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BA.ŞlllJBAJlllİRl 1 ÇARŞAMBA 1 
Ahmet Emin YALMAN .- l I t 

\1 & f & N ~ \1 1 // \ 

Cağaloğlu, MoUafenaı1 Sok- 30·3~ K A S 1 M \ 
Telefon: 24207 - 29316 - Z93U 

Telgraf: VATAN lstııııı.ı ı 9 5 2 , 'ı L ·nL: 13 - S.\H: ~5 t·IJ'ab ·: 15 tnınq .._, J -" 
OJALVO •• 

..,;:•'/ h•ı.u•• •·u~•ı•~• "'" '" • 11 
'"''-". 2:11111 

T roman "Eiserihower 
görüşmeleri başladı 

D. P. Grupu, C. H. P. nin istizah 
takririni dün reddetti 

Beya%evde yapılaıı bıı ıııiilôkatta, 

Eiseıılıower'iıı teııısil.c ileı•iııdeıı 

Dodge de bıılııııdıı Loılye ile 

Başbakan, bu münasebetle geniş bir konuşma 
yaparak C. H. P. yi şiddetle tenkid etti 

Truman, Rusya bugün dünya 
fütuhatına sapmıştır, dedi 

Menderes, 14 Mayıs se~iminden sonra iktidarın 
süphe ediyorduk, dedi 

Gerçekleşen 
Kehanet 

bize tesliıniııden bile r·--------------n rol ıı l"ı:lıırı L4f" ______________ , 

Ankara, 18 - Dcn1okral Parti :'.\Irclıs l lt'rC'k, birinci sualde seçim kanununun ,., adli 

l Jtuı4o'u .t.Jır....,. grupu buaün dört saat süren hır içtiına y~ptı. !->IStC'ının a<:ık ,yerlerinin ve noksanlarının dol· 
Vaşinı:ton, 13 - Truman ... mekledir. llalk Partisi Meclis grupu kararıyle l<"aik .\h· ~luı-ulup doldurulamıyacağı sorulmakla idi. 

Eisenhower arasındaki aörü~me. Atnerikanın yaptıgl yardım met Barutçu tarafından verilen istizah tak· ikinci sualde vatandaşların söz,. neşir ve içti. 
lere başlanm~ştır. . Vaşington 18 (A.P.) _ Cnm· riri mcvıuunu görüştü. Başbakan Adnan I\lrn· n1a hi.irri.retıerini teminat altında bulundura· 

General Eısenho\\·er mahallı hurbaşkanı Truman. karşılıklı dcrcs üç defa kürsü~·e g('lerck konuştu \"C cak yeni müeyyideler konup konmayacağı, 
~aat 13.48 de Beyaı Saraya a;cl· ~·ardım tc~kil.1tı kanaliyle Birle· neticede istizah takriri reddolundu. üçüncü sualde de hukuk devleti nizamından 
mişt.ir. 'ik ,\merikanın dost ve rnütte- Faik Ahnıcl Barutçunun bu t:ıkririnde, hükümctin çıkardığı mananın ne olduln• 80· 

Refakatinde, Truman idarrı.i fikJe.rı·ne temı·n ellı·•ı· a 0 keri mal •ı h k. · · b •" 
1 

n ~ ıı rndercs ü ume.tının iktidara qeli inden c- ruln1akta idi. 
\"AZAN: ıneıdind~ki şah~t temsi citeri, Ca. !enıc hakkında ~u rakamları a-

Ah E b t L d J h Dod b · ri hi.ıkümct proı::-ramında vadedilen antide· Başbakan Adnan l\Iendcrcs, , erilen tak-met m. in YALMAN ° o ge ,.. o•cp ge U· tıklamıstır: 12000 tank ve savaş 
. • lunmakta idi. taşıtı. 58973 kamyon ,.e diğer nıokratik kanunların tadil edilnıcdH:ind<'n, ririn bir istizah mc\·zuu olmadıgını, tünkü bir 

(( Tarıhın .en. bu)"uk inkıJiplan. 1 Trumanın mc~ajı r.ins motörlü taşıt. 1_998_517 m:ı.· nıl'mlckcttc yapılacak umumi seçinılerin ''3· istizah takririnin iç tüzük qcrcğince hükt"Jmct 
nı TurkıYe '«!' Rusyadanl k tandaş kalbinde endişe ı·aratma'-·acak emniyet r·n · ··t ıı·k ı · btklt'-iniz?• A.·del:ı b'ır ke. ·hanet \'aşington 18 <A.A.) - :pas ·inclitüfek ,.e küçlik çaptı si· .ı 11 erıne mu ea l oması icap ettiğıni ,.e 
' k k ı ki ..;ı 1 ıa·h 13-9• t 1-00· d şartları içinde ccrl'yanının tekeffül cdıJemi· müzakcrcsı· netı·c · d hilk · t. ·t· t · ı:nahiJetini taşıJan bu iddia),, ·an Truman. ar~ı ı. ı. ~;...Y_en iic • .:> ""t op, a ~ ra yo Te csın c ume ın ı ıma rcyı 

tanı bir a~ır evvel Fransıı filo· pro~amı .h~kkındakı ıkıncı .:a- radar cihazı, 2l79 harp uçağı, _yeceğinden, Balıkesir h;ldisesindcn bahsrdi- <Devamt Sa: ı:;: Sii· tdel 
ıofu Augu5te ('omte ileri sür· porı~·ı~ bırlıkte kon~eye g~n· 377 .c:emi, 424.295.000 kü('ük çap. ~~~~~==~=~~~==~=~===~~==~~==~~~~~~~=~~ 
tnü~tti. Ne kasdedh ordu':' Acı ha derdıği mesajında ezcümle şoy- lı silih mermisi, 9.797.000 top 
düsiincl'si ~u nln.)',İu: llrr iki le demektedır. mermisi. 
llıerntekette iı.ıtihdat ictareleri •l\on;n-e )·abancı m('mleketlc- Cumhurbao;,kanı ayrıca bazr 
hUk·· · 1 mütt('fik nıcmleketlcre 621 mil· • um suruJor. nu ~·ü1drn her· re yardım pro.aamtna devam et. 
lki · . yon dolar tutarında muhte1if 

sı, zaı~anrn icaplarına U)amt· meli )·ahut da yatıştırmanın fid. cins a~kcrl malzeme •. ı·parı·ş cdı·ı 
~or. Guntin birincte zarun (ölriin· " 
ltder ola<'ak, harabelrrin ıiıerine yesini ödemeğc katlanmalıdır. diğini bildirmiştir .• \5keri nı:ıl-
3'epy('ni binalar kurulacal. Tt-· Sovyet Ru~yanın bu.;ün yaptı. ;ı;eme siparişleri ~u şekilde tak· 
l'~kk i etmekle beraber, mazinin ğı ~ibi. bJr millet dtlnya fütuha· sim C'dilnli:;tir. 
halikısı altında lıulunan. aklın 

1 

tı.~a .. ~ap~ı~ı hir zamanda, küç~~ 332.800.000 . doJar, 
l~aptannı tanıamı:rlr ~erine ge. buyuk dığer mıllelter gcr~·ek ıkı 138.000.000 dolar. ino:;iltereye 
t~~eme.)f'n ınrınleketler. bu yeni· yol takip etmek, ya yatıştırma- 6.J.200.000, HotJıinda 38.000.000, 
lıgin tf'c;irlerinl duyacaJ..1ar. Esa5 nın fidyesini, )·ahut da !Ulhu Belçika. Lük!iiemburg: 17.900.000, 
1ı dcğişik1ikleri göze alma&ı za.

1 

idame yolunda, bırlikte yeter de. Oanim~rka 5.900.000. Yunani!I\· 
turi bulacaklar... recede kuvvet. a~kqri, iktısadi tan lJ.500.000, :\'orveç 15.800 000. 

\"e aiyasi Ye m.lnevt kuvvtt top. \lmanya 5.000.000 1 viçre 
1914 rlt-, flirinti tıhan Ilarbinın lamanın kar~ılte1nı ödemek düş· ::.o.()1)0 dolar. 

arire\ind~ . \ınf'rlLadaki ~O"i· - - ·- -

ıoıoii hocam Giddinc" .\uıuste Nehru, Pakistaıı'Ja 
f"oırıte·un hu krhanelindeon bir 
df'r .. inc1f!: hah .. rttiği zaman dun. 
ıanın ııaı;,,. ~"' ,.,dirdim. o..- IS irli~ine taraftar 
lalıkta bO' le bir kelıancti isa· _, e 
betH gö!>t;r<'crk hiç bir rmarr 
~Oktu. ('al'lık Ru.-,,·ası sinsi bir 
f'tı.ıperlaliunin ınahsullrrini yrr 
~ot· toıılanıakla meşguldü. llal-

an harbini geçir('n Türkiye i~f'. 
heka.-,1111, kı.-,a \;adell bir şekilde 
~ls~n. de,·am ettirmek ga~·eslyle 
d~rıtte bir desttk aranıak der. 
ınde görunii:Yordu. 

t Fakat bundan ~onra harp kop. 
u. Bunun sademe~i altında ge. 
r;ıc R.U!<ı)"ada ,., ~erek Türkj)·ede 
t 0 ruste Comte'un ~a~.mi~ ettiği 
darıda, çok e"ıaslı çokuntulf'r ol· 
~ \e bir takım inkıliplar ba,. 

10 lernıe&e başladı . 
nugün bu inkılolpların 1nutat 

~tticeltri artık J(Örlr göruhir bir 
p ale gelmiştir. Tıi rki)·r, bir im· 
aratorJugu 'ıf\C !iit' \ 'C tasriye 

~derek, nıilli bir misakla orta.)·a 
h1.kın1,, dihı:va ) ıi1ündc tokgözlil 
, ır emniyet ı,iyasetlnin öncüsü 

1
·e timsali olnı~ş, milli si.)·asetini 
b~sanıııın tabii ga)"<:leri)· le bir 
~laYc getirmek gihl bir kemal 
t'~teheslne ermiştir. 

l ~o,~ t:"t Rusıa, bir an İ('İn ayni 
tarzda nıeyillt::r göstrrdiktrn !'iOO· t: tamamıslc aksi bir istikamet 
t trrıu}, do.>mak bilme.)rn eski 
t ltJık emperyalizmini bir taraf. 

1an _1'1111 bir ideoloji ile nıaske· 
~lltış, diğer taraftan böyle bir 
lıtaske altında her mt"mlcketf 
ta,~ e 'l'nnege \'e bunların hı· 
ıt ell'ri ü1erinde dünya ötı;Usün· 
ttı.' bir hikimiyet 'e inhisar ı..ur· 
•ta kalkışmıştır. 

?tirkiyrnin; aklın, basiretin, ts. 
tin tlkrarın timsali sı fahyle üıe. 
tlq e a.ldıgı tokgöı.Jü rohin trslri, 
hi ny;ı sahnesinde gittikçe fazla 

f)r dl'rt<'cde kendini hissettiri· 
)a; r, Buna mukabil So\'yet Rus. 
lü~h ; enıpcryali!rıt bir aı;gözli.İ· 
bin n le heme\·i şrr kuV\:etlerı. 
.-01 '"'!1silrl\i sıfatıyle oynadığı 
'-ı~ hu.r dunyada umumi bir 
leu:ntı ve intibah ~aratmış, mil 
fi~ ~ araı;ında birleşmek 'e 
l11tı~ll·efi beraberc-e korumak ) o
lstid a l eple.ni 'e çok kul--vetli 
han auar belirmt tir. Birinci Ci· 
~ttt lla rbinden sonra naz:ari sa. 
~ 00 • kalan ~lillctler Cemlıetl vr 
•4/'. d•,lell idrall, ) tldınm 
t!ıi~~tı>·ic tatbik sahasına geç. 

. ır. 

ı. ,. 1 
l~l ~ n arın nıukaddrratınd:ı ata 
~or •ııununun tesiri derindir. 
ada=ıaı Ş~rtlar altında de\ltt 
'tatlikarı ıçin tabii ga)e, me\'cut 
dar 0Yu muınkün olduğu ka
lı:i~tk~~ha:aza etmek. bu~·iik de. 
tını, kll'rın mrçhul ri\kJerlni 

lltok ı ldır k· o ıuu.tur. Dundan dola. 
ibar,l 1 ta~ihin. hir .tekerrürden 
'tü.rk~hlugu ıı.O)·lenır, durulur. 

t:lıı \l· 1~ <'nln bir melek kuvvet. 
lhlc •rıın bir ş.,.,·tan kun-et ıara. 
""' in~e ra3t. rollrrle dün).a ~ah. 
~ . t . belırmrlf'ri, statükonun 

"1nJı1erlu.i. kOkilnden sars· 
<ne ..... sa: 5 Sd: 6 cır> 

Hindistan 
istikbalde 

Başbakanı, Hindistan ve Pakistan 
gittikçe artan bir işbirliği yapmak 

zorundadır, dedi 
Yeııi Delbi 18 - 15 kasım malıdırlar. 

~ün.il Hindistan :\1illet !\Ieelisin Gözümüzün önüne Kore)·i ~e· 
de göçnıenlerin durumu ile il· tirelim. Son birkaç senedir Ko· 
~ili müzakereler sırasında söz rede bir mütareke imk.lnları a· 
alan Başbakan Nehru, Hindistan raştırılıyor. Karede kim haklı 
ile Pakistanın daima l~birliği ,.e kim haksız olursa olsun, Kore 
yapmaları lüzumu üzerinde dur halkını kurtarmak için ~arpışan 
muştur. askeri kuvvetler Karenin mah· 

KortdcL.i Türk tu;a~ı koınulan ınua\·inli&ine t:i~in e<lilrn .\lbay Danis Kal'abclen \C birlik 
cınrine 'erilen 15 ac;teğınen şrreline thin saat 14.30 da l. 01'llu Tenı sil • biirosuncla bir ı;ay ,.e. 
rilmiştir. Gidcc<:l ~ edck asteğnıenler şun l ardıl': Feriılun ,\Hun a .• \hm<:t Gönen, .\cRr ~ı\rrun, 
Jlüsc)·.in .~ ıı:~~oglu, '\'a\·uz ,~~y~a ı :..Er~iiment .\ra , İıa.k Kohcn, Celal Çağlar, ü,.tün Cstiindağ, 
l\1ukbıl 01yol'uk, .\\ı•aın Ehnı, Kamıl Say, :\lehıntl Şahlan, Bekir Şenocak, Ercünıent Acar. 

Kore savasııı•la 
.> 

• • kıs mevsınıı 

ü~üneü 

ha~_Jarkeıı , llindjslan meclisind<:ki mUza· vına sebep olmuşlar, Koreyi bir 
kereler sıra51nda Ba•bakan :"Jeh- enkaz yıgını haline getirmi ter· 
ru ezcümle su noktaları belirt· dir. 1şte Koredeki vaziyete ben 
miştir: zer bir şekilde nles'uli:ret hissi\ 

•- Jlindistan1n mukabelei duymadan heyecana kapılarak 
bil misil yoluna sapmasını istiren bir ~akım. ister~k ~ararlar aln1at 
teklifler şayanı kabul addedile· Pakıstan ıle Hındıstan arasında 
mez. ~!illet ~leclisi üyeleri his· korkunç bir ,·aziy<:t yaratabilir. 
terine ve heyecanlarına kapıl· llindistan ile Pakistan istikbal 
mamalılar, iki memleketin mil· de ;:ittik~e artan bir işbirliği 

Kara harekôtı tekrar başladı. Hint delegesi esirlerin müba
delesi meselesinin dört devletten mürekkep bir heyete 

havale edilmesini istedi. 
nasebetlerini. iyileştirmil·e çalı~· yapmak zorunda kalacaklardır. .A,,.,, iııtıd r,,,, 1 \t('rkcz cephe~inde Kuınh\\'il'· t da :\tİG uçakları cephane depo-• d d l\oır rephesinden 18 - ~Iev-ının kuze~ doA:~ı.s~nda _nıüttefik ısunu şiddetle boınbalıyarak bü· 
Balık esır e ma en ~inı:ıı ılk büyük kar tipisi. cep· ıkll\'Vetlerı __ kon1unıstlerın topçu· yük l·an~ınlar çıkarn111lardır. 

he~ ı boydan boya kaplamış ve n~ın destegıle y~ptıkları ku\'vetli Jlint delege~inin tekllfi 

)•cm• Q031 mor•• t Ko.rc harbinin üçüncü kıı;:ı başla bır h~_va !ii?ndaJ taarruzunu tar- Nevyork 18 (.\.P.> _ Karede 
lfii; acaa 1111:;.lır 'detmışler~ır. ' . harp csirlel'inin mübadelesi me-

...> 1 t!çüntü kı::la birlikte de harp C~phenın dıger kesımlerinde selesini halletn1ek üzere dün Bir 
·ı · · • b ··ı I • d b•lh ~arip bir hal almıştır. 1930 ha· faalıyct az ol mu tur. leşmiş ~lilletler genel kurulu· 

Vı ayetın muhtelıf o ge erın e 1 assa Edre- ziranında Kızılların meydan O· Bcraı~.a~ta bulunan 8 inci or- na Hint dele~esi tarafından SU· 

mitte gen 'c ··ıcu··de madencilik faaliyeti başladı kuyu şu Birleşmiş ~!illetler tara- du '.ozeu."u·. 8 ·.H ka"ını ara.sı~- '. nulan bir teklif müsait kar ılın 
I_,, O ,, tından kabul edildıği zaman hıç da komunıstleıın 1726 sı olu, 1 manuştır. 

B1 , ~ JI•· d~ kimse harbin böyle bir ~ekil a., 883 ü yarat~ ve 18 i e:sir olmak· Hint teklifinde harp c~irleri· 
Balıkesir 18 _ Doktor :\b· bancı Cil'malara ınen~up on ec· labilece~ini tahay)·ül etmemek- ü~er_e. 2~2?'. ınsan kaybettiklerini nin mübadelesi_nin Çek, İsveç, 

dullah Camay ,.e ~tubsin Bilen nebi mütehassıs demir madenle- teydi. 1ki taraf kuYvetleri 250 'bıldıı nu~ı:ı 1 k. Polonya ''e isvıçre temsilcilerin 
bugün Edremitin . .\ltınoluk bu· ri için nıukavele yapmak üzere km. cephe boyunca bir denizden S 1 1;'t \ ~ı)·e · atı den mürekkep bir komisyona ha 
cağında Volfram. demir, krom, Edrenüte g-elrnişlerdir •• t\li 0 . diğ<:r bir denize kadar uzanan cou · · · - ~\merikan valesi ileri sül'ülnıekle Jdi. A· 
Rifat Öıkan \"e Nurettin Uygun ,·ali'ya ait demir madeninden is lclör~ü manialnrı, daglık arazi· 3::-29 bombardıman uçakları merika delegelerinden biri bu 
da ~\yvalı~ın .\libey adasında ka tihs::ı1 olunan 2300 ton cevherin de kurulu nıüstahkem meYzilcr, dun, o::~ce1 kuzey ~OrC'dc !'\fançur konlisyonun çok güç olan esirle 
lay madeni ruhsatı almak üzere bu~ün Akçay iskelesinden va- ova \'C g-eçitleri kaplıyan nıayiıı ya 1u ucuna ~o. j'akın bir böl· rin möbadcfe!;i isini başarması· 
\'il3yetc müracaatta bulunmuş· pura j"Ükletilmesine başlanılmış tarlalarının geri~indc yıgınak. zt'~CI b~l~nanpkomünist maden na imk.3n göremcdigini söylemi~ 
!ardır. Bu ısurctle )·apılan mil· ttr. Hilen \·i!3yetimizde yedisi y;ıpmış, beklenıt:'kledir. eı;ıs erını ve yon_~yanı:: civarın tir. 
racaatların 2031 oldui:u anlaşıl· lmtiyazh ve dokuzu işletme ol- 11k kış müttefikler için en ce· -------
maktadır. mak üzere çeşitli yüz elli Yedi tin ve ün1itsiz şartlar altında Beki " ,.., ' • f ki 

Bilhas<a Edremilte faaliyet maden iıletme ruhsalı mc;cul· ~cçnıiştir. ikinci kış ümitli ve as, 1 ,ayını yap 1 rma an 
tok kesif bir bal almış, oteller· tur. On ay içinde vilayetin te- nisbeten dabu sıcak ~eçmi;;:;, a· 
de boş yatak bulmak ı::ütle§mlş min etliği maden rüsum vari- leşi kesme hattı boyunca yeraltı 
tir. Diger taraftan, muhtelif ya. dalı 239,107 liradır. mevziler kurıılnıuj, Panmun· sanık olanların durusması jonıda nıüzakereler cereyan et· 

II ::- J h kk d k• mckteydi. Savas hafiI de,·riye ....... -a ar a m a 1 laaliycllcrine inhisar ctmioti. .. 
Şimdi üçüncü kış bastırmııtıf Dun de bazı sanıklar sorguya çekildi. Mahkeme 

tekll•f ,..,,
0 
•• ru·· ılö!U•• Jdı·ı· ~ıuttc!ik birlikler arasında en Bekt • . . . . I ld • 0 . 1. I ~ ;!;; ~ ufak bir ünıit,iılik eseri me\"· aşı ayınının nası yapı ıgının ıyanet ş erı 

cııl de~ilse de sulhun yakında 1 Başkanlıg" ından sorulmasına karar verdi 
Adalet Komisyonu, Abdullah Aytemiz'in bir 
teklifini, tevhiden bir tasarı hazırlandığı 

, gerekçesiyle reddetti 
·"·'· 

(,• 

~\nk~ra lf. - )!illi Koruntna 
kanununun . me!ı.ken ve ticaret. 
haneler hakkındaki hükümleri· 
nid tadili \'eya ili:ası hususunda 
birçok kanun tekl"fleri yapılmış... 
t1. Gecetf-·sene bu teklifler üze
rinde .e:eni\ ötı;üde ça1ışıl.mış \'e 
bir JAyil\r'hazırJanııı~tı. Bu ıa. 
yiba me~kııdere ytizde ~·Uı, ti· 
carethanelere yüzde 200 rj.Jli 
esasınt klbul ediyor, bo;alan 

gayri menkuller için de kirayı 
serbest bırakıyordu. 

Adalet komisvonu, bugün 4\b· 
dullah Aytemizin, Mılll Korun. 
ma kanununun kiralar hakkın. 
daki hükümlerine dair olan tek· 
lüini müzakere etmi$tir. 

Komisyon, daha ön<:e bütün 
lekli!ler tetkik edildiği \ e tev. 
biden bir layiha hazırlandığı 
için bu teklifi reddetmiıtir. 

1 

~erçekle~cbileccği ba.hs:nde ~-1 
mit de yoktur. Harp Karede bır A YOO{;.\N Öl\01, 
müessese olmuştur. BLlbassa pro .ı1ı 11 ,,. ı·,. ı· .. ı;, .1111:•11'• ·i 

t (csyonel subaylar için Karede 1 )JcrrliYC'nkö~ ünde Şairarşi so- r Ruşen1 ~luharren1, Cafer, Abidin, 
bir birligc tayin, sonbahar nıa· kagında bulunan Seyri Dcınirkı-ıTevfik. Tosun, Vehbi, Seyfi, Faz. 
ne\Ta.Jarın~an s_onra. p~yade O; rın evinde Bektaşi iiyıni yapmak· lı ZeynC'I. B('dri. Abdurrahn1an. 
kulunda bır staJ de,Tc:;ıne ben· tan sanık AhınC't Sırrı Dede Ba. Elmas, 1'tustafa. Hurşit, }tasan 
zemektl'dir. A~k_crler. ara_sında l ha Şahin ,.e arkada!:ilarınııı mu. Cidro, llasan (';ıpan, l\Juazıez, 
da, artık harbın bıtnıe~ınden hakemelerinc di.in saat J4 tc Ka- Hatice, Radifr. ~azıni)·r, Güner, 
pek fazl..1 konu~ulman1a~~ad_11:. ı dıköy ... '\~lilC. Ceza. mahkcıne~in· \lükerrem .. Bahri)·e, l'<iai.le, Fal· 
Buna_ ınu~a_b:l herkes degışlırı · de. de,·am ediln1iştır. ma. rııuzaffer, Orhan ü;imlcrin· 
lecegı t:ırıhı hesaplamaktadır. lsmi okunduAu zan1an kandilli deki sanıklar da )·erlerini alın· 

Eore harekitı bir selim çakarak mahkeme sa. ca duruşmaya baslandı. 
Kore cephesi 18 (A.A .. ) - Do tonuna iircn Sırrı Dede. ayağına DA.vayı aliktt ile takip eden 

~u bölgesinde N"i~ant::ılar tepesin lich·crt bir pantalon, sırtına da büyük bir halk kUtle~i salonu 
de dün geC'e \'e bu ~abah erken açık kah\·eren~i bir kürk caket hıncahınç doldurmuştu . Jlatta 
saatlerde Rocky • Point nokta· giymi~ti. Ba51nda da bere '·ardı. salona giremiyen merakllların 
sında çarpışmalar olmuştur. Ahmet Sırrı Dededen sonra, (Devamı Sa: 5 Sil: f de> 

• 

Meclise yeni bir 
istizah verildı 

Mardin Milletvekili Kemal Türkoğlu, kabinenin 
yarısından fazlası değiştiği taktirde Başbaka· 

nın güven istemesini söylüyor. 
.ı n ~"H1J J.. n 

Ankara 18 - J\lüstakil Mardin 
milletvekili Kemal Türkoğlu, bu 
gün Büyük Millet Meclisi baı· 
kanlığına bir istizah takriri ver. 
mi~tir. 

Takririn metni '-Udur: 
•İkinci !'itendcrcs kabine:tınin 

yüksek ?tlecliste programını oku
l·up itimat OJU aldığı 2 nisan 
951 tarihinden bueüne kadar 
mevcut 16 Bakanlıktan onunda 
değişiklik olmuı ve bir çok Ba. 
kanlıklar aylarca vekiletle ida· 
re edilmi~ ve hattA bazıları Ana. 
yasaya aykırı olarak açık dahi 
tutulmustur. Hiı.len vazife iÖren 
kabine içinde Başbakandan baş. 
ka sadece 6 Bakan iş&al etmek. 
te oldulkarı makamda l\1eclisten 
itimat oyu almış durumdadırlar 

?tteclisin güvenini kazanmış bir 

Bakanlac Kuruluna dahil Baka,,_ 
ların teker teker degiştirilmesl 
surctile itimadın de,·am etlrille. 
mi)·eccği kanaatindeyim. Kabine. 
sinin yarısındalil fazlası değişmiş 
bir Ba~bakanın istifa ederek ica· 
hında yine bizzat kendisinin ) e. 
ni bir kabine kurması ve yeni 
bir programla .Meclisten güven 
oyu istemesi lazımdır. Bu ili· 
barla: 

Anayasaya uyzun bir kabine 
te~ekkülüne imkan hazırlamak 
maksadiyle istifa etmemesi veya 
hiç olmazsa şeklen istifa ederek 
a;11l şahsiyetlerle ve yeni bir 
programla 1\feclisten ~üven O)"U 

istememe:;i &ebeplerini atıkla. 
mak üzere Başbakana gensoru 
açılmasına del.iletinizi sayglll· 
rımla ar7. \'e rica ederim.• 

Papagos, kabinesini 
buuüıı kuruyor 

Yeni hükumetin ilk işi; yüksek memurlarla, 
başkomutanlıkta esaslı değişiklik 

yapmak olacak. 

)j 
Mareşal Papagos seçimi kazandıktan sonra Atinada 

ilk konu§nıasını yaparken 
.t.ııadolu -'.jann 

Atina, 18 - Papagos hükume
ti yann and içecektir. Yunan 
Halk Topluluğu çevrelerine göre, 
r<:ni hüktimelin ilk işi yükseh. 
memurlar, ba~komutanhkta, dip. 
lomatik heyeUerde, saraya men· 
sup si\'il ve askeri memurlar 
arasında mühim dcği~iklikler 
yapmak olacaktır. 

Halk Toplulu~u ÇO\Telcrine 
göre Milli Müdafaa Genel Kur
may şefi General Gregoropulo 
ile Ordu Genci Kurmay şefi Ge-

G<:neral Plastira.s, ?tlareşal Pa. 
pagos'a bir tebrik telgrafı çek
miıtir. 

Kat'i neticeler 
Alina, 18 CA.A.l - 16 kasını 

umumi seçimlerinin kat"i netice • 
leri: 

Setmen sayısı 1.580.934 
Papaı;os '\.·unan TopJı.ıiuğu 

779.982 rey. 
Umumi re)·lerin yüzde 49.38 

!litnı almış \"e 241 yer kazanmış. 
tır. 

neral Tsakalotos açığa çıkarıla- !Devamı Sa: 5 Sil: 4 del 

caklar ve yerlerine ~ırasıylc Ge· ı.,..-------iiil•iiii'° 
neral Kitrilakis ve General Tsin 
gunlsis tayin edileceklerdir. 

Plastiras"ın beyanatı 8 •• 
Atina.18 (A.A.) - !::pek par- ugun 

tisi başkanı General Plastiras, 
dün aşa~ıdakl beyanatta bulun-
muştur: --0--

•- Siyasi mücadel<:lere so:ı s T "h 
veren Yunan milletinin kararına 1 vas arı 
riayet edilecektir. 

Yeni parlamento ,.e yeni hü- • 

ktımetin Yunan milletinin iyili~ı lla"vemı"zı" 
için çalışmalarında mu\:affak ol· 
malarını temenni ederim. 

HükUmetin çalışmalarını hüs- v 
nüniyetle ve sempati ile l•kip er·ıyoruz 
edece$:iz. ~1uvaffak olabilmesı 

için elimizden geldiği kadar gay. "------------·· rette bulunacağız. • ... 
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GÜNÜN YAZISI 
• 

iktısadi ve siyasi 
hürriyetlerin istikbali 

• 

B
ugünkü le· _______ ....,_ 

kamüı mi- { YAZAN ı 
litika.;ının sat
hi tedbirlerin
de aramak ar
tık beyhudedir. 
Siya$i ve iktı· 

sadi hürriyetle 

yesinin asgari 1 1 
bir hürriyeti Dr. Keıııal TOSUN 
icap ettirdiği 
ve bunun aşa- !-~~~~~~~~~~~~-------~~~~~~-: 
ğısında fertlerin yasayamıyaca- ve muayyen ellerde toplanma- rımızın garantisi, ilmi \'e tek
ğı bir hakikattir. ?ı.lr.denlyet ve !arını intaç etmişlerdir. nik ilerlemfllerin, istihsal ve 
kültürümüzün tek3mul istika- Huxley'e göre bu, şu iki yol- tevzi mekanizmasının temerkii
metinden mülhem olan birtok la h:ısıl olmuştıır: a) Sanayi, züne meydan vermiyecek şekil
büyük miıelliflcr, bu gidişle ziraat, münakalat, bankacılık de teşkılattandırılınasındadır. 
hürriyetlerimizi yavaş yavaş ye saire gibi iktısat sahasında Kütle halinde i tihsal ve tevı.i 
kaybedeceğimizi ileri slirmekte- külle halinde istihsal ve tevzi makinesinin faydalarından en 
dirler. ~ mekanizma ..... e metotlarının }'3· az fedakArlıkta bulunarak, fcr-

Ferdin, üzerinde hassasiyetle ratılmasıyle. b) !\fülk sahiple- din içtimai, iktısadi emniyet ve 
durduğu ve ul!rrunda çok müca- ri) le s~\·k ve idarecileri daha hürriyetlerini sağlayan bir re
dele ettit;i hurriyet hak ·ının, az ölçüde olmamak şartıyle, is- jim yaratmak 1.1.zınıdır. Bu re
cemiyetin umumi gelişme ka- çileri dc\·lelin yardımına muh- jimin temellerini iktısadi ve 
nunlarına uygun olarak, muh- taç kılacak bir iktısadi ve içti- siyasi ademi merkczb·et te;kil 
teva ,.e şumuli..ınün zamanla dP- mai emniyetsizlik nizam ve ha- edecektir. 
ğişeceği tabiidir. Anci'lk, arzu va!'t yaratmak sureti)le. Son zan1anlarda, iktısatı;ılar 
edilen cihet bu gc1işmenin, iste tekniğin, ilmi inkişaf~ başta olmak üzere, birçok mü-
hürriyetin hudutlarının daral- ]ardan istifade ederek, ilerle- tefekkirlerin hararetle rnüda 4 

masına doğru değil genişleme- rnesi, bu iki yolla iktısadi ve faa ettikleri bu ademi merkezi
sine doğru tl'celli etmesidir. siyasi kuvvetlerin temerküzü- yet politikası; her~eyden fVYel 
Şu noktaya hemen işaret nü, dolayısıyle hürriyetlerimi- küçük ve orta işletmelerin, ce-

edelim ki, ana ferdi hakkımız zin müterakki bir tempo ile in- miyet ekonomisinde htıkimiye-
hürriyet h:ı.Kkında çok şeyler hitatmı sağlamaktadır. Bu in· tini teşvik ve temin edecek 
sö}·lenm~kte ise de, mana ve hitat, şi.ıyfe ;·ukua gelmektedir: tedbirleri ifade etmektedir. 
mahiyetine ekseriya nüfuz etli- Teknigin inkişah; büyük fab Ondan sonra, azmanlaşmış ve 
lememektedir. Bunun sebebini, rikalar, büyük nakliyat ve in- azmanlaşmak i<:ticiaclında olan 
önce, her siyasi partiye ve her ıaat işletmeleri h&kimiyeti te- şehir ve saire gibi içtimai top-
devlete göre farklı bir hürriyet essüs etmiş; btlyük fabrikalar, luluk ve ünitelerin parçalan-
anlayısının tetkik ve milnaka- bi.ıyük nakliyat ve inşaat işlet~ masına sıra ~rlecl'ktir. Tlı. 
~aları sathlleştirmesinde ara- meleri kurulmuştur. Böylece HewPs adlı bir müellifin deJi-
mak lazımdır. rntitemerkiz büyük sanayi vU- ği gibi. siyasi. iktısadi, fiı.iki 

Biz bu yaı.ıda, siyası parti ve cut bulmuş ve tabii bu muaz- ve ahi.iki bir ademi merkeziyet 
münferit devlet politikalarının zam sanayiin mali ihtiyaçlarını politıkası: üzcrlcrinde bunca 
endişeleri üstünde, hiırriyetle- tatmin edecek mütemerkiz bir asırdır titrediğiıniz hürriyetle-
rimizin gelisme istikamet ve mali teşkilat (bankalar, büyük rimizin teminatını tr-~kil ctmek-
temayülüne, gayet umumi bir serm:ıye §irketleri ,.e saire) tedir (3l. Aksi h.ılde, fert mu-
nazar atfetmek istiyoruz. meydana gelmiştir. l\Iiltemıerkız. azzam siyasi ,.e iktısadi meka

perdi hürriyetler çok. zama_n 
siyasi ve iktısadi dı~ c bır 

t.efrıke t.lbi tutulmakta ise de, 
bu tefrikin zannedıldiği kadar 
vAzıh olmadığını tatbikat haya
tı gösterrnektf'!dir. Zira, siyaset 
ve iktısat sahaları artık birbi
rinden ayrılanuyacak kadar 
kaynaşmışlardır ve hu ka) naş
ma de\'am etmektedir. Bu kay-

' naşmanın sebebi, cemiyet ha· 
yatı icinde kuvvetlerin temer
küz: etmesidir. Kuvvetlerin te
merküzünden maksat, onların 
bir fert veya birkaç ferdin oto
ritesinin elinde toplanmasıdır. 
Ferdin pazu kuvvetınin rol OY· 
namadığı ileri cemiyetlerde, te· 
merküz, Amme kuvvetinin mu-

~ ayyen ellerde toplanmasını ifa
de eder. 

Para, bu ~mme kuvvetlerine 
tipik bir misal te§kil eder. 
Kuvvet ve kudret, hangi ka
rakterde olur~a olsun, daim;ı 
geniileme, büyUme istidat ve 
temayülündedir. Kuvvetin bu 
vasfı, Bertrand de Jouvenel ta 
rafından, Kudret adlı büyük 
eserinde, gayet güzel izah edil
mektedir (1). Bu itibarla, kud
retleri daima frenleyecek ve 
aralarında muvazene yaratacak 
ve bu muvazeneyi idame ede
cek teşkil.it, müessese ve mü
eyyidelere ihtiyaç vardır. 

lf 

Zamanımızın ~ôhretli müte
fekkirlerinden Aldous Hıı:<

ley ile B. Rus-el (2), hürriyet
lerimizi tahdit eden, kuvvetle
rin temerküzü hadise. inin se· 
bebi ilmin ve dolayısıyle tek
niğin inkl af şeklıdir. Telgraf, 
telefon. radyo ve telc;·iıyon ~i~ 
bi münakale vasıtal~tı siyasi ;·c 
iktısadi müesseselerin gevk Vf' 

idaresini kolayla~tırmışlar, böy 
lece onların büyüme \'e kuv 
vetlenme istidatlaı·ını geniş öl
çUde tahrik ve tak\"iye etmişler, 

bi.b ük sanayi ve mali mües5e- nizmalar i~inde eriyecek ve 
selerin tabii neticesi olarak, merkeziyet, bütün mahzurla-
büyük nüfus kütleleri bir ara- rıyle, a~ırlı~ı gitti\çe artan bir 
ya gelmiş, neticede, baş döndü- kAbus gibi, insanlı~ın ti.zerine 
rücü bir sür'atle tarihte eşine çökmekte devam edecektir. 
rastlanmayan büyük eehirler 
kurulmuştur. 

Bütün bu gelişmenin sonucu, 
iktısadi kuvvetlerin ,bir azın
lığın ellerinde toplanması ol
n1uştur. Bu az1nl1k, tabii ola
rak, emrindeki istihsal ve iktı-
5at kuvvetlerini kendi menfaat· 
ll·rine göre sevk ve idare et
nli5tir. Ancak çoğu zaman azın

(1) Du Pouvolr. Sayla 183 
207. 1916 Genhe. 

(2) A. llu•ley. Selence, 11-
berty and peace. 1946 N ew· 
york. Keıa1 B. Russell. ~ew 
llopcs for a Changing World. 
1951 London. 

(3) Th. J(rwes. Derentr:11ize 
lor Llberty. New York, 1917. h"ın çıkarları cemiyetin men· 

faatler.iyle hema~~e~k git~e~iş.: ı-
tır. Dilhassa, buyuk bır ışçı 
kutlesınin işsiz kalması, cemi
yette iktısadi, içtimai Ye bat
t.i siyasi emniyetin sarsılması
nı intaç etmiş; bu durum ise, 
devletin işe müdahalesini ıa
rurl kılmıftır. 

* S ınal ve iktısadi kuvvetlerin 
bir azınlığın elinde temer· 

küz. etmesi hadisesi, devletin 
nıüdahalesini iki bakımdan tah-
rik etmiştir: Birincisi, sınai ve 
mali liderler sınıfının dışında 

:Kalan çok geniş bir ecir sınıfı· 
nın içtimai \"e iktısadi emniye
tinin :sağlanması .. İkincisi, dev
letin elinden kaymakta olan 
flnıme kudretinin istirdadHhr. 
Gerçekten, iktısadt kuvvetleri 
elinde tutan zfimre, yavaş ya\'aş 
lıükümeti de oyuncak yapmağa 
başlamış, siyasi kuvvetlere de 
el uzatmıştır. Bü} mali ve 
sınai işletmelerin JKUmetlerin 
iç ve dış politikaları tizerinde 
nasıl ve ne derecede müessir 
olduklarına dair iktısat tarihi 
sonı;uz misaller ihtiva eder. 
Gerek, ecir sınıfının içtimat ve 
iktısadi emniyetini sağlamak 
gerek, gittikre büyümekte ve 
gelı~mekte olan iktısat gemi:ü 
kaı>tanlarının elinden siy::'lsl 
ku\'\'etleri geri almak gayele
ri~le, devlet. iktisat mekaniz-
masına çeşitli &ekillerde müda-
hale etmeğe başlamıştır. Bu 

Atatürk'ün 
cenazesi 

Ankara'ya 
giderken 

14 yıl evvel bugün, 19 ka. 
sım 1938 de Ataıürkü· 

mtizt.i.ıı ınubarek na-;ları, is
tanbuldan Ankaraya götıi· 
rülnıek uıcre ,yola ~ıkarıl
ınıştı. Daha gün a,ıtarınadan 
btitun 1 .... taııbul halhı biJ)·ıik 
öluyc ihtiram \'a1ife5ini yav· 
mak Uıere sokaklJra diikiil· 
mü~hl. l'arıın bayr11klar1, 
kapalı çarşıları, durdurul
muş tramvayları ve agta:yan 
insanları ile koca t~tanbul 
blr öHI e\·ine dönınii~tü. 

Tllrk gökleri altında getti
ğl yerleri hayranı }"erine 
döndüren kahraınan 'tusta· 
fa Kemal, şimdi ayni yol· 
lardan ~erfne yükselttiği 
Tiirk hayrağına ,;anlı bjr ta· 
but halinde geçiyordu. 

TİiLBENTÇİ 

VATAN 

Taksim Nahiye 
davası Müdürünün 

Bundan bir müddet önce rüş\·et aJdı~ı iddiasıyle 10 uncu 
Asli\'e Ceza mahkemesine \erilrn Tak~im ~ahiye müdürü Safa 
Akk~penek'in duru"masına dün de ·am edilnliştır. Duruşmada 
sanık avukatı Edip Bilener hazır hulıınmuıtur. 

Dinl<!nilen §::thitlerdrn n. P. 1i Şehir merlisi üyesi En\'er 
Kaya; ·Taksim Denıokrat Parti ba•kanı Abdülkadir Tankut'un 
haıı şahıslara ceza yazılm~ması İ('in Nahiye müdürünü daimi 
tazYİk ;ıltınd3 hıılıındur<ltı~ıınu1 söylenıiştir. 

· Bilahare rlinleuilen bf'rber Galip is~. D. P. İlı;e başkanının 
dükk3nına gPliP. hiddetli olarak !'ahiye müdürünün bir ahba
bın:ı crz.:l yazr1ığını ·fiyledi·•ıni. h.ldiseden sonra da cB:ık istedi
~imi yaptırdım dPdi· inı anlatmı~tır. Berberin bir nlüşterisi de 
avni sö;oleri tasdik etn1iştir. 

- Ilııru~ma; h5.dise mahallınde keşif yapılması için t~lik edil
miştir, 

Bir numaralı 
Sarıyer cinayetinin 
duruşması 

1 Bir dolandırıcılık 
sanığı 

tahliye edildi 
Hundan bir miıddct önce Sa- Bundan 20 gün evvel, Nuriye 

rı' erde 9 va"'ında kız kardeşi Dogan i.smind ı bir kadının do-
11~ticey1i öld.lir'n1ekten sanık Ze. ıandırıldıgını iddia ederek şikA
kıye Karaı;ol;..:enin duruşmasına ~·ette bulunması üzerıne İsmail 
3 üncli Agırcrza mahkcnıesinde .Karakaşcı~lunun tevkif edildi
dC';·an1 E'<lilıni~tir. Duruşmada ğini bıldirmistik. 
Zck.iy('niıı bı.i.~ uk annLsi Atiye Sorgu yareıçlığı trı.rafından ya. 
şahit olz.rak dinleniln1i-ş ve kcn- pılmakta olan tahkikat esnasın
disiııdcn Zckiyenin niçin hldi- da bu iddianın mahiyeti anla~ıl-
5c günü saklandıgı :sorulmuştur. mı lır. 
ı\tiye, torununun, amcasından 50 ,·aşında olan Nuriye Doğan 
korkarak evdt·n içeriye girmedi- 'fısır Saravında hizmetçilik ed,_..r_ 
ğini 6ÖJlemi:;lır. ken 0 ~Jr;d:ı Kahire'de tahsilde 

Daha soııra Se\.·iın Bl~ayın hıılı.ınan isınail ile tanışmıştır. 
agabeyi Ceınal Haşayın if1desi !\uriye. genç ve yakışıklı olan 
alınmıştır. Duru ma, bazı ~ahit. ismail'e, tahsilıni bırakıp kendi· 
lerin celbi için talik edilmjştir. si ile evlendiği takdirde serma· 

Bir işçi . omuzunu ye olarak para \'erecPğini v.1-

makineyo kaptırdı detmiş "e lstantıul'a gokrek İs
mail ile metres ha~·atı :ı,:aşamıra 

ve öldü ba~lanııştır. Fakat Nuri~·e \'fı.di-
Kazlıçe~me Sabunhane çıkma.. ni yrrine getirmemiş ,.e a:tTıC'a 

ıı soka ı 3/1 numaralı bakır dö· kı~kançlık \'f' grı:imsiılikle 1s
küın fabrika'"ınııı us~abaşı~ı Os- mailin kendislnrlpn 11ıaklaşması. 
nıan ı-\kçJy, bakır rznıe !ilindi- na ~ehebiyet vermitşir. 
rinin dişlisiıır_ı oınuzunu kaptıra. İsmail bundan beş ay kadar 
rak ağır surettr yaralanmıştır. önce i~ i bir aileye mensup genç 

Osman .ı\kçav kaldı.rıldı~ı \"e t:üzel bir kadınla evlenmi;tir. 
Tllrk • Ermeni hastahanesinde Bundan haberdar olan Nuriye, 
ôlmüştür İsnıaiJi tehdit ederC'k derhal bu 

Tahkikata başlanmıştır. kadını terketmesini Ye kendisi. 

o ne dönmPsini söylemiştir. 
« lgen» vapuru tômir Bir müddet beklrdikten sonra 

edildi scvgilısinin artık elden gitti~ini 

Erdek j ktk ıue yaııasırken 

::.uların tc..lrıj le ba,,. t afından 
i·keleye bindiren re bodoslama
sından bir kı .ın hasara u~ra-

, yan Ül""'cn vapuru: limanımıza 
1 

avdet eder etn1ez .. derhal tami
re :.ılınmış ;·e tı ~en dün akşam 
Karabigaya hareket etnliştir. 

Mürakıba hakaret eden 

fırıncı 

Beh:<li) e iktı. .. at müdürlüğü 

murakıplarından A)dın öztürk, 
kontrol için gıtti c~i Dolapdere 
Serdar Ömrr cadde$İndeki 16 
numaralı fırında, fırın sahibi 
)J"iko Papaza •lunlln hakaretine 
maruz kalnıı' fır. 

Suı:-Iu .):ak1lanarak hakkında 
takibata ha,Jannn~.tır. 

BiR DÜZELTME 

c•60 bin ltrJlık .cmürlik farkın 
baslıklı yazımızda i.;ıni gecen 
Saim \"ücelden ~u mektubu al
dık: 

o:lS/11/~;i:! tarih ve 413-l sa. 
yılı gazetenizin 7 n('i &:thife~iıı· 
dr. inticar eden C60 bin liralık 
bir güınrlik !arkı) ba"lıklı ya
zıda ismin1 zikredilnıPktrdir. 
Halbuki m.ıkOr •;rl 'l 31/5/0.>2 
tarıhinrlr r "'hcdıln1iş \'e .\clli
»e Sicılli Ticaret J!'aıetf'~inin 
11/6/95'l t:ırih ;e 71156 sayılı 

1 nülhash·le ililn edilmiitir. H.1.-

ilnlı)·an Nurire kıskançlık \'e in· 
ttkam hissivle İ.imaıl tarafından 
dolandırıldığını ıddia ederek ıi. 
kj)ette bulunmuştur. 

Nuriyenin İ!>mail tarafından 
satıldıgını iddia ettiği ba7.l zi
net eşyasının da bizzat kendisi 
tarafından satıldıeı meydana çık
mı~tır. 

'Yine bu tahkikat esnasında, 
Nuriyrnin İsmail ile tanışma:;ın
dan ev\'el Akhisar yargıcı ile 
nişanlı bulunduğu. bu yargıçtan 
nişan hediye.si olarak bazı zinet 
e ra.sı aldı(l!ı halde bir daha 
kPndisine gı:iriinmedi_Çi \"e İ.;. 
mail ile metres hayatı yasama
ya lıaşladı~ı ve bunun üze--ine 
Akhisın· yariıcı tarafından Nu
riye aleyhine dolandırıeılıktan 
takibatn geı;ildi~i re~mi muame
lelerden ve bu vargıcın tels::raf 
,.e dilekce jle İ:ıtanbul sarcılığı. 
na yaptı~ı müracaatlardan anla
ııtmıştır. 

Bu husu~ları tPbarüz ettirPn 
t~m;ıilin avukatı Orh2n Şadi Ka
\·ur tarafından yaflılan tıhli,·e 
talE"bi yerinde görülerek İ~mail 
KarakaşoClu serbest bırakılmış· 

tır. 

len mevcut olmıyan bu şirket 
,.e hJ.dıse ile alakam olmadığını 
ta\'Zihen ne$retmenizi rica ede· 
rim.P 

Yeşilkoy IUt>teorolojl l.s
tasyonıınun t~hminlerine gö 
re: Bu~un, 5ehrimh: ,,.e civa
rında hava umumiyetle bu
lııthı geçt'fek; ruıgiirlar de
gi~ik yönlerden orta ku\' ırt
te e~rcck; ha\·a sı<'aklıgı dl.İ
ne nazaran biraz arlala"ktır. 

Dun ~ehrimiıde ha\-a bu
lutlu ~'(miı;;, rüıg:.rlar değl
§ik yönlerden lıahf olarak 
esıniştir. 

Sıcaklık, gulge e Azami 
15.5, asgari 8.6 santigrat o
larak kaydediln1i;tir. 

KÜCÜK HABERLER 
' 

~ll! Al T,hlLER 
TA!l!IŞ'llA ~'A 1'l 

atanbuJ ?t!uallimler cemiyetin
ce her l·ıl yapılnıakta olan ö~
retn1enler tJnı~ma çayı, bu şe
ne 22 ka<;ıru 19:-->::! cumartc;;i gi.ı

nü saat 15 - 19 arasında Taksım 
Belediye ga?ino5unLın büyük sa. 
!onunda yarılacaktır. Da\'ttiye
ler her gün ve saatte Çenbcrli
taştaki cemi~el merkezinden te. 
min edılebilir. 

İKi İŞÇİ 
ARASINDA KA YGA 

Be~·koz Derı ve Kundura fab. 
rikar;ı iı;ı;ilı:ırindcn Rahmi Bük
~üplü, aral.'.lrında çıkan bir nlü
nakaşa yüı.unden i:-mail Gökmen 
ismindeki di_!er bir işı:inin ba
s.ına demirle vurarak yaralamış. 
tır. 

Yar:ılı, P:ı-abalu:e t~~i Sigor
taları ha:;tahanC'-ine kaldırılmış, 
s:ınık :vakalann11şttr. 

JlEJ.rnhE s \RAYl:'IN 
Ş\RT:-IA,msi 

Saraçhane ba~ında yapılacak 
olan Belediye Sarayının proje 
ınü:tabaka şartname~ı hu cuma 
günü jüri tarafından tesbit edi· 
lecC'k.tir. 

Jüri hryrtinde Teknik f·nİ\'er. 
site profesörleri murıvır, mühen. 
(lis \'e diı;:er al5.kcılıllr bulun
m:ıkt;vtır. 

F.\t:ılıl'I r.(ızF.LLESTİllİL. 
~!ESİ Şİ,IDİLİK KALDI 

Eyübün gi.izP11rştirilmesi ve 
buranın turistik bakımdan kal
kınmacı ir;in cam:in etrafındaki 
dükk.-'ınl::ırın yıktırılması karar. 
laştırılmıştı. 

Belf'di' e c'IUkkAnları yıkı1Jı"3k 
csn;ıfa Yrr bul:ımadıtınclan tim. 
dılık tıu karardan belediye ,·az 
!eçmiştir 

Vali Ankaradcın döndü 

Ankarada bulunan \'ali Gökay 
dün uı:.:ıkla aehrimıze gelmiştir 

Gökay .Ankarada kaldığı kısa 
müddcı zarfında Şehir J\leclısin
de alınan kararlarla al.lkalı te
maslarda bulunducrunu \'e yapı
lacak istikrazın İçişleri Bakanlı
ğın:ı \'erildi~ini bildirıuiş.tir. 

Tah,·iller gelecek ay içinde sa
tı~a çıkarılacaktır. 

Nahiye müdürlerinin 

toplantı;ı 

Şehir dahilindeki nahiye mü
dürleri dün vilayette bir top. 
lantı yapnuşlardır. 

Bu toplantıya ha·kanlık eden 
Vali, nahiye müdtirlerine mınta
kalarında yapac:ıklırı murakabe 
\'e dil!er i~lPr h"'Yında yeni ta
limat V!"'rmi:-•ir. 

Yalava Kaymakamı 
Bir müddetten beri münhal 

bulunan "Yalova kayn1akamlı~ı. 

na \'İl~yet maiyet memurl;ırın
dan Ercüment Zorlu t.i~'in edil
miştir, 

Genç idareciye yeni v3zifeıi 
olan \"alo\·a kaymakamlığında 

da başarıl3r dileri!. 

Vilayette gizli 
teşkilat yok 
Dün bazı gazetelerde vali Gö

ka\'ın vıl.3.yPt \'e bele-diyede t:iz.
li -bır teşkil.it kurarak rtiş\'et 
alan ve işini yapn11yan memurla
rı nleydana çık;)rflca~ı hakkında 
yazılar nPşredilmişti. ı 

Bu husu5ta kendısiyle görUş
tii~ümıiz Gökay çunları sö~·lemi§

tir: [ 
cı:- Benim böyle bir ~eyden 

haberim yok. Esasen böyle bir l 
~f'ye de Hilunı yotkur. Böyle bir 
karar mcınıur arkadaefarımııın 

ç:ılı"malarını sektere uğratacağı 
gihi bfi 1·ük bır hıızursıızluk y:ı· 
ratır. Vil~~·et ve bcledıyenin 

elinrle k~fi miktarda n1üfettiş 
\'ardır. Kötülük yapan meydana 
çıkar.11 

26 numaralı araba 

vapuru yenilendi 
Hurda haline gelmiş olan 26 

numaralı Suhulet araba. vapuru. 
nun, I:laliç tersane.sinde, butün 
makıneleri çıkarılarak yerine ye
ni makineler takılmış \'e gemi 
E"lh·erteri de takviye olunmuş.. 

tur. ı 
Bu suretle, Suhulet araba \'3-

puru, ağır kamyorıları dahi isti. 
ııp edı:bilecek ~ir h.1le getirilmiş 
\·e şehir hatları içletmc:;ine ye
ni hir ara.ha vapuru daha kazan
dırılmıstır. 

Balık taııı'm saıı,ları 
Brledıycce balık tan7 im satış· 

ları iı;in yapılan hazırlıklar sona 
ermiştir. 

Satışlar toptan fiata nazaran 
yüıde on gıbı cüz.'i bir k.\rla ya. 
pılacaktır. 

İlk satış cuma günü Fatihte 
başlıyacaktır. 

Bundan baj=ka Ak$::'1ray, Eyüp, 
Kasın1paşa \'e KadıkOy semtle. 
rinde de satış mahalleri hazır
lanmaktadır. 

S:ı:ıslar mayıs snnunı kadar 
muntazaman devam edecP.ktir. 

Belediyenin saölık 

istatistiği 
Belediye saıı~hk işleri n1ildiır

lüğü tarafından neşredılen ista. 
tisti~e göre ekim ayı içinde 513 
kişi e,·inde, 2378 kişi mevki 
hckünlıklerinde \'e 1015 ha:;ta 
da nöbetci hekimlerce muayene 
edilrniştır. 

Alua.' ene ı:ıdilen esnaf adedi 
de 18!>3 tür, 

'Yine bu ay içinde 313 eankur. 
lrtran vakası oln1uş, ayrıca 409 t 
h"ta \'e 291 hamile kadın da bu 
va;,ıtalarla nakledilmiştir. 

Bunlardan ba~ka 10089 kişiye 
çiçek ve 6978 kişiye karma ası 
yapılmıştır. 

llC'lPcfiye haman1Jarına da yı. 
J..anmak ilzere 10997 kişi gönde
rilmiştir. 

<'Ankaran vapuru 

havuzlanıyor 
Ankara vapuru. bu~iln havu

za alınacak ve bir gün sürecek 
kısa bir temi1lik mua~·eneı:.ınrlf'n 
sonra. öniimüzdeki cuma günü 
mutat 'iPferine çıkacaktır. 
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AY lt-GtN 30-K.'\SIM 12 
RT'~Tt 1368 - KA!''IM 6 
lllCRI 1371 - Rehiulervel 1 

S\B\H 
ÖGLF. 
IKİ:'1DI 
,\KS.\M 
YATSI 
f~!SAK 

Va;.afi 
06.51 
12.00 
H.32 
16 48 
18.n 
0510 

Eıani 
02.o:ı: 

01.11 
0944 
12.0Q 
01.35 
12.21 

m:ıR:11.ıı 
Gazası mübarek 
Olsun! . 
Yunanistan seçimlerini, 300 

mebuslu\tan 241 ini sağ
lamak suretıyle büyuk farklı 
zafer haHnfif' kazanan \"e ka
blne,·i kurma.ta memur edf· 
len Halk Toplulu~u partisi 
lideri G('nerat Papagos: 1Hü
kıimetimi1, k'lınünizm tehll
ke'!'lnin kökünü kanmak 
azim ve kararındadır• de
mtbterlir, 

Dost ve 11ıütfefik Yunanls
tanın !'h·asi l~tikrara ka,·u~
nıaı:;ı bizi 11P kadar memnun 
ederse-, U .. tirlara ıelecek hil· 
kiı.nıetin ku.ıl tehlikenin ko
kiınü k:.1ım:ık azim ,.e kara
rında olması da bizi o dere. 
cede, batta daha faıla sevin
dl"ir. 

llıir, miic;takfl l'e demok
rat nıilletlrr için rn buyük 
raha.t .. ır.lık, i'5ter k~ndl rıza
l!iiıvle ister ıorla komünl1it re
ji~i kahulle!'lmiş kom$ulan 
hulunma~ıdır. \~akıl \'una
nistan, bugün boyle bir re
jim aHı"da değllrlir. Fakat 
lıepinıizin hatırındadır ki, kı
zıl rejime sokulması için 
111.un ruuddet zorlanmış, bu 
zorli1m.ı:flan da anc~k bir iç 
h;lrplrı kurtu1"1btlmlştir. Bôy
le olmakla beraber, Yu11a
nitt;:ıncla l..ızıl telıll"kenin kO
kti henUı tamıtmıyle kazın
ınış de$tilrlir. General Papa
g,.,s'un da bunu kabul ettiği 
)'llkarıdakl ~özlerinıten anla
~ılm::ı\tadır. Do"it ve müUe· 
fik kom:oumuzda kıııl tehli
kenin kokunden kılkma<ı, 
elbette ki, bizi"1 emni:retl
mlı balnmından da çok ehem 
mlyetlidir. 

Bul~;ıristan da bilim kom
$Umu~dur. Bu memleket, 
harp ı;onu 5.artlar1nın yarat· 
tığı müsait d11ruınlarda11 fay. 
d~lanan l\lo!li1'o\·a tarafından 

komunist rejimi kabule sÜ· 
riıklenmlştir. Bıı1trarlstan, 
Yunanistan ı:ibl tlıl\'ranama

dığından kıııl boyunduruk 
ba,ına ,~('ml15tir. 

Bİ?: Bul,(arli1ra dti5man de
ğiliz. 1\.1111 Bulg::ıristandan 

da hiç blr korkumuz yoktur. 
Fakat, böyle bir kom~u bizim 
için bir rahatsızlık mevzuu
dur: Tıpkı a~·ni sokakta ken
:tishırlen korkulmıyan, fakat 
,ırretli•lnrlen rahat~ ızlık du
;lulan bir kohl$U ı:-lbt. 

'\.'unanlstan iç harbini kı
ııllar kazanm15 olsa)·dı, bu
günkü dost,., mıittefık kom
şt1:muz da tıpkı Bulg;:ıristan 

gibi rahatı;nlılc Yeren blr 
koın~u olıırdu. f~ harbi kızll· 
ların kaybetme!i, bizi b0y1e 
bir kornıuı., ınallk olmak
tan kurtardı. Fakat o ıaman
danberi \'un11nlstanda ıı ''e· 
y.ı çok dc\·am edee:elen siya. 
M tstikrar~ıılık i('inde, ka
rınm.arnı~ kalan kıııl tehlike 
kOkü, ilk .ıanet :~nırıd:., tPJ.;

rar J(ö\·delenmeğe ba~layabl
llr~!. 

tıte bunun ltlndir ki Ge
neral Papagos'un •komünilm 
tehlikesini lı.obundtn kazı
mak• aıml.,i memnunlyttle 
kar;ılıyor, bu :l'Olda ker.:di:;i
ne ba:arılar diliyoruz. 

Sadun G. SAVCt 
ON KELiMEYLE 

Birle;mi& l'ılılJetler kriz 
ge'>iriyormuş ... 

Runl esini Uç beş kıztl 
milı.roptan kurtar!'ın! ... 

TATLISERT 

Gıtttf,.!"l•u 11 "f•rrll'n 11011 ı•• 

,.,.ıirn1tr lıt11J1ı•11, bıt .. ı/ ıuın 
ı·1d4 ı"dlfmu. 

Burhaniye'de bir hırsızlık 
Balıkesır 18 (Jlu;ıı;IJ - Bur 

lıaniyenin Börezli kOyil ba~öğret 
meni Hlı.::rıyin Yatkan'ın yattı· 
~ı oda pence:-esini kırarak içeri 
gıren me~hul hır:;ııl:tr 8~0 li· 

1 
ra parasını \'e ı:iftesini çalmıi· 
!ardır. 

önünü aldı: 

Ali lpar ltalyadan geldi 1 

M. Ali İpar dün saat 15 te 1 
şehrimize dönmüit,iır. Bilind. >tj 

gibi Ali İpar bundan bir müd
det önce ikin<! defa evlendiği 
karısı 'Vire:inia Bruce ile mem
leketimizden ayrılmıi, karısı 
Amerikaya kendısi ise Londrara 
Türkiyede ilk defa çekilen renk_ 
li filmi develope etmcğe gitmiş
lerdi. 

müdahale hakemlik. kuruculuk, 
nazımlık ve ~izzat kaptanlık 
gibi farklı derecelerde tecelli 
etmi;tir. 

- Varmış ama ailesinin ya
nında da pek rahat etmiyecek
miş. Babası yeniden evlenmiş. 
Gencin Uvey annesile arası iyi 
değilmiş. Kadın onu hiç sevmi 
yormuş. 

d'Arlene ailesinin reisi sayılan 
Dominique zayıf \'e kemikli 
elini kaldırarak sordu: 

][nızastz )\\ektL~plcır /; 
YAZAN~~~ ÇFvİREN~ ~A-.E~ta«_ 

- "Yabancı bir erkekle gP-· 
zecek kadar yao:.Iı değilsin. Bu 
gezıntıler dedikoduya vesile 
olabilır. 

Bu ihtardan sonra artık Al· 
bın kırlarda ve bahçede yal
nız başına dolaşmağa başladı. 
Beatrice ıle ancak yemek oda
sında huluşabiliyorlardı. Ilari rabıtalı bir adam 

mı'? Ali !para ani olarak diinüşU
tıUn sebebini sorcı.n bir muhar
ririmize şunlJırı söylemiştir: 

Ancak, yukarıda, işaret etti
ğimiz gibi, kudret daima geniş
lemek istidadınrla oldufundan 
devletin iktısada mUdahalesi 
gittıkçc artmış ve devletleştir
meğe, millıleştirmeğe kadlr 
\'armışhr. Sınat ve m::ılt kuvvet
lerin, di~er ifade ile, istihsal 
mekanizmasının mi~lileştir~l~?-

1 ı;i ise, A. JJuxley'ın t3hırıyıe 

•... siyasi kuvvetlerin olduğu 1 
karlar iktısadi kuvvetlerin de, 
iktidarda bulunanların ellerin
de, tanı ve niha1 temerküzü· 
dür.• Btı takdirde, bir veya 
birkaç fertten mütrsekkil bir 
azınlık yerine bu de(a iktısacii 
ve Sİ\'asi kuvvetlt':'r idare eden
ler s;nıfının eli.ıe geçmektedir. 
Siyasi kuvvetleri ı:ıten elinde 
tutan idare ed,nler sınıfı, ik
tndi kuvvetlerle de teçhiz 
edilince, sosyalio:;t • diktatörlü 
~li dört başı nlamur olarak 
gerçPkle~miş demektir. 

Her iki~i de ötekilerden bır 
Çok terbiyeli. Ilem he- az daha erken geldikleri için 

nüz çocuk denecek kadar genç, hiti bulmuş oldut;una o k.ıdar diye cevap verdi. nique'in yatak oda.nna bitişik - JJiç duvmadık. 1ıferdiven· acele bırkaç llf edel:ıiliyorUır, 
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- iş için döndüm. Tekrar gi 
deceğim. Bu ara ı;öylemek ve 
tasrih etmek istediğim bir şey 
vaT. istanbuldan ayrıldıA:ım gün 
karımla ikiı1ci defa evlenmeme 
ait bir yazıyı sabah gazetelerin
den birinde okudum. 
Söylediğim ~eylerin aynen ya

nlmadığını ve b~"ı yerlerinin 
tahrif edildi~lnl gördüm.> ------HER BEDEN 

TRENÇKOT 
Elhamra Terzih:-ınel'Zinin emsal 

siz İngiliz, Alman, İtalyan bol 
çeşitli harır trençkotları 1.95 
boy ve 60 bedene kadar her be
den ve boy için me\'cuttur. 

ELRMIR.\ TERZİll.l. 'F.SI 
Beyoğlu ht1kliıl Cad. ~58 F:l 

h&mra Han saldaki mtrdı\'en· 
d•n birinci kat No. 1. T.\IISİ:V 
K.\R.\KAŞLI. ------

Su halde, iktısadl ve •iya•I 
"' kuv\'etlrr ister hususl bir 

fert azınlığının. ister amme 
kudretini haiz, rP~n1t bir idare 
edenler (memurlar) sınıfının 
ellerinde temerküz etsin, h,.r 
iki hal de !erdi hürriyetler ba
Kımınrlan ayni mah11ırl::ırı taşır
lar. ÖylPyse, ftrdi h,,'"l'iyetleri
miıin garantiıdni. libf'r::ıl veya 
sosyalist şu veya bu iktısat po-

ancak yirmi iki, yirmi üç ya· sevindi ve sevincini üyle se- Kendi har;ta \·e ~ciz halfyle olan küçücük bir yerde yatı- ler taş oldu~u için ayak se::;i bu konuştuklarını da kimse 
şında ya var, ya yok. Biti her vimli ve çocukça bir tarzda bu gencin coşkun neşesini ve yordu. Dominique geceleri ro- farkediln1iyor. Tahta ol~a .:ı- duymuyo.rdu. 
halde ra~a iZ etmez. . . jladc eth ki ıki kardeş ta onu hJ}dt hakkındaki iyim~er .~e· matizma acrıları yüzünrlen sık cırdar. Albin :fı.1onni'r bir müddet 
. Domınıque kız karde~ının derh~l benıın . y1p sevdılcr. J.l.iddlcrini mukayese etti. Oy. sık uyanır \·e hizmetçiye .ı;e:;- - ~1emnun oldum Çünkü sonra renkli k.3.i;':ıtlar Uzerıne 

yüzüne dikkatle ba~tı. . . Duminıquc ill! Uelphıne'in le cltrin bir düşünceye d.1lnuş. lenirdi. sizleri rahatsız etmrkten kor- yazılmıs bir takıİn emirler al· 
Genç kızın çehresı der:n bır nlutat so·•ukhık:arı ve sertlik· tı ki kız kardeşinin iöz.lerİn· Albin bir gün sofrada: kuyordum. dı. Bunlardan bir tanesi onu 

merhamet \'e şefkat ifade edi- leri Albi:ı'in saf \'e çocukı;a de parlıyan nese ve sevinç ışı- - Benim ba?an geceleri uy· Albin"in bütün bu tahkika- hı1stahaneye muayeneye, diğe· 
yordu .. B!r an büyl.~ $e"n_P iş- nesesı karşısında adeta silin- ğınt farkedcrnedi. kun1 .ka~ıror, kalkıp dolaşıyo. tından ve neticede aldığı ce· ri isp bu nluayenPden ~onra bô· 
lemek ıcın tereddut get"ırmlş di. Oelikanlı durmadan hikfı. * rum, ayak seslerim sizleri ra- \ap!Jr yüzünden his:;ettiğı lü~üne ı...atılma~a davet edi· 
olduğuna utandı ve; ye anlatıyor, şak1l1r yapıyor, Evdeki misafir odaları ikin. hatsız ediror mu'? diye sordu. memnuniyetten ne Domınique ~:ordu. Delıkanlı artık tanıJ· 

- Hakkın var. Du çocuğa askerlik hayatıııa dair tnenkı· cı kattadır. Perdeleri soluk, Delphine endişeli bir tavır· ne de Delphine şüphcleıtmı;?di. miyle iyile;miş, nekahet izi· 
yardım etmeliyiz. Ne yapmak lı~ler süvlü,ordu. dôşemclık kumaşları yıpranmış la: ler. nınin müddetini doldurmu~tu. 
l.lzım geleceğini ben_ baş ra- ııer h~I ~·e sözünden hayatı olan bu ocialardaki eşyaların Hayır. Bır sey duymuyo· ~li.;afir1€rinin bu kadar na- Alhin'ın f'ifmezine hır kaç 
hibeyi:" E;Ö~..-Jerim. dedı. . olduğu gıbi kabul ettiği, en kö· çoğu eskı \'e kıymetlı parça. ruz. Fakat :iİZin uykunuz ne- zik olma:ıına ve hatır sa:t·ma· gün kalmıştı. 

- Fakat ağabey. Baş rahı- tü vazi~·etıcrin bile bir ıyilık lardıJ, Şılteler :,,·umueak, ya, den hüyle kaçıyor? Her za- .;ına memnun oldul3r. Beatrice rahatsız olduğunıJ 
he bura)·a gelemez. Sen de ra- tarafını gürebi\'iği belli idl. taklar rahattır. Bu odaların du· 1nan mı dolaqıyorsu'1uz? drdi. Kız kardcı-i-lerı Beatrice'in ileri sürerek odasından pek 
hatsızsın .. Bu ~ğrılarla o.:aya İlk akşam .. \Jbin'in fazla ya. varı da çok kalındır. - Ara sıra ba~ıma geliyor. yanaklarının krt.arn1aH ve ~!in çıknlıyor, ancak yemek zanu:ı· 
kadar gıdemezsın. ~e r;o)·le- rulma"Tt3.;t jçin kendisine er. Albin '.\Tonnier için hazırla- Fakat e~er sizi rahatsız edi- deki e1 i~inin Ü?.f'riııe bira!. da. nı aşaı,'.:ıya iniyordu. R!'n!!i sol· 
mek i~tiyor~an ben gider söy- ken yatmasını tavsı>e ettiler nan misafir oda~ı bunların en yorsam.. ha eSil<'rPk hu halini gi?.lemeo. gun, '-özleri ferı>iıdi. Abla:;ı 
lrrim. \Ten1ektcn hemen sonra oda hiivütü \'e koridorun en ucun- - Hayır. Hayır. Bu evin jte çalı~ması göılerıne çarpma- ona cıkışıyor, gene; askerin on 

Dominique asker Alhin !\ton sına çekil·'lL O gittikten sonra dak·i idi. Delikanlı gülerek ken duvarları kalındır. Gürültü ÖY· dı. ları t('rkedip EidrrP~i için za· 
nier'yi nekahet dc\'re~ini ken· Beatrice kar~eslerlne: disini bir kral, \."e o kattaki le kola~· kolay duyulmaz. Jlk günleri Bl'.':ıtrire ile Al· ten müteessir o!'!·ıl!ı,ınu. onu 
rli e\'lerinde eeçirmek üzere - Gördünüz. mll., dedi. llir: hütü1\ odalarla tavan arasının - Dün akşam mutfaF!a ka bin bah~ede ve kırlarda g"Z· -- h 
1 t tt . . d 1 " 1 k' . ld ğ d 'd' ld ... h'd m·•.e cık'''"rl'r•ı. ~a'·at Dn. bu haliyle bir kat daha ma . , 3\"f' c ı. te iç sıkıcı bir a<lam ej!:i . da kenııi ma ı ·anesı o u unu ar gı ıp su a ım. 0ttıı":ı ı e. " . ~ ,, r "' 

fJk akşam sofraya oturduk- Dominique sadece· farzettir;ini söyllb·ordu. ki c:urun hepsini günrJüz iç· minique rıerhıl bunl4 karı<:>/ı zun ettitini söylüyordu. 
l::ırı 71m~n \lhin hir :l;lp mu- - Ö·lp rılnı~ktan rnk uz::tk' H;,mPt<"i k:lriın, Domi· mi~tim Vf' ı:tı sii1\Pri S.ö\'li\preı.. hunun <Arkası ,.,r) _.,,;,. ~---------~------....;. ________________________________ , ____ __ 
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Papag'ls!11;;-= 
Zaferi DÜNYA IGeneı•al Neeib'in 

Yazan: E.T. 
* Trun1;1nla ELc;enho\\"'er ilk 

mlıJ;lkatlarını yapacaklar
dır. 

* Kbrede a\'aflar :lenlden 
başlamı tır. * na~bakan .\dnan nırnde
re-; dün D. P. grupunda 
izahat ,·erml~tir. 

)'unanistan srçimi :\larr~aı Pa· ı' 
11 r Pagos"un hın Uk ıaftri ile t: ıceJencJI. \'<'ni mrrll'-1 lr~J.il 1 

~ ._1Cl'k 300 ınillrtvl'kilindrn iki 
~z kırk biri Paf'agns p;1rtl11iine 1 
lıı "1s.upt.ur. Plastira'i • Yi'nİ1r
JttiIJ Partılrri hirJigi anrak .'l9 
b.i t"h·rJdH c:ıkarahl1miştir. \'e· 
u:eln" Girittrn trkrar !iirc:ilmiş· ı 
lir. FakaL r-skt U;ı~bakan Plac;;. •·------------' 
•et~s .'e e'>ki U.ık;ınların hrpsi ------------

~tn! ~·l)'hetıuiş1erdir, d .
1 1 k, rıımın en ıiıadr dikkati çr. E en, ngi tere 

tı:ı~ı tarafı komuni!litlrrin lıir tek % etvt-_1ü1i bile çıkaraınamala- o" d ı· ~. d 
ı,. r. \unani>tan'da komiıni•t- n er ıgıne evam 
8~n rnuJıim tr:ldl.1.h \·anlır. 
ıs 1

•nn •rçimclr hiç .ı"'"'·'· Edecek, diyor 
lıti .. 20 ~•hus tıkara('akları tah. 
r~ f'tlıJi)·ordu. Tahmin do.ı{ru A.e,.l>(foı.,4 Prtı• 
lttıı adı, knınrinil\tll'r, rn kov- Ot! 1\\3 18 - Burada bulunan 
tııu.,aır ~ıldıklart )rrlerde bile, ltı"tltl're Oışi lerl Rakanı 'tr. 

\' ik olanHulılar. . . ı· 
~ u.nanlc;tın uzun ınüddt"ttrn F..ıicn \anadıan Club de vere ı· 
. ~i bir hiıkunu~t buhranı ~«i· ğt ~ır. dcmcctc. ha11la'.1nın zan· 

'b"'•du y 1 1 1 d h. n•ltı~ı ~ıbl lngıllerrnın kuvvet 
ır Par;i apı 

1
an ıo;rt ": ~ te .1~ ·ten dU mckte olmadığını söyle· 

ttj'° . f' a~ l ('OS'Un U emı 

1 
, t' 

•~rı,ltıc~ıı:ı;itıdrn kU\'' t'tli lıir hü. mış 1 ~· . . 
'h kurulaml\'Of \llt sık y('. nı ıslc-rl Bakanı şunları ııa .. c 

•ı .. · · · · ı · r · d c:ınıf" A:ihn('k taum J(tliyor- · c mı~ ır. 
du.. Son bir huruk senr zarfın- •Bazı k_imı:.rlerin İngiltcrrnin 
~:t ll(' df'fa \l'('im ;,-aıulnu"i, fa. nıo<lcrn dlinya tarihine yapaC'<ı~ı 
l Uı;iınd<' de hiç hlr parti ye- yardımların azalmakta oldu~unu 
~r d.trrcrde çoıunluk elde rdC· iddia ettiklerini pck~IA biliyo· 

endişesi arttı 
A'lrufolu .diıtrıft 

Kahire 18 - Genoral Muhammed Necibin pazartesi ııünü, bu. 
rada yeni bir radyoevinin temel atma mera~iminde _yaptığı bir 
konuşmada, istifa t('hdiriinde bulunması. yakın siyasi dostları 
için bir ıiırpriz tr~kil etmemiştir. 

Her fırsatt:t milli birliğin tcrssü~ü lü1umuna işaret eden 
g('nC'ralin nutuklarında .srrt bir eda kullanmasiyle onun ~ittik
C:e hiridrte kapılmakta oldu~unu müşahrde edrn hu riostları, .'Tı. 
sır başbakanının bir ay evvel, halktan altı ay müridetle birlik 
halinclc etrafında loplann1a.sını J.ı.;tC'miş jkC'n, şimdı bu müd
cleti ii(' aya indirmiş bulundu~u nu r;;öylC'ntrklc vcı ~on zaman· 
J:ırdaki takındı~ı tavırlardan hu yardımı rldc edebileceğinden 
pek· tc rmin olmadıGı nclicc~in c- \'armaktactırlar. 

Filhakika grncral Necip s;ı:rçrn rum:ı günü .'\m<'rikan (iniver. 
sitr:sinde yaplığt bir konuşmacl:ı, ı• Biz ordu darhr:-ini eğlence 

mak:-ndiyle drğil, milleti kurtarmak ic;in tertip ellik. bütün is
trdiJ:imiı, sadece Uç ay için milli birlhVn trC'!'sÜslirfür• rirmiııı;t. 

Grneral SC'cihin maruz kalrlıt!ı gii'/ükler, !'olruların tahrik~ 
IC'rindC'n doğmaktadır. Komünistler, bazı jı;;çi hirliklf'ri ve aııı;ırı 
Vrftc;iler. ona karşı birlr'."mişlt'rdir. j,Jiım kardrşli~i. general 
'.'l'<'rihi tamami~·Ie drsteklC'm<'klc hcrahrr, hu hareket ı-adece sol
cuların mııhall"fetlni körüklrmrkl<'rlir. 

GrnC'ral :Xrcip, h;ışhakanlıktan istıfa cls<' bilr. $İliihlı kuv
\'rtlrr başkomutanlığından ayrılmıracak. hu suretle de hcikimi
yeti mutlak 511rrtte C'linde hulunduracaktır. 

Ben Gurion 
Einstein' e 
Müracaat etmiş 

Köprülünün nutku Arap 

memleketlerinde değiıik 

bir ıekilde çıktı 

Ahret yolcuları 
ooktoı·Jor için ı·enl bir ta. 

11an ha1.1rlanıyor. 

Bu tasan)·a ,töre lhhsıs 
)·apına müdd'ti 4 - 7 ıene 
arasında. 

\?r daha e\-\-"el askrrlik, 
arkadan iki sPneJik mrcburi 
hbmrt de oart. 

Şimdi o11lnle bir hesap 
yapalıı11. 

Li~rflen bir grnt 3ıı;ıt.ıri 20 
:yaşınr!a çıkar. 6 fne Tıbbi
Yf', f'tlf 26. hir srne askrrlfk, 
27, iki S('nf' mrcbııri hlzn1et 
29 ,., ~·pdi sene de ihtı!'<as 36. 

Tabii bu J(rnç dol..lor ih
tı~asa ı,:irınrdrn f'\"\'f'I ŞÖ}'lr 

bir iki t;rneı ~ıra hrkli)'<!C'Ck 
\'fi' f;ji71n 11n1ô\Ya<'ai(ınız 40 ya
~ında ınlitC'h:11•;'.'ii1!1i olarak or
ta~·a çıka<'ak. 

Eh, bir doktorun tanınına
sı için n .. gari on Sf'nrlik 1a
manı tla a)·ırır".)anıı ü~fad 50 
)3';'1nda iıç hr!ı kııru!i kaıana
bilreC'k drınektir. 

.\nla~ılı.)or dr(:il nti? 
Ga1iha bb diin,-a) ı doh-tur

duk, artık ahrC'tr ıntıtt"hassıs 

)ctiştirnıE>gr çah~aca~11. 

r:rn;T G tRESI ... 

Sarıyerde bir kişi 
Bıçakla yaralandı 
Diin !!C'r<' S11rıycrde' ~·er.i bir 

hadi~e daha olmuş ve bir ka\'ga 
sonunda bir kişi agır surette 
~·ar<1lnnmı~tır. 

İngiltere hükumetinin davetll!I olan pariim•nto heyetimiz diin ıut 10 da Londrayı hareket 
etmb;tir. l'tluhatrfet trnısilcilerlnln katılmadığı bu ht'Jet ıu mil1 ,.tıekill,rlnden milteş"kktldlr: 

General Ali Fuat Cebesoy, Amiral J?ifat Özd(',, Nazlı Tlabar, JlaUI Ayan, Hakkı Gedik, 81· 
dık Giz, ŞP-vkl• Va1m11n ,.e Adnan Karanc;:mınnı::ı.::":.· _ _ ,_ 

~-~--~~~~-

~ını'ti G 11 ı ·-um.• 'c(i - · ·"~·rn n1;-ır a :raıu an J{udüs, 18 - Dün .'(ece f,rail 
iti tndrn Mlnra kahİnf' kur1:11k. • fiU fikri k~bu\ l'tmlYeC'Cİ!im. parlarnl'ntOSUOda l!'rarla dolaşan 

Kahire 18 <T.H.A.) - Türki
ye Dışişleri Bakanı Prof. Fuat 
Köprülünün Arap gazctrlcrinc 
muhtelif şekillf'rdc akseden nut
ku, baıı zihinlerde teşevvüş hu
~u 1 r J{etirm ~şlir. 

Sarıverde \'eni nlahalle cad- • 1::.-"''""'-,_,.ı.~-- -

tııll Pta .. tiras ,.e \'enilrlos ıtar· Bil3ki.s dünya iindrrlıj:ı;i hu U· ~ii~·lrntilere ~öre Başhakan lirn 
.., 1'r~in birir<mc-;l lilllm gri. ~ıında. uzun t('crlibclC'riınizc na· r. . 1 ·ıı·m aclamı Al 
"ll lı F 'k' v•, narak ,·•r•lıı·ıece•ı·mı·ı rlersfcl· ıtırt<>n anınmı~ 1 -~ . · akJt huna roıi!mcn 1 -ı .. ._- " " bert F.in tC'in'a bir trlfi!raC <;('ke · 
1 f'\ı anf•" ilk b"ı •0•1ın ;len r'"'k faydalı hLr surette tsti· tı.~ . 111. on rr) r ., "' • ~·· rek de,-J.:.t ba~kanlı~ı k<'ndi:-ıinc 
f&a; krrıın <'di)or, bu )üıdrn fade edilebilece i kanaatinde- trklif ('dildi~i takdirde bunu ka-
•4 h irraata glri .. mrk kabil yim.• bul edip etmiycceği;ii ı;ormu~-
l!trrnı;·ordu. \·eni sr.timdc Pa· --- 1 "r;'>•ıın tf'min eUigi lnl\.uk ek· dt- hulunan ı.·unaniıı;tan'oı e'ki u~u ı;ö~·Irntilcrin ne dereceye 
•·· 3tt i~tıl\rarlı bir hiıkllınet hk.k 
1,•0tulın_.._sına ,e f>"'ash i-,lere haıj. tanınını; şahslyetlC'rl iktisadi ka<lar do~ru oldu{!unu ta ı 

ııt kalkınma için el blrliilıle çalı·' rlmck şimdilik mümkün dcğil-l a~ına. 1_ınk3n sağlıyaC'~~hr. 
~ tnı hukumrtin iç potılıka~ı şacaklardır. dir. 
llı.a~lrketi tktbad<'n kalkındır- I>ı~ polilika)·a ltc1inre, bunda Amerika, Grôenland'da 
t:ıı•• \·e komiinizmle şiddetle bir değişiklik olması beklene. h .. I . k 
tt "ı:acı"ıe f'lnt<'k olaraktır. )ta- mtz. Papagos llüküıneH Birleş. yeni ava us erı uruyor 
bı ~:ti f'<,ki hükiımeli bilhassa ko- miş 'lilletlrr kuruluna ,.c .\tlan. Kopenha~ 18 (.-\.P.) - Da-
it ll..l\lı;tıere kar'ıı 1 aaf ı;:österınf"k. ilik paktına r3kisi .kacl~r, belki ııiınarka hükümet çevrelerinden 
b· ıthanı edh·nrdu ~imdi bu' iık, •le <ından daha ku\' rth ~urflte dün açıklandığlna göre Grocn
'~ eko;eriyefte iş haşına ~<'·lin- ha.f.h ~alaraktır ... T!ırki~·e hak- land'da h~lrn işleıniye açıl mı~ 
~ llıenıtekt'tin bir tek komü- kınd~kı do,tça hıslrrıni \c Turk. olan 3 .\merikan ha,·a üssünf!~n ttt; lt\ehus bilr (!karmamak !liU· Yun;tn dnsthııt.una '.erdigi ('hrm. başka stratejik böl-.:cde yeniden 
"4·lle koıni.iniıme ah·~·htar ol- nti)·rti muhlf'hf ,·rs.ılrlr~le izhar en aşaj!:ı dört t;ıne uçak üssü in
'tt"'2nu gttsterm<'"İnden dr kUl· rtn1iş ola~. 'tar~ş?lın .Tur~i~I")<' Ş3SI kararlaştırılmıştır. \'eni İn· 
fta .at;ır-n, hf'r ttirlıi konliini.-.l J;,ar t bu~ıın ınılh hır ."''la'\et şa e<Lilcrck Ü'SlCr de Birleşik ,\. 
ttlillıl,~in~ son \crrrrii tahınin J1:tlini alan ıl~'itl~k p~Ut~ka'\ına mcriKa hava kuvvetleri tarafın-

'billr. Pa~' tgos'un ı>artisin- rlryam edeccgı J$Uphe,,11.dır. ditn kullanılacaktır. 

ISTANBUL 

l;lT\p 
lı.\FT.\st 

llat'ıı E<lip Torehan Ço
::: ı.u.'P Halla ının. baıl•.· 

l ınuuasebeth le dıyor kı: 
t "Biz mcrnlC'kcite mcktt"p· 
a~n zıyade okuma hr.vesını 
t.:rı.dırm.ık: ınc-cburıyetınd~ 
kı' l!ukumet hır çok !cda
ı1 '11klar yapauk ilkokullar 
l~,~~r. hatta yeni bir tasarı
iOnlore çocuklarını ilkokula 
dij derrnıyE'n babalar cezaya 
ı,~•r olacak ve çocu~un lnrk
ha • gıınıedığl glin kadar 
rı.al>sedilrıcekıııi~. Blı evliirlı· 
ııu tlkokul ıah>ili veren b:r 
da. c:Urnetin bu ~üzcl arıu:;un. 
ll! il ia~·dalann1ak lstcmiycn 
ııt~ Ve babayı tas.tY\'Ur elınrk 
ıil 'llltYoruı. Şayrt ,·ar a on
ıtı tı da ccza~·a çarpıln1aları· 
~··k ınuva!ık sörmektr)lı. 

t•dı~l.itn asıl şıka.yel etmC'k is
~ ırnız nokta bkuına )azma 
G· ,(ttnek iJtiycnlcrin azlığın
'l.ını değıl. hunu öğronmi$ 
'rın rın kitap ııc;ın:ın1ak, el

ıı tı e dergi \'e gazt•tr olmak 
&ll lı~tl~rını du)·man1nl~rıdır .. 
~ai.a tı~atı, nuıaızam hır pro
~. nda ıle halk lahakaları· . ı .. 
lP'ld ~·nıak ve okunıaklıAın 
l~le ılflri ı~in havrıti hir ntr
te~ı:ı~ldııgunu an'ıatnıak ıaru
latıı~n"Yız. Bunu y::ıptığınııı 
btt, .. hu mf'n1l('krt hirclrp 

..... -· 

~ .. d ~liksrlrcek Ye i trdi~imiz 
t~ılaet ,., refah kapıları biıe 

1 
~\J •aktır, 

- \'a) c..·anına! Gene trkzip göndcnnislcr! .. 

~HURIYH --
~h,-----· nını yııtpmazlar. 
ııt;tn:T Galıba bu da hır zihniyet 

· l::ı.ı::st meselesi. )luhabbet mesele•i 
' tıı •\ . d • 1 
q"'1 • · ın 1- elt'k harı m•l.,a· E'&l ·• 

"'rn ııı, • llılrn hah eden Jatl· HÜRRiYET 
lllı~ !iuı·<'tıe ı;;on \-fri)nr: 

•nund •unıeı erkAııı halk 
~~ b, eh \e alrııi konu.-.malar. 'tk,; 1 rlerınden . b~lıserler
ll'ıı~ b hf'p •"C\ gılı hakanı
flı·t.·., a~k:ınımız, başbakanı· 
L~t.ıtat ~ozttrı.vle hırhirlrrine 
~'ll.'ırıedtyortar, :"lie _ ~11 ter 
t> ~h hakikaten ıcvdığı ~ı.,. 

ı:e'l 
1 

t.lrrhiU'd<'n bjhi;rder. 
~le:, ~"t:ill •Birinri Nazırı· 
~ ~ın:~~llı &itılmiı. ne de 
-\ •l h· '· tn Fr3nsa _ Curhur 

l"ioı ··~kınrt~ &C'\'Cilı ~lOsyö 
• ltad; ~e~i~i 
·~'ıtııatdlngılizler 5n~ııkkanlı 
!I 

1r kay1
" rlı.\·P.Jim. Ya f·kır 

"rı bı.ı ~ 1"an FrJn''tİ:lr ne· 
~ muhahbet iJ.\. 

AKI.! 
Y.\RS.\ .• 

1-ltırri) et, kulaj:ımııa ıeı,n. 
lrr sufununda yazıyor: 

, İstanbul Beledıyesl Üskü· 
dar tramvaylarını satın ala
cakmı,. 

t-ı·eyle alacak orasını bilmi. 
yor uz, 

Lakin parası ve ıayet aklı 
da 'arsa o işten vaı~ec1e da
ha iyi olur. 

O akıl ve o para ile Bota. 
z::n Anadolu sahilinde otobüs 
lılct<e memlekele daha iyi 
hizmet etmi.., olmaz mı? 

Para ka"anmak dururken 

borca girmenin 
ki~ .• 
YENi SABAH 

A.lemi ne ola 

o 11.\ŞK.\ ... 
\'eni S:tha.h, Sabah ıabah 

ıiıtununda :yazıyor: 
•Bundan birkaç :yıl önce 

~ehrimiırie bli~·ük lrn1izliklPr 
y.1pılır ve bizler hemen an~ 
lardık: Ha, bir dost n1eml('ket 
filo!<iu şehrimizi zi~·aret ede
cek! 

Dostlarımızla münasebetle
rimiz şimdi daha sıklaştı. Fa
kat, e!.ki temizlikten de eser 
\'Ok Bu hal n1uhakkak ki 
!rtvğıı;ızlıktan. fil.ln ileri grl
mivor 

Anl:t~ıtan. do~tıarımııı cta 
krndinlizdrn sa~·ıror, teklif 
tekPlhif )·ok rliyoruı. Acaba 
onlar ~Phrin haline bakıp ne 
di~·orlar:ı:1 

de~i 11 sayılı :'t çı dükklııını Dlln Borno'fa ziraat olı.ulnnrta iımlr \'ali~lnln de istiraklyle. hmlr bölgtsindekl ılraıt 
bir toplantı JIP1"'~Jırdır. Resimde bu 
öğretmenler ıörıilüıor 

oku ilan 
Filhakika, Suriyr. Lübnan ye 

di.C:rr Arap memlekrtlerinrfcn 
huraya ~elen ı;:azrtc]erde, Tür. 
kiye Dı~işlrri Bakanına ait nut
kun hazan yrkdiğ<'rini nakzc
drn farklı nıc• .. ,ılrrlc ne~redil· 
rliE'.i hayrrtlc görülmüş \"e bu 
mrtinlrrdrn hans-isinin do~ru 
oldu~u hususunda tereddüt hi
ı;ıl olmuştur. 

işleten il asan Sirlnler ile or· ögretmenleri pamuk(U ıuk hakkında 
ta~ı ~Tehnırt '\'aşar arasında toplantıda bulunan 

0-L~Ü-M--

miişlE'riye ~('n1ek pışirme me· 
rle~indcn bir mlinaka~a tıkmış 

ve Hasan eline grıc;irdigi ekmek 
hıta.Cile ~'1chmrdi karnından ya
ralan11f ır. \'aralı Baltalim:ını 
hastane!fin~ kaldırılmı - tahkika
ta saYcılık elkoymuştur. 

Sümerbank pamuk 
alımına başlıyor 

Iııünirc Dilgimcn, Sabiha Ankara 18 (.\!'\K.\) - Aldı· 
;':!ınıız malUmata ~öre Slimer
bank ;!enci mürhirliiı!il ar b:ışın. 
d~n itiharrn f,;e. Çukuro,·a Ye 
Iğdır bölgelerinde pamuk mli
ha aa~ına ba&lıyacaktır. Bu hu
su.stakı hazı; lıkl::1ra şimdiden 
başlanılmış bulunmaktadır. 

Ba~macı, Yusuf Erginin annc1e. 
ri, Vchibe Erginin ka,yın \'alide. 
... ı, Fatma Durağın kız kardc;i, 
.\1rhnıct Dili!iınen, Hakkı Dilg:j. 
mC'n, O.smoın DHgimcn, Saffet 
İlk. a,·aş, ~lcliha Dılzimc>n, ZC'r
rın Odl'kon, İbrahim . .\) ral, Fa
zilet T<trının biiyük anneleri 

Salihatı ;..'is\".iıtdan 
11.\1.ISE D.HİC E 

llakkın rahmC'tine ka\uşmu~tur. 
Ccnoıesı 19/ 11;9.;z çarıanıba 
~ünu 11.30 da .Nişanta;ındaki 
c\·indl'n kaldttılllrak Tr:~vıkiye 

eanıiinde ögle namazı eda edil
dikten ıonra Feriköydeki aile 
makheresine defnolunacaktır. 

Çelrnk iÖndcrilmeme.si rica 
olunur. 

Evlallan, kıı kardeıl, 
•f:"linl vr tonınhırı 

BAYA..,LAR 

. . . 
SURPRIZ0'in 

yeni 
bir sürprizi 

Pek yakında 

T 

,-------------------------, 
Eksik memleket ilavelerinizi 

tamamlayınız 
Bursa, lzmir, .Hatay ve Antalya 
ilôvelerinin ikinci baskısı hazırlandı 

Nüshası tilkenmis olan yurt t1avelerfml11 l'entden 
bastınnağı ba~h11fı~ımı11 hahf'r \·ermişlik. 1 numaralı 

Bursa, 2 numaralı İ1mir, 3 numaralı Antah·a ve 6 numa 
ra1ı Jlatay ilfı.,·rlerlmi1in ikinci tahı haıırlannııştır. 

Kollek!'i~·onlarında bu dört na,·e tkı;;ik olan nkuyııcula
rınıı7. hunları ınathaamı1dan tedarik rdPhilirler. Hırtc

trn lırr ili\-·e irin on br~ kurus ü1rrindpn 11oıta pulu 
göntlrrenlcrin adre~ine iliiı·rler )·ollanır. ~lt"\C'Udu kı1· 
maıan Çanakkale il, Çanaklialt> 7.aft>r, Ankata tı ''e 
TekirdaJi iJa, .. efrrimizin ikinci tahı tamaınlandıkta, oku
yurulanmı11 haberdar etmrkle delam edecetiı. 

EMNİYET SA D GI 

• 
• 

Yıl sonu için 30/ Aralık/1952 do 

75.000 
lira tutarında iki ke1;do bi,.den 

* * * 1 - \' .ıdell, vadesiz: ta:;arruf hesapları için Yeıilköıde bir 

• V 1 L LA 
ve ayrıca zengin para ikramiyeleri 

2 - Yukarıdaki 

SIJ.000 liralık 

ke:.dedcn ayı-ı 
hesaplar iı;in 

25.000 

olarak l·atnu: 

liralık çeıitli para ikramiyeli keıide 

- Iler 150 liraya bir kur·a numaraı.ı \·erilir . 

vadeli 

- Posta masrafı sandıga ait olmak Ü?C'Te taşractan gön· 
derilecek para havale.iile keşidel~re gırılebilir. 

• - Acılan hesapların, keşi de tarihıne kadar en az 1~0 
liradan aşağı dlişürül meme i e;arttır. 

* * * DIKKı\T: Tafsilitı gişelrrimızden alarak hesap açtırmakta 
acele ediniz. 

1 ~~iN. YET SA GJ 

Kirecburnunda • 

Bir otomobil 
Parçalandı 
Sarıyer Hayat sokak ~1 numa 

rada oturan Hayri Gi.lrhil$ adlı 
şah~a ait bir otonıobil, icinde 
Yorgi Aleksandro,·ıç, Yakup, 
En,·er ve Şefik adındaki kim~P
ler oldu~u halde dün gece Kı
rec:burnunda bir elektrik dıregı
ne çarpmak ıuretiyle parçalan. 
mıştır. Kıza ucuz atlatılmış \'e 
otomobildekilere birş~y olma-
mı~tır. 

Öğretmen Okulları hak

kındaki tasarı 

• 

• 

. .,. .... 
1 .. 

\ ) ·~ 
1 ' w . 

Ankara IS (ANKA) - Ö~· 
retmen Okul1ariyle J\öy En!titü 
lerinın birleştirilmesı hakkında 
~!illi Eğitim Bak,nlı~ınea ha· 
zırlanan kanun ta~arı~ının önü· 
ınüzdeki a :ıarda Mecliste gôrü· 
şüleceği anlaşılmaktadır. 

Ankaranın Şerefli Koçhisar ilrf'ıindPn tc.n1aU Taylan ıdtnda 
Liç yaşında bir çocuk getirilmiştir. Çocu!lJn ha~ının çe,·re~i 98 
untimdir. bmail TO\·lan ba~ını taııramam•ktadır. R"lmdo bu 

anorm.iill vücutlu Ç'leuk riirUlil~·or 

' 

1 Ş 1 K F 1 L M: Büyük fedakarlıklarla bir senede~ beri 

hazıı-ladığı sezonun emsalsiz filmöni sayın halkımıza takdim etmekle 

şeref duyar 

SONGE 
E.er: ESAT MAHMCD KARAKLRT Rojl: u~ıı AY ı\NOl'iLU 

Perşembeden itibaren 

TAKSİM·İ EK·İ Cİ Sinemalarında 

Galatasaray TURKUAZ Aile Saz Saloııu 
1'1uınam Proırım1'11 ı•)'ll deter müıterilerlne sunmakla Dfref duyar 

Alhn Sesli ~ ıldızımıı Sesle Çizgiler SanatUn G••t Su Sınatkln 
Perihan Altındı& SÔZERl CELAL ŞAHlN MCZAFFEk Bİi.TAN 

Ostad. Ağyazar idaresinde muazzam fasıl. 
HAMiT DİKSES - SB1İllA COŞAR - r>ECATI TOKYAY - SELAHATTIN PINAR - Elt 
CÜ'1E 'T BAT1<NAY - lS~IAİL ŞENÇALAR - SALiH ORAK - FEVZl ASLANGİL -

CE~IAL CÜMBÜŞ - PARASKO MAKSUT - 6/ECDET GEZEN . 

trıı e .. ttkir t!ıtod 
Ü•tıd Kemani SELAHADlllN PINAR 

NECATI fOKYAY SEMİHA COŞAR Sın vt SHl)le 
"'' Pazar Sıat 15 den itibaren muınam lçklılı Aile l\tılintll'rt. 

VE NİHAYET TIJ 
"~~~~~ 

KIT 47.'IN SAAT 23. Ü ~H 
Tel : 49087 

1 HOS lfff:ltlO: Biı• ~ı 'iıı ura 1 

• 
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( İKTİSATvE PİYASA] GENERAL ALİ FUAT CEBESOYem 
~~ .......................... Defterdar f ahril{ası ,__ ___ _ 

• borsa nızamıııı bozuyor 

Almanya ve 
İtalya'ya buğday . 
ihraç ediyoruz 

Toptan e~ya 
Fiyatları artıyor 
1'.konomi \'e Ticarrt Bakanlığı 

honjonktür ınüdürlü~ü tarafın
dan ekim ayına ait toptan <'SYa 

'1emleketimiıden Almanyaya fiyatları indeksi nc~redilmiş bu
buğday ihracı hususunda teşeb- lunmaktadır. 
büse girişiJmjşse de istediğjmiz: indekse gure toplan C~\·a !i
tiyat yüksek oldu~undan anlaş- yatları. r) Ilı! a~ ında ağustosa na
maya varıl<ımamı h. zaran !'<'kiz puanlık hir yı.ik!cliş 

Türkiye tonu 130 dolardan 1- göstrrnıi tir 1 
manyaya 250 bin ton buğday tek- n:ıs ~ılı ortal:ııııa~ı ıon uldıı
lıf etmiŞ!-e: de .,\!manya 150 hın ~una ,örr. a~ıısto~ ayı l70 iken 
ton icın !l8 dolar \'ermiştir. Fa- e) hıl a) ı 47R r yliksclmiştır. 
kat Almanya ıle bılahcır,)apıl;ın sı:;ı ıh rrlül a~ında. ~cnl'l 
,:Orüşmelcr sonunda, ~\!manyaya indrks 4fl0 tı. Uun ' ;;orc bu se-
32 kuru.ltan 200 hin ton bu~day nenin c)·IU\ü.nclt• D51 <'YlUlüne' 
~ahlmak ıizere mütabakata ,·arıt- naı:aran 3Jl nlıhctındc hır lük-
mı$ltr. IEclış nıuş;ıh("do edılnıekledir. 

A ·rıca İtaıvay~ kasıın - <lralık 951 Yılı_ {')-liıl .ı~ına nazaran 
'uklemcli 200 hın ton bu~dayı 95!! cyluluııdc ka ntı.ırdct "o 13.1, 
C~ r. F. İtalya lın13-nları 119.60 dC'rilC'rdc ' l ı.n. dokun1a ın.ad
dolardan 5att1~1m1ı bildirilmek~ dclcrindr r• 7 2, kiınye\·İ 'C tıb
ll'dir. bi ınaddclcrclc t;(ı !!.3 düşü' \'ar-

ltatyaya ihra~· {'dilnıck üıc-re dır. 
370.524 lira kı:ymetinde 1203 ton ı\yni müddrt if.·indr. hububat
buğday için Ticaret Odasından ta r:, 2.5, )'~kacaklarda t;Q 3.7, 
menşe şehadetnamesi alınm15tır. mad<'nlerdc ro 6.6. hay\·anlarda 
T.\JJYİL 'Ö 10.l, h<ıy\'an )'Cmlcrindc '"0 
FİYATL.\R( 11.7, yapı mallcn1esindc ":'~ 13.4, 

sınat 'e madeni )ağlarda "~ 18, 
ha)\&n mahslıllC'rinc.lc ı:'ıô lA.2, 
baklıyatta ~ 21.5 artış gOri.il-

Kambiyo Borsasında muamele 
ıOren tah"·illerin kapanış fiyat
ları aşa~ıda gö.stcrılmı,tir: 

ttı 5 faizli D. D. \·. ikramiyeli 
l\•. 111.80 liradan, 951 i~tikr~zı 
107.25 liradan. Ziraat Bank3 ı 
lll. 103.63 liradan, iV. 103.20 
liradan; 

muştür . .. 
ÇF.KİRDEKSIZ \;Z\,'1 
REKOLTF.~I ~ \TILDI 

~\lınan h3bcrlere nazaran çe· 
kirdeksiı kuru üzüm rekoltesinin 
~·arlSı satılmıştır. 

İST\'\Rl°L BORS,\Sl:'<lN 
18 Ka.ım 1952 S.\Ll 
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Trigl'ıninn~ !iıİnirine kan ı,11 anıelıyattan bir saCha 

Tıpta yeni bir ileri 

adım atıldı 
Noyrolojik menşeli ba_ş ve yüz ağrıları kafa 

tasını açmadan tedavi edile.biliyor 
Muzmın baş;ıf;rılarına kar:;.t İlletin kökuıni 

turlu ıl;lr;lar bulunnııı~tur. / Kurutan u~uı 
Fakat noyr~lJik sebeplere da- y eni u~uı. cskı aıueliyat_ların 
yanan bazı aQt·ılar vardır ki nıa· aı·kasından :ıı;iirüklcdigı bil· 
llın1 ittlçlarla tcdnvi cdilcıneı. !Un riskleri bcrtara( ctnıiştir. 
Bu i\3.çlar, U) U!;ıturııcu ınaddc· Ölüın tehlikesi burada mevcut 
lcr ihtiva ettiklerinden ağrılan dc~ildir. İlletin kök.ünü kurul· 
ancak kı~a zaman için dindircı- ınakta yeni usulün kat'i tesir· 
bilirler. No;Taljik a~rıların k<lY teri oldu~u bildiriliyor. Bunun 
niJJ,!I beyin içinde Trigenlinus La a~rıların kaynağı olan nıahut 

!
denilen bir sinirdir. Bazı in~an- sinire dogrud~n docruya ı:ephe
ların :yüzünde YC)il b;.ı;ıında da- elen t<larruz: edilmektedir. :\1iida· 
yanıln1az aı?rılara sebep olan bu hale dı~arıdan yapıldığı i'ı,·ın ka· 
sinir yüz noyraljısinc )'Ol ac;ar. Cata.sını ac;ınaga lüzuın yoklur. 
J ştc bu ag-rı ka;·na(;ını, yrni kC:;o· Y.11111k kcmi~i hiza:sından beyne 
fedilcn bir usulle yok etmek Eokıılan bir iğne a rıların koklİ· 
mümkün oln1u);ilur. Bu~ün tıb· nü kurulmaktadır. 
ta Tri~eminu:s sinirinin te\1lid Beynin kafa içinde oturdugu ke 
ettit!i şiddetli ağrılar, yepyeni miğin bcıclye bürükliit!:ünde iki 
biı müdahal<'ye mc\·zu te~kit et. küc;ük delı~i \'ardır. \"üzün .ı:nıı· 
mektedir. ~yycn noktasından sokulan ıgnc 

bu deliklerd('n geçirilerek Tri-
h.afatasının içinde )'antık k<'· ıtcnlinus sinirine ulaşmaktadır. 

miği hiza~ında bulunan Trü:;:c· Bunun için dr evvela ha~tanın 
minus siniri ~inlCliye kadar ha· kafalası \'C )'litli gayet hassas 
rici müdahalelerden ma~un kal· bir iılctlr. ölçüln1eklc "·c böylece 
makla idi. Buna ra.~men Cf'rrah· drliklC'rin yeri tayin edilebilmek 

1<'dir. Sonra ölt;ünün \'erdiği nr
lar, hastayı ıstıraplaı·dan kurta· lit·cye ~llre hastanın )Üzünr. ~· 
r-ahilmı·k ic;in tiirlli trhlıkclrri yar t<'rtihatı.nı ha\'i ~ir .1ı.·crÇl"\'e / 
,..öze alarak bazı n1ticlahalclere gcçirıliyor. Olc;Uyr- ~orc iıy3rla· I 
ha)\ uruyorlardı. Ru ıne\'llHla ) a nın itlfl sondajın :yapılacagı nok
pıJan trk tc;icbbuı klit ik bir 11 . la) ı ,'·c ı~ncnin takip .~dccet:i )'O 

lu l?ıJ~tcrı. or. İğne yuze batırıl
uld<'n i~1arctli. Cer ·:th bu yol:l ı dıkt;ın ,;onra )'Olun doğru olup 

girince karatasını a(ı)or, ln':)nl pln1adı~ı riınl~cn filn1i ile tcs-
\"Ukan_y.ı kaldırdıktan onra mey hil l'dili)or. ll'>klor .ondajda 

dana \ıkaıı 'l'ri;"milll15 sınirinı 

kC'siyordu. Fakat lJu tt-hlikeli bit• 
unlt'IİJallı. HÖ) lr kan~ık re 
j ınüşkül bir ınüclahale ek~eriy;ı. 
'ıcı nctirclcr \'eriyordu. J)ig-cr 
laraftan hastanın ba~ında hcnı 

dahill \-(' henı de harici oln1;ık 

üzere ileride zararlı olabilecek 
arızalar kalıyordu. 

yanlı !ık ol:nadığ:ıncı kanaat .~C'· 
tirir"r hu sc·fr-r ı.l!nc yl'rinr 
Korh elektrodu denik•n bir ,;. 
lt't kull;.ınıj-·or. Elektrık t<'rC'ya· 
nından Ut'll kLıaran bu iılct bt.?· 
yindcki Trig:cnıinus .. ~inirini ya 
kıyor. )lüduhuledl'n cvv(:l ha!)la
Ya Evip:ın narkozu yapıldığın. 
dan illctlinin ag:rı sızı hi5setme· 
si önlcnnıiş oluyor. .. 

('r,·irrn: 'folun .\!ptrkin 

. . , ___ _ 
AKIL- SiNiR 

____ :, 
IIa~taları. ,\lkoliklrr, Tok. komanl:ır. Felçliler. 

DUMAN TEDAVi Kliniğinde 
Yeni uııul ve cihaz:Iarla teda"·i edilmektedir 

Bakırköy İncirlı Asfaltı No. 51. Tclrf: 16 - 18~. 
~luayenehanc: Fatıh Fcvı:ipaşa Cad. 2:;()11. "1. 6 faizli D. D. Y. VI. 112.90 

liradan, Kalkınma I. 113.20 lira
dan, 111. 113 liradan, 9-18 i.!tik
razı il. 113.20 liradan, 949 istik
razı ı. 112.20 liradan; 

% 7 faizli 934 Sıv::ıs - Erı.urum 
J. 21.25 liradan, ıı. - VII. 22.25 
liradan, 941 D. D. Y. I. 23.70 li
radan, il. 24.70 liradan, M. M. 
ili. 24.00 !ıradan, iV. 20.20 lira
dan, Ziraat Bankası !. 22.30 li
radan muamele görmüştür. 
KETEN TOnnıu 

60 bin ton olarak hesaplanan 
rekoltenin 23 ın tonu ihrac 
edilmış, 4 b' tonu Tekel tara
fından alınmış, 2 - 3 bin tonu da 
dahildcı i:;tihl~k cdilmi) bulun
maktadır. 
YUNA:'<İST\I\'.\ 1500 TOS 

850 tonluk kısmı i<o C. i. F. 209 I 
dolarla jbracatçılarımııda kal
ınıştır. 

PİYASASI IL\RARETLI 

Yunanistanda açılnıış olan fa. 
sul)·a münaka asına iştirak l't
n1iş olan ihracatçılarımız dön
müşlerdır. 

Münaka:.ada 6~0 tonluk Elbis· 
lan fa ulya ı C İ. f'. Hl9 dolarla. 

Bu ~urrtlc Yunanistana 
ton fasulya ihraç ed.ilcccktir. 

Dün Borsada bu yüzden fa5ul
)'a fi.yatları biraz yükıı;elnti~tir. 

Tombul lasulyalar 51 kuru~tan 
muamele ~örmüştür. 

Keten tohumu piyasasının ha· 
raretlendiği mi.ışahede edilmek· 
tedir. 

Ticaı•et ve Zalıiı•e Borsası 
18/ll/9J2 Borsada fivatlar 59 - 61.5 ku

ruşa kadar yÜkselmi' bulunma~i:
udır. 

Bu day O!ısın Dökme Kılosu 

Piya!'anın hararetini muhafaza 
edeceği bildirilmektedir. --. 
ihracat durumu 

Bu,::day )Umu5ak luks 
Buğday ı umuşak 
Çavd;ır Keşan 

~\kdarı 
::\lısır r;arı 

:\1ıc;,ır &arı Çuvallı 

Fi~ • 
17 kasım pazarte~i günü Tica. ;.ıercin1ek :·e~ıl 

ret Odasından F. O. B. 9!!6.237 Fasulya tombul 
lira de~erinde 20 menşe şehadet~ 1 }'a<;ul~a çalı Erzincan 
namesi alınmı~tır. Susanı 

Bu arada ,\Irrıanyaya 627 lira Keten tohumu 
değerinde 300 k~. keı;i deri. i, Krndir tohumu 
11.039 lira değcrınde 14.925 k•lo soıa 
haşhaş tohumu, 75.68-1 lira dete- 4\yı;iı;eği tohumu DOb.mc 

28R3 
36.00 - :ı7.2"> 
w.2:; - 33.25 
21.~ 

20.00 
22.2:ı 

~45 

22.75 - 23 00 
41.5 
:;ı.oo 

60.00 
IOR.5 - 110.00 
59.00 - 6L~ 

11.>.00 - 125.00 
48.00 - 52.:?:l 
;J:J.00 

rinde 40 ton ,yaprak tütün; A3 çıçegi tohumu • 
Birleıık Amcrikaya 1376 lira (Tr.depo) :ı~ ~2 

de~erinde 1297 k~. sebze konser- ,·crfıstı ı ke\buklu Çuvallı 83.00 
\'t:!ti, ,., rece!, 129 lira de*erinde Un 29181 rand, :!613.00 -3800.00 
~o kg. mahlep, 135.5-19 lira de- tın 6'175 rand. aıoo.oo -3350.00 
ğerinde 22.~07 kg. yaprak tütnn· Jlaıııol H 7:i - 18.5 

Belc;ikaya 9133 lira de~rrinde l\Pprk 14."i 
f455 kg. yaprari: tütün: Piri 1c; grr an; l ıo.no - 115.00 

Çekn~Jovakyaya 89.376 lira de Pirin~· Karolin 1112.00 - 104.00 
ferınde 42.560 kg. iç fındık; 1 J'ırlııç )!ısır tohumu 80.00 

Jlolandaya 5ROO lira de~erinde Bcyaı peynir yatı;lı Tenekc.;-i :\050.00 -:\400.00 
3908 kg. iç fındık; Bcyaı prynır tam , .• 1ı • ;ı200.cıo -3600.00 

!n,iltercye 8122 lira değerin· Kc..-r pr)nır ıa!!:lı Trakya 350.0tl - 360.00 
de 4 ton iç fındık; Kaşar pe) nir yağlı ,\nadohı :!A0.00 - 3tl0.00 

İ.s\eÇ• 102.677 lira değerinde ,\yçiçr~ı ıap Çıplak ıa9.00 - rnn.5 
H.636 kg. yapa~ı; ,\yçiçrği ı·ap rafınr 15400 - 158.00 

isracle 13.804 lira değerinde 7.ertinyaJı r:ks .• •. T • :!13.00 - 224.00 
170 ton haı,·anı kemik; 7.cylinya~ı sabunluk Çıplak • 171.00 - rno.oo 

irlandaya 129.856 lira de~eriD· ZC') tinyağı E';ıı. Ek . ;.; T 225.00 - 230.00 
de 63.040 kg. iç fındık; Pamukyağı rafinr Çıplak l!'iS.00 

itaıyaya 370.52t lira değerinde Tillık deri 350.00 
1203 ton bu~day, 2~.889 lira de- Tıftik anamal 460.00 
~erinde 69 ton ce\."İZ kütüğü; l\rci kılı kırkım 227.~ 

yunanistana 16.85!! lira değe~ Yıpa'7ı Trakya kırkım 2.15.00 - ::!:70.00 
ı ınrle 125 sandık ~·umurta ibr1ç lı_;;K,_o;.',_u,_n_d_r;.r_ı;.iw·h-•_,_·a_k_ıı_r_u_,u_k.·a_s_a_r _____ 2_3_5_.o_o ______ . 
ııd~tir. 

Tuvaletinizi 

rA"AMLAMAI'-
• • 

o 1 malı d ı' 

vız-ZAN • oE· nın .,., 
ten• uygun renklerı 

mevcuttur 
ORANGE 

SCJt.RLET 

RASPBERRY 
MJt.GIC REO 

CYCLAMEN 

ROSETTE 

CHERAY 

ıçın 

VIZ ZAN . OF nın 
cazıp ve tabıi reni! 

lerınden sız de ıstı 

iade edınız Kadın 

guzelıgınde r u ı u " 

e..,. sebeple c•zıbe 

arzu eden her 

! 
Ü • 
~ 

DİKKAT : Taklitlcrıni alarak aldanmamaları için sa· 
yın müşterilerimizden üç liralı!: V!Z-Z.\N-DE RUJLARINI 
alırken bunların hususi ambalAj içinde ve Verem Savaş 
Derneğinin (5) kuru~lul( baıdrolu ile kapatılmış olmasına 
dikkat e~melerini ri("a edPri1. ----

Türkiye Komünist Fırkası 
Mustafa Kemal Paşanın gönderdiği şifreli 

sonra resmi komünist partisinin kuruluş 
anlaşılmıştı. 

telgraftan 
sebepleri 
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l\tustara Keınill Paşa 
Konnini'.1.l Fırkası kuruluş 
~rbrı>lerini iıah etli)"or 

Kütah~·a vc)·a Eskişehre mu-
,·a~alatın11zcla Türkiye Kcr 

nlüııisl Partisinin kuruluş se· 
brplrri hakkında daha ~eniş 
malıiınal alabilecegin1i ümit e
dıyordıım. Bir takım faraziyc
Jcrle kendimi far.la yorn1anuş

tım, E"Ski~chre geldiğim zaman 
:\tuslafa Kental Paşadan ayni 
mesele hakkında aşağıdaki tel· 
grafı almıştını 

C:ayet aceledir. 
Şiire: 638 

\nkara 31Teşriniev\-el1336 
Garı> c_·cplıe!tıi kunıandanı Ali 

Fuat Paşa Jfazretlerine 
Komünistliğin memlcketi-

nlizdc değil, henüz Rusyada 
bile kabiliyeti talbikiyesi hak 
kında sarih kanaatler h3sıJ o· 
lanıadığı anlaşılmaktadır. Bu
nunla beraber dahilden ve ha· 
ricten muhtelif nıaksatlarıa bu 
cereyanın memleketimiz dahi· 
line ı;irn1ektc olduğu ,.e buna 
karaı makul tedbir alınmadığı 
takdirde ıfıılletin ı>ek ziyade 
muhtaç olduğu vahdet ve sü
künunu muhil ahvalin hudusu 
da dairci imkcinda görülmüştü. 
En makul ve tabii tedbir ola· 
rak aklı başında arkadaşlardan 
hüktlmelin nıalümatı tahtında 
bir Tiirkiyc komünist fırkası 
teşkil ettirmek olacağı düşü· 
nüldü. Bu takdirde memle· 
ketle bu fikre nıüteallik bü· 
tiin rrreyanları bir muhassala. 
ya irca etn1ek mümkiln olabi· 
lir. llrycli :\1ütcşebbisesi \'e o· 
tut kişiden mürekkep bir mer
kezi umumisi meyanında güz_j. 
d~ arkadaşhırımızdan Fevzi, 
\lı Fuat ve h.ilz1nı Paşalarla 
Jlefct ,.e 1snıet Be.,.lerin de 
~izlı olarak dahil hıı°lunmasını 
mu\ a!ık t;Ördüm. Bu sa\'ede 
bıı memleketi lu lan ve ın~ksa· 
dı llllJliınizin kahramanı bulu· 
n<ın arkal1a~larımız bu teşki
l;ilt;ı .tiıncthal bulunacaklar \'e 
onların malUınal ve tcşebbüsa~ 
tı, <·l'reyaıu te!.'iebbüsat üzerin· 
de ilnıil olacaklardır. KAtibi u
n1unıi Han edilen sabtk Dahili· 
ye Vekili llukkı Behiç Bey la· 
rııfından yazılan ilk mektubu 
~ifrc ve tahrirat olarak arka
da~lara takdim ettim. 

Orada bir nebze malO.ınat 
lardı. Bugiin icraatı maddiye· 
ıniıde kabili)·eti tatbikiyesi bu 

Junup ve maksadı millimirl is· 
tih<alde kun-etbahş olan hıı
btısata atfı chemmi;·et eylemek 
tabiidir. Sosyalizm \'e komü· 
nizm prensiplerinden hangile
ri \'C ne dereceye kadar bizce 
kabili tatbik ve hazım ve kabul 
görtilcceği Türkiye Komünist 
Fu·kasının propagandasına mu 
kabil milletin tezahüratı lik
riycsilc ve zamanla anlaşıla
('aktır. Ordunun her vakitten 
ziyade büyük bir inzibat ile ku 
n1andanlarının eli altında bu-

! iKTiBASLAR 1 

Iunmasına son derece dikkat 
\'C ehemmiyet at!olıınınalıdır. 
Komünizm cereyanı nihayet or 
dunun en büyük kumandanla· 
rınd<ı kalmalıdır. Arzı hürmet 
ederim. 

Büyük Millet :ueclisi Reisi 
l\lustafa Kenıal 

1\feı;;ele 

Anla~ılmı~lı 

M ustafa Kemal Paşanın bu 
telgrafından sonra vaziyet 

ta\'azzuh etmişti. Komünizm \'e 
bolşeviklik lehinde hariçten \·e 
dahilden bilir bilmez insanla
rın memleketimizde yapmış ol· 
dukları t:iıli tahrikat o kadar 
ço~almıştı ki, nlillelimizin 
nuıhtaç bulundugu birlik \'e 
siikfıııun lhlaJ edileceğinden 
korkulmuştu. Bu cereyanları 

resmt bir komünist parti5inde 
toplıyarak muzır bir istika· 
mette yürütülmemesi dilşün:.il
müş ,,.e sırf bir tedbir olmak 
üzere resmi bir parti kurul· 
muştu. Belki daha benin1 bil· 
mediğim sebepler de vardı. 

Bunları ,\nkarada anlamağa ça 
Iışacaktım. Fakat şunu söyle· 
mek mecburiyetindeyim ki, bir 
taraftan memleketimizde alıp 
)·ürUmtiş olan bolşevik ecre· 
yanlarına iyi bir istikamet ver
mek icin resmen ve alenen bu 1 
tedbirlerle beraber diğer la· 
rafta an'anclerimize bağlı O· 
lan \'e ekseriyeti teşkil eden 
vatandaşlarımızın ~österecekle 
ri şiddetli muh<llefet ve mu
kabele. iyice düşilnillmek 11· 
z.ım gelirdi. 

~lütrlller, hukümell de 
Pe,ıerlnden sürüklemişlerdi 

Hatıratımın bundan evvelki 
kt!iimında ağustos ve eylül 

aylarında Büyiik ~lillet "-lecli· 
sinde hikim olan siyasetin e· 
saı;larını gözden :eçirirken 
bunların milli ısiyasetinli· 

Zaman aı. başarılan 
işler çoktu 

Acaba bu derece ümitsiztilt 
dü~ecek bir sebep var ııı1 

idi".' ~Ii11l idaremizin kurulJJ11 

sındanberi gecen zaman o ~:r 
dar az ve başarılan işler o k1 

dar çoktu ki, bu halden nıed~ 
nun olmamak do~ru de~ıl 
Gecen altı ay zarfında yeni b.,. 
bükOmet kurulmuş, garp ctı 
besinde otuz bin kişilik bir,. 
dumurun her neri askeri tı" 
reketi icraya muktedir oJdıJI' 
anlaşılmıştı. $ark cephet11bı 
Ermenistan ordusunu nı3 
ve pcri~an etmiş, eline bir~ 
asker depofarı, esliha, ceP~ı 
ne. mühimmat \'e nı:ılıeme 
dolu olarak ~eçmişli. Bund~ 
sonra en cok tehlike· c rna ~ 
hulunan ~arp <'ephcmiz, 11ed~ 
l;lark cephemizden vr: hem \J 
hariçten gelecek yardıınUJ 
bir kat daha kı.ıv\·ptlent'cektl 

'.'\e yazık ki. .\nkaradaki b 
kumet erkanı ile 'lilliciltı 
en imanlı ve azimli '>ahs'!1 

teri milli siyasetimizi~ ucu; 
bir türlü doıını yola c;erire"' 
mişlerdi. Biitün ümitler. ı· 

lecek hcidiselerin IPhimiıe ~ 
kişaf etmesine b(Da~0l\ı·amb1 ı:.~ı mı;tı. _,, 

İSTANRUL BELEDiYESi 
ŞEHiR TiYATROLAR! 
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Perşembe_ {'umarl~!!il, paı• 

gündüz ve Pa1ar aksa~ 
zi takviye l'e tenıin edebi· 
let'ek bir istikametten hayli 
inhiraf ettiklerini belirtmiş· r 
tim. Jlükumetinıizin bu hatalı \ Yağmura Kara Kartı 
siy::ıseti düzeltecek bir durum- ' 
da olmadığını da il:lve etmiş 0

:, 100 Teminatlı 
tim. Hükumetimizin ekim •· I 
yında da bu karışık vaziyeli 1 HAKIKi YÜN 
diiıeltip un1umi siyasetimize .. Ş 
daha doğru bir crı-eyan vere DUNYACA TANINMI 
n1ediğini söyliyebilirim. Arız o 
lan \'ehim ve tereddüt. hükü· ı L o D E -.J 
meti aciz bir vaziyete sokmuş l ~ 
lu. 

:\fecliste \'aklilc mühim bir Pardesüleri 
kuvvet teşkil eden nıuhafaza

kArların maneviyatı bozulmuş. 
birliklerini kaybelmişlerdi. 
Bunların yerine geçen müfrit· 
ler garplılar ile anla~maktan 
ümitlerini keserek her ne pa· 
hasına malolursa olsun şarkla 
anlaşarak kuvvetlenmeyi dil· 
şünmUşler, hükumeti de peşle· 
rinden silrilkleme~i ihmal et
memişlerdi. Hükümet bazr.n 
müfritlerin .şuursuzca hareket· 
terini diiz:eltme~e çalışmıştı. 

ISTANBULUN 
Ü ('Ji EN ESKi VE EN B Y 

G!Yİ'l \IÜESSESF.Sİ 
OLA'I/ KARAKÖY 

GAL~l\.T1' 
BONMARŞESİ N Of 

SATIL>lı\KTAD!R.~ 

1 Kenyada vahim hadisel~ 
1 Acele tedbir alınmazsa bu hôdiselerin başka yerlere 

yayılması muhtemel 
--------'.:";ı! 

Cenevrcde ı;ıkan Journal de 
Jcnc\'e ~azetesi yazıyor: 

Kcnyadaki son vahim l'İ3di· 
selPr dünyanın dikkatini bu· 
men1leketin üzerine çekti. Ken 
Y•lda uzun ınüddettenberi Mau 
\tau adında ~izli bir teşekkül 
rardır. Bu teşekküle yalnız: Ki· 
kuyus kabilesine mensup olan· 
tar girn1ektedir. Kıkuyus kabi· 
lrsi, !\airobi'nin şimalinde Ken 
ya dağı eleklerinde yaşar. ~fau 
)fau mensupları birbirlerine 
kan bağı ile bağlıdırlar. 

:\Iau ~Taular iptidaları gece· 
lryin yollara ip çekerek geçen 
\':tsıtaları durduruyorlardı. Son 
raları çiftlikleri yakmağa, sııi
kastlerdo bulunm•ğa başladı· 
l;.ır. Öldürülenlerin miktarı 
kırktan fazladır. Bunlardan bir 
kısmı zenci, bir kısmı Avrupa· 
lıclır. O mıntukada bulı· ı_n .~v
rupalılardan. bazıları ölümden 
mucize kabilinden kurtulmuş
lardır. 

~airobi ile Ken~·a dağının e· 
lt'gi arasındaki ~ahada birçok 
ha\'ranlar zehirlenerek öldü· 
rilİmüş. çiflliklerde mühim 
tahribat yapılmıştır. İngiliz ma 
kamları bunların faillerini bu· 
lamamı~tır. Çünkil ıenciler, in 
tikama uı!raınaktan korkarak 
bir şey 5öylemiyorlar. Bunun 
üzel"ine İngilizler, İngiltereden 

hususi getirttikleri köpeklerle 
birlikte orınanları ar<ı.ştırmış· 
lar, tevkifler yapmışlardır. 

Kikuyusları Avrupalılara 
karşı harekete scvkeden sebep. 
ler sadece dini veya beyazlara 
karşı dü~manlık hissi değildir. 
lktısadi sebepler de bu hu•us· 
ta mühinı fi.mildir. Kenyanın zi 
raate müsait sahası, beyazların 
eline geçmiştir. Kenyanın ce· 
nubu, Tanganika, ziraate elve· 
rişli değildir. Beyazların mün. 
bit araziyi ele geçirmeleri kar 
şısında )·erliler bunların biz 
metinde çalışn1ağa, yahut bir 
:ycrdP. toplanarak beyazlara kar 
şı kin beslemeğe sevketıniştir. 
11au Mauyu doğuran işte bu· 
dur. 

~1au l\t:ıuluların hedefi Av
rupalıları kovmak ve kendi 
topraklarında ycı·le:jmektir. Bu 
hedefe varırlar~a .\ vru p~lıla
rın Kenyadan çekilmesi lflzım 
gelecek, bu Tanganikada Ugan

da"da dahi tesirini gös
terecektir. Kenyalıların bir 
kısını i:stekleri haklı ol· 
makla beraber Kikuyuların 
İngilizlerin yardınu olnıadıkı;a 
arazilerini hakkile işletip t'ua
dan fayda s'!tğlıyabilmeleri pek 
ıüphelidir. 

İngilizler tarafından tutulan 
tevkif ve mahküm etme yolu 

Mau :\fauların hiddetini ~r ,,· 
racaktır. Bu yüzden yetı1 

1t· 
ciddi karı.şıklıklar çık~a 510ıı' 
timali vardır. Daha vahıfl1 ad:it 
nokta ı;;:udur: $imdiye le ~' 
yalnız Kikuyular arasındll dıi 
rıııklık çıkmıştı. Asayiş 5 ~ 
le temin edilmez e bun~fl rı.<1 
ğer kabilelere. bilbaı:sa ~e >' 
nın cenubundaki 1.Iasaıs,rıd'' 
biiesine sirayet etmesır~ 
korkulabilir. Bu kabile J{ ,.tr 
nın en verim:-iz arazic;ind~rıir!.: 

le5miştir. Kabıle efradı A"'etıP' 
lılara hizmet etmemeği P~,.uP' 
olarak kabul etn1iştir. ı·\'·r Of 
lıların hi:::metine giren bı ı
ha kabile arasına dönefllCrest-'' 

~tasais'ler son derece. 5e" 
in1:anlardır· beyazları ıııÇ ,., 
nı~zler. Gö.çebe bir ~~ıd:r~1 t 
~arlar. Hayvan yetiştırırlıt :.' 
bunları beyazlara kat'irc r,~ıs 
n1azlar. Yanlarından rrııı 111ıf 
rını hiç ek!'ik etmez:Jcr. ıfl'\·1~ 
rakla arslanın üzerine 8 ~ııi' 1 

tan korkmazlar. Bir ~la~t?'~ı 
kabile arasında şere!h rtı''' 
olması için arslanla kll 
mış bulunması 13-zıı:ıdır. rrı~tı~ 

Görülüyor ki vazıyet ri~d -
dir. Zencilerin istekle 1 .vı 
bir kısmını kabul etnıe~ ,d~ 
dır. Aksi takdirde Ke~~a 11 

karışıklık Afrikanın ~a~ ,jdJl" 
raflarında da artan bır ~ 
, .. _ baı;;gö..:~recektir. 
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Var mıdır, yok mudur t 
E \'Ct, türkçemiıin gran1eri ,·ar mıdır, )·ok mudur?... Varsa 

buna n('dcn riayrt etmi)oruı, yoksa neden bir gramer 
Yaprıı)nruı? GraıneNiı Ji13n olama1, gramer olunca da buna 
ria)et etmek 1 nm gelir .. F. Jıi den türkttnin bir sarf ve nahl1 
\·ardı, herk.es buna U}gun surette :ı·au yaıardı. Bir arıbk 

•Sarf ,.e nah\t, :\':lni gramere ne lüzum \·ar, herkrı bi ld iği 

gibi 'aı.c.ın!• d"nilıH. Fakat dilin çorb:\ halini ıılm'lk lc;tida dını 

&tisterdi i anla ılınra tekrar gramere dönüld•ı, tmrtl okuUar
da ırne gramPr okutulu)-or. 

Graıntr okutuluyor: fakat birrok yaz.arımız buna kulak 
a<m•,·or, ter!li ~·azanlar gittikçe ('oğalryor ... Bunlar di~·orl ar kt: 
•Vtni crrr)an mrmnunlııkla karıillanmahdır: c:iınkü konu!;tu
iurnu7. gibi ):aı1\"f'ru1, dil sun'ilikten kurtulu~·or.• Bu soı1e r 

iızerirıde bir parça dıınnak la11mdır. Kimin knnu~tuj:u gibl 
Ya1:1,oruz:" Ef"r f-,t:ınhulun oku~·up ~·aımı .. olanları gibi ic;e 
b• ınların bü)·iik (o~unhığıı bu,.ıe ttrs konu~mUl'Or . .'\ nadoluda 
da t'rs knnusan yok gihiılir. !"iunu da unntmarnahdır ki konu
ıırkE'n in<tan arrlt ile :\"anlı~ )·anabilir, rakat yaı.arkE'n buna 

re\;11. yoktur. Oltea: oh.il bir J;'l11rla yanlı!} konu!lianlar ı konuıstu

rurkf'n tra'n"'r bir tarafa bırakılır. Ru tflı. n thşında herkts dilin 
kaidt'lerine ria,·et elntrklr. nııiktlle(tir. 

Son zaın:ınlarda '" )'Olda yazılara sık sık rastıanı,ıor: 
•Sö)lf'din mi sf'n ona hunu'!•, •Bir ah tlti ba•lad ı 11,tlamata•, 
•S,ltrim pembe ,1k1amlan•, ·Bir kU\.\elH tarafı \.·ardı o hl
kiypnin• \"e salrr ... Eunl:ırın ,·anında •Bıuı:tın ('il~tva ıtdere· 
lln mi?•, •\'arın lf"hrimiıe ıtlmit olaraktır, dun i !ıtanbutdan 
litmi$ bulunmaktadır.• gibi ıarip ruınlf"1tre de rastl3nı~·or. 
Bir anarıiye do!l>ru giden t\il\ bu ,·az.iyetten kurtarmak ı aum
dır. 

Enis Tahsin Til 

D.P. grupu, C.H.P. nin istizah takririni 
dün reddetti 

1'·rcat i Özkan 

Kıbrıs, İstiklal 
~artlsi başkanının 
izahatı 
Şehrimizde bulunan Kıbrıs Is 

tiktaı Parti~i başkanı ~erati öz. 
kan dtin bir basın toplantısı ya

. parak Adadaki son durum hak· 
kında ızahat \'ermiş Ye ezcümle 
şunları söylemiştir: 
•- Kıbrısta yüı bini müteca· 

\'it Türk ve 300 bine yakın da 
Rum \'ardır. Fakat pbkoposun 
etrafında birle~enler umum nil· 
!usun yarısından aşaı:tı sayıda 
olan mülltci Kıbrıs Rumlarıdır 
,.e gayeleri adaşı Yunani.stana 
do~ruclan do~ruya ilhaktır. Kıb
rıs Rumlarının ço~unluA"unu teş· 
kil t"den komünistler ise rnüs· 
takil Kıbrıs hükUmetine taraf· 

( Başı ı incide) ı rim. )lesel.i e~ktden matbuat dl- tardır. Riz .:\da Türkleri ile di· 
•hp almamasını intaç edeceğini vaları teYkifli olarak cer~y~n ğrr ekalliyetler ve hatta Rum 
b,hrttı. Bu takrırjn heın ~ekıl ederdi. bıı bu kanunu değıştır· ahalinin bir kısmı ise . .\dada ha 
b,rn muhte,-a bakımından ıstiıah dık. Soı hürriyeti yoktur diyor .. 1i hazır durumun aynen muha· 
ltıahıyeti ta .. 1madıtın1, ıcçim ka· lar. halbukl bol bol hakaret hür- faıasına. yani İngiliz idarenin 
ııununda değişıklık yapılıp ~a- riyeti dahi \'ardır. de\'amın1 taraftar bulunuyoruz. 
Pılrnayacağı, adli tcnunat v:ızil e. llakkunda \'e arkadaşlarım \'aziyet böyle iken piskoposun 
tı, neitr 'e ıçtıma hurriyctı gıbı: irın sôylenmiı o) le hakaretlmiı bütün Kıhrısı temsil ediyormu~ 
~e\zuların huk.iımete değıl ı.tec-ı şe)ler vardır ki. bunları naklet. gibi h::trrk<!t etme!'i ,.e Birleş· 

ın tasarrcluna aıt n1esclcler sem kızarırsınll. Bir Ilalk Par· miş '.\tilletlt"re kadar başvurma
:ldutunu, bu ıtıbarla lıunl~rıı~ tili mlllrl\ekıli t~ıafından ~ı- ~ı dotru d<'~ildir. Bu arada be
trı~Cıl ıstııah. mevzuu, sual takrır1: karılan ga1cte, gıı.va bE'nım ış. lirtilrcek bir ~ihet de. Kıbrı~ı. 

1 
e\'Zuu dJhı olan11yac.ığ1111 an : ı;al a:cnrltrinde '"unan general· Yunani tana ilhak rrmiYe!inin 

attı. Bahkesır hadıse ı etra[ınılı ll'rı\·le kolkola rıhtımda geıdi· fahri baskanının bizzat .Yunan 
dah t di3 · 

1 
.. k 1 1 d ) a ~\\el iıa 1at Yel' 61111 soy~ ğ'ın hakkınrta haherler neşr<!ttİ. ta ı oması ır. Yunanlılar :\· 

.edı. lnununun J.uııırliekı nutku. Bılm('m izaha dc~('r mi? Ren o dadaki yüzlerce asırlık şehitlik· 
~e rnemlek<!tte adalete ve nıat- ! sırada izmircle dahi de~ildim.• Ierimizc bile sayın ~östcrmiyor· 
U:ıta gor ilınemış btr b:ıskı la 1 Bu !-ırada }"C\'7.i Lüt!i Karao~. lar. Daha ~ec;cnlt'rde meşhur /\ . 

~ılriıgı, iç huzurun tamaınıylc 1 ntcınoflu oturduğu .rrrdrn: ı.ı\d. lemdar meydanımızın adını da 
tallzuldlı•~u, ,·at;~nı.lJ)larıı~ buna, ncın hunları izah rfmek sana Eleftriu.!I Venizelos koydular. 
b..ımmul_edcmıyeccklerı, bunun: dü§mez bilinen hakikatlE'ri ifa .. ------------

•k•ulamelınin muhakkak surette j de'"e çotlı•ma• diye bağırdı J0 

ııo··ıı1·ı· 'den 
.Yer ~er gorüleceti şeklındek.i • ~ .. .. · 
ifadrleruıın llalıke ırde vatan· i ~tendere.s SllZUne de.vam~ı : 
d ılar t>ralından protesto mahi· ı •- Yalan haberim bılerek SO bİll liJ•ft 
,.etınde hır hareket~ s brp oldu- neşredenlerin ceıal biıkümlerini 
iUnu an tattı \e ezcıımle d~dı kı: 'de )eni matbuat kanununa, al· ,. steııece•~ 

c- ı~met inonu pata; hdng.;. madık. Çunku bu_, tenkıt hurrı.. A 
lltıtbuata bası.ıdaıı tıatısedıyor?. 1 >eWıl zedellyebilırdl. Bız der-
~tidırd11n ayrıldığı E:ıine kadar dın panzehiri_ni matbuat hlirriye. fsmet 1nönünün Taşlıkta e\'ini 
tıırıu turlti. bahanelerle gazete-: tının alabildığ1ne geniılığinde yaptırdıQı .s ı rada garaj fn~ası 
lere bakı \apan bazı ha\adis- buluyoruz.• derli. için Acıı;t$me yolu üzerinde alt 
lertn vazıln~a~.ını • nlcneden k.en- ?ılenderes muhalefet safında mıı bt$ metre karelik bir saha~ 
dıgi d;-'ıl midı.r'.? bulunanlan şıddetle tenkit et· ya teca\'üı ettiğini bildirmiştJ'k. 

6 d b t · · t Belediye takdir komisyonu na 
lli, ı~:;o de iklidara geldiği. h. ' 27 sene ır ir par ıyı .. em. havale edilen bu .ahaya komis· 

J'tııı ilin ı·ktıtların bize teslunın4 sı1 edrn bır kımse bu rnuddet d d b ~·on tarı:ıfından ~·irmi bin lira 

h
'n bile şliphe edıyortluk. ııcr zarf1n.rla yapma _:gı, aşaranıa- kıymrt konmuştur. 
•ngi bır harekctı beklıiorduk. rlığı ıslerle bugün trnkırle kal. 

i'aınu b;• de"ıl memleket le si dahi taıımağa imkiın bulama- Ancak belediye daim! encU· 
u. b • meni. komisyonun kararına, bu-

O)'le Umuyordu. eder?• dedi. . rarlaki arsa Iiatlarının çok yük-
SlJz ,.e toplantı burri)etinın ~Ic:ıdereJ, muhal<!fetın muh- sek oldu~unu, inönünün işo;ıal 

lle ltbi kayıtlara t1bi olduğunu terem bir varlık oldu~unu, an. ettiği sahanın elli bin lira de· 
hılenıerdenıı. Halbuki bugun b cak but•ın ırzıı una ra~mrn bu- ğerinde bulunduğunu Ye civarda 
hurrı)et havarısi gıbi rahat!:a nı~ l<'msL ede~ler_ın ç~ğuna bu .. bu fiata alınmış ar!'aları misal 
kt>rıu:a:an bu adam elinden gel e cun artık şah-;:ı bır hurmet his- rıı:ö. tererek itiraz etmiştir. Bô.v· 
bıı-..un dahi ıcrı) e dOnmek te-- ti dahi taşıma~a imkA nbulama .. lece evrak takdiri kıymet komis 
raYulUndedı.r. Sonra, tnonUniln dığını il.ive etti. ronuna encUmen tilrafındah tek 
"'1irdeki nutltunu C.H.P. genel Ba hakandan gonra Rü kneltln rar iade edilmiştır. 

:.are kurulu da tas\"iP etmtdı. Sasuhloglu sril aldı. istemi)·erfl'k Takdiri kıymet komisyonunun 
!> U~u. i tanbuida toplanan C H. terketti~i iktidar ıandalyesinin ikinci takdir kararı da alındık· 
t · ~urutunun tebliği açıkça gos- btitlin arılığı aözlerınin etrafın· tan ~onra İnönüne t<!bhgat yapı· 

1~rın,kterlır. Bu tebillln mulfı· daki. ha!kahrdan okunan Rük- l•caktu-. 
h ??!. hsanı bunun açık bir blir .. nettın ._ asuhıoğlu: lnonn istenilen fiata ar.sarı ıl
ı •,nıdır. Fa kıt Inönü Anka raya •En çok adll baskıdan ıiı.A· madığı takdirde burosı beledi· 
l'in ıf • parti :\leclts Grupu üze. yet ediliyor, bu husıı ta ~üphe- ~.e tarafından istirdat edilecek· 
:rt: de Bt!ni btt nıevkıde bır1k- niı Yarsa iıah etmeıe hazırım j hr. 
.;,•Yın diye tazıık yaptı. Rı· derkrn: ~----------

1, ~~nun ıstızah talrbi tamaıni. _•Srn de nedrn bah~edi,·arsun' Zı'raıt Faku· ttesı' 
ınun b1r ncticesıdır. kürsüden ın• ıe leri du uldu ve 

lil llu m"~uda daha çok ıı:.vler • 'asuh·ollu kürsU)'iı terketti. T lebel , , 
h rtı •bilirdim amma, burada Doktor Zekı F.rataman. ~ç tU· 1 ermın 
litlra<aı ım. Bır n:ırtınin k•ndi iç ·uk gere ·nce 1 tıı h takrırlnln 
,:~···'•rıne daır sbılh<c•lı· çok '.•k me,,u• .• t olm•, ic•b•tli- Grev fe,ebbu"su" 
'•ııı •r bulııııabılir. Fakat mah· ~ nı. halbukı bu takrirde bırçok ~ 
ll 1l'"te rı3 ve• E'tmek Jcabedtr. mevzular bulunduğunu anlat,a· 
) rak1nız da· daha fazla~ını ~riY- r:ık reridıni ;stedi.. 
'llııserıın.. \"asli lenteş cDaşbakaınn bil. 
~aıbaka b ü kil k tün sozJerin~ iştırak edı)orıım. 

T rk .t JI'"'" 
Ankara , 18 - Ziraat Fakülte· 

ıinden 200 tal~benin imzaladığı 
o!r dilfl'k('e buJ;:ün talebeler tara. 
fınrlan Zıra~t Faküll<'si Dekanh 
fuıa vC'rilmiştir. Talebelrr bu <li
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Bektaşi .~yini yapflrmaktan 
sanık olanların urusması 

• 

1 ~~~EN~D~E~V~A~M 

Gerçekleşen 
Kehanet 

( 8qı 1 lncid t") la dedem. vardı. f llası 1 fnefde) 
bir kısmı da, kapının önline top- - Ni~an )'aptığınız 7.aman ne- mış, rnuaızam tar ihi kuvvetleri 
lanarak birşeyler duymağa çalı· den nıerasimini yapmadınız d:ı hareket haline ~f'('İrmiştir. Akıl 
fı~·orlardı. sonraya bıraktınız':' SE'n nedr.n \e basirtt ,.e emniyet l"f' istikrar 

İlk olarak dinlrııilen ve bun- o gecr yoktun7 1 d.i,·a~ının ,\mErika ('apında bir 
dan evvelki duruşmada, aı;;ker - Biz Arna\'tıtlard::ı 3det bör- ı kudret tarafından henimsenmf>~i 
olduğu için bulunama.Yan Elm<ıs ledir. '1era~im sonradan yapılır le şrr li.U\"\.'ttlerine karş ı üst ı.in 
Gür bıyık. HarJımköy 86 ncı pi~ ve kız bulunmaz. 1 bir mu\:azene kurulma!'ıına ha·-
yarie alayında er olctu~unu söy- - ?r~·fi ilr '.rnin yüzüklerin~- lanı:n~!' ı , i~o;~nla_n~ umumi ka-
ledikten sonra, hakimin, zin ic:ınrfE'ki tarıhlPr arasında bır derını de. ı<>( ı rmıştır. Bundan ut, 

•-- Seyfinin evindP. Bektaşi ay fark var. Bu neden? ı dcirt senelik bir zıman . ene1 1 
Ayini yapmı~sınız, ne di ·orsun.,• - Bu fark. ytiılikleri kuyum imk.1n&ıı ı;a,·ılarak bir mu~terek 
sualini şö~·le re\.·aplandırdı: cuya yaptırrlı~ın~ız tarihlerin en'ıni~·et blna!'ını r l birli~iyl e kur .. 
·- Hayır efendim biz ayin fi. farklı oluşundan ileri gelıyor maea artık giri .. miş bulUDU:\"0-

lan yapma.dık. Ren cumarte~i gU. Şahıtlerin dinl~nilmC'~inrle;ı ruz. Fakat nr kadar !tür'atl e':' 
nü izinli ~elmiştim. Elbİ!=emi çı- ~onra. ba kın ttcr~i Se~ finin, .\cı1ha temeli sağlam mı? 
karıp, sivilleri giyerek Se:yfinin evinde bulunan Hııt·ı R"ktaş \'c- ! Geçrn cunıa l{Unu buyuk el('I 
evine ~ittim . .- linin l<'m~ili bir rrsmi ile Sırrı Dran<'r'in .\merikan sefarl'tinde 

- Nic;in gittin? Dedrnin rt!'.mi ,.e DPdC'nin o gün \erdiği baıı; ı n konfcransın d:11 ~llY· 
- Sabahatin nişan merasimi ~iydi.ıli elbiseleri havi paket açıl- lenen söıltrl dinlrrken, bu to n iN 

vardı. Onun için $tittim. dı. . 
1 

b.unl.nrı hah~~d~n ~rçird im \ e 
- Sonra ne oldu':' Hftkim. pakrttc bulunan ~rı ııhnımde bugunku safha hakk ı n . başarı i!e kullwılır 
- Yarım saat kadar sonra me renkli entari ile 5 ~ 6 mrfrn rfa bir bilinro ~·aohm. Runlfa n, 

mur t[endilcr Ji!:elrli. uzurtluC:undaki ~·rsıl ) ün şerlti 'gelecek 3·azımda bahsedecrgim. 
- Sen Bektaşi misin? Sırrı Dedeye ~ostererek sordu. A hmet Em in YALMAN 
- Hayır değılim. - Bunlar sizin nli'! 

e Grip ve n ·le başfıt..,!1ıcında 
bir çcıK fı:!'nahkfarı Onler. 

Şahit olarak dinlf"nilen, ?tter- - E\·et bPnin1dır 
divenköy !:akinlerinden Salih - Bu entari ayinde mi giyi. 
Yürüten, bu hususta ezcümle şun lir? 
Jarı söylemi$tir: - Bu b~halara mahsus bir en 

•· .. O gece saat 21 sıralarında taridir. Ayinde de ~iyilebilir 
Se ·finin e\·inden, ne lisan ol- Fakat ınuhakkak gi) itmesi farz 

200 bin l i rayı 
22 yaş ı nda bir 
Genç kazand ı 

e 81!!1 , 1 diş, adalt:", sinir, ron"a .. 
tlı:m<11, lumbago, siyatik ağrı 
ve sızıtarını süratle teskin 
eder 

dugunu anlıyamadıç::ım bir u~ul ve sünnet drı'iilrlir. 
tu ~elıyordu. Biraz sonra polisler - Bu yeşıl ~erit nrdir., 

~f ırll"'~t ho!m~'.". 

lı;.alhı \t' bub
re~(,.rı )Ormaz. 

• '3ayanları,, rn1J'1yyPn z~'"!"· 
lardakı sarıcılanna karşı f!l y· 
dıtlıt1ır. 

geldi. evi bastılar.• - Onu haşın1daki hcyaı kül.i· llıuu•• Mutıaıunırıu4ı>" 
Baskına j$tirak ~den n1emur- hın etrafına sarnııştım. Ankara 18 - lılli pi~·an~o-

Iardan Sahrayıredit karakolu 1 BJskından ı.onra Sırrı Dede-ı nun 15 kasım çekılısınde 200 bin 
komiser mua\.·ini Abdurrahman nin Çanılıradnki evinde y3pılan liralık bıiyiık ikramı,·e Afyonda I 
Fırtına da şunları söyledi: aramada ele geçirılen yarını c:u- satılan bir bilr.te çıkmıştır. Ta· 

•- O gece biz dışarıda kordon val riolusu yanrnamıs mum da, lıhli bugün şehrimize ıelerek ik. 
\"a1ifcsi yaptık. İçeride ne ~·apıl- mühürlü paketin içind<! bulunu- ran1iyc ıni almıştır. Nuri Yön-
dı,::ını ~örmedim.• yorriu. teın adındakı hu talihli ~2 ya. 

Sanıkltırın, h<i.di~e gecesi ni~an Bundan sonra, ıttırr~ini düşii fında bir ,cençtır, bekArdır ve 
merasimini yaptıklarını iddia nrn hAkim. Bektaşi Ayinının no hf'nüz askerlJtını )apmamı ıır. 
ettikleri. Sahal_ıa~ Gürbıyık d•ırf'lfl'rde ve ~a..ıl yıpılr1ı ının Dı· ç\fyo~.da ~ mırJolları atölyesin. ~ J 
,unları ~o)·lcmıştır: yanet işltrı Ba$kanlıtınrlan ıo- de dort hra yevmıye ile çalış~ ~ 

c- - Beş ay kadar e\·vel SeYfi rulmasına Sırrı l1edC'nin evinde maktadır. Sonsuz bir sevlnı: itin·' :; / 
il_e ni~anlandık. 4 ~kim cıımırtt: 1 h. ulunan :!:100 liranın k~ndi<i'l: ~e bulunın ~E'likınlı şimdi e _ / j 
sı ~eresı de evl<!rınde merasımı ıadesıne \e bazı phıtlc,.ın Ct!lbı had.ar bıletrnı he9 ortlk aldı&ı- 19 Kaı;ım. ı r.ı;:.z Çarşamba 
yapıldı.• ı~ın duru$m:ının b.1 k~ gUne hı- nı, bu drfa ı;ôrdu~ti bir rU)·a rSTA., Rl ı 

- )lerasimde sen var mıydın':' 1 rıkılmasına karar verdi... uzprine kendi başına bilPt aldı., ıs oo H•bo·l•r. 13.1& Rı<t o ••kın r· 
- Hayır ben yoktum. Amcam· ,\)"doııtan O ~OL tını ve bu hılete d,. bü}·ük i.kra. t•ıtr•~ı koaa.rı ı, t > Ş.tt ar 

mi)·enin isabet eıtt:ini .sOylemı ı.a l.\ Dvıı nuu.:.ll t>ı) ıı o T ,.. .. 

Papagos, kabbıes 
bugün kıırııyor 

j _tir_·-~-----~~ 
lıı: ıler T• onıın h•~ııan t> } 1-' [)O o\cı 

lıı '"• .\ ize Toı•m<iP t \ ler, 1 • S • 
llaıklı:ı Derman fa•d he1•tı Ah 

( Başı l inrld•) 
Plastlra! - Venizelos .Epek• 

577.678 rP)". 

Umumi reyltrin yüzde 36.56 
sını ılmış \'P 59 yer kazanmıştır. 

SolC'u Demokratlar Birligi 
•Er\::ı• 164.848 rey. 

t,;mumi l'fl')-lerin :yüzde 10.42 si 
ni almış, )'C'r alam;;ım1ştır. 

Batım~ız1ar 58.426 rey, 
Yuzdelik 3.66 dır, yer alama

mıslardır. 
rn~Tlk a n rl çl!ıl nln be~·anah 

Tul a (Qklahoma). 18 (A. 

cağını söylemiştir. 
Jon Peurifuy ıunıarı i11ve et~ 

miştir: 
·- ·vunan milleti oyunu kııl 

lanmış, komünizme kar~ı ot'lll · 
Runu bir kere daha isb:ıt ttmiş~ 
Ur.• 

19 ')') Hab@Thfr, 
19 50 Rf'lnn~m•. 

. 
!trılyan boksörleri 

ro li1aıroııı. 2l.~ô tıı k 
Pl) :il o Rtft1nın rı • 

fJln1,yteU•rl11 b•~h•s• :. Oı) 
tnnılal"ı ıarlnlar, 22 .Jl Hakr r, ıs 

Kımbl.,.o • Aora.a ,., Pl'otra .1r 2 ile son müsabaka 
ılıv r 

1 Danı 'f• ea.ıı m ı ıı (Pl} 2 .a'\ J:a 
rı11k aff n .,. k ıM 21 O Ka ı flr 

1 * ı· TEKSIK tstvER~ITE R ' 

Şehr 1 mızde bulunan . 1.•polı to ıs A"' ıt" tuıüt tı•·ı ı ll"I' •f• 
boks tıu.ımı bugün iıçtlncti ve ı-ı ~ 'k•t1.rut 
oon k:ır ılt3?113$ml İ ınbuJ - An.. ---
kar.'.I karmasıyle yapacaktır. 1 A .,h. .\K.ı\ 

istanhulu 5 - 3 yrnen ,.e kuv- 7 ıı ~ t 'V•taPr Pı 
1. b bf.tler r. Oj) !arktl•r 1 Pi 

,·et ı ir ka•lrova sahip bulunan r•P<tr'l. a 0 C•~ tU ı 1ı: 1 t>ı 0 
Italyanlarla bıı ... hnku k:arşıJa ma· llünurı rırorr• .... ı. 12 1 ~ 1 o A r 
nın çok ıe' klı \'e sıkı ı;eçeceğı P:!t. 12.1.r; )ttmlf\ı •n ıt ı:n, ı 
tahmin olunnııktadır. 1 ~it ıtt.ıe ıeu n, J" 10 .. 1' ar\ı 

fi T ku1ı }" o f'd&t 

t !. 'f'tl t• .. amnıiıl· 
lA 1. 14) 'fftı•, 

a, il) ( J.tNJDdfll 

P l - Son iki yıl<ianbrri Ame
rikantn Atina bü,·iik tlçiliği \'a· 
1ift"sini ifa etmrkte olan John 
Penri!oy diln bnrada verdiği bir 
clf"me~te Pfl7<1r .'?ilnU :yapılan se
~imler netiC'rlfl'ri Yunanistanın 
i~tikrırlı bir hükQmete ka\'uşa-

Kıbrl'ı Ruın l arının i ·guurh ı 

Lelkoşe <Kıbrıs), 18 <AA l -
Elf'Cteria J:i'lzetesi hırgıin ne"ret· 
tia;i bir yaııda Kıbrıs Rııml:ırı. 
Kıbn~ın Yonaniı-tanla bırl€!Ştİril 
mpıo.i husuMında yt-ni "\.·unan hti · 
kü.mctinin df'rhal ,.e <"Psar~Ui 

hir karanı varn1a~ını hekl,..mek 
terlirlf'r, dC'mekte Ye :\I.ıre13I P.:ı
pa~os·tan, bu meselP ·i. hall:'n 
toplanmakta olan Birlr~miş tıl
lerler genfl'l ac;amblr5inin giın

drmine aldırınasını istemekte. 
dir. 

Spor ve Serci S.1rayınrla yapı. !at, B•hl • .\lsnv r 'tut ,.tu 11 ı 

lacak kar$ılaşmarla İtıly.anları 1 tt"ı,•th', 13 f~ llet 1·ltt "'> ı 
' ~. 

4, A-:oaısrık, 

8 1 Atla:r.ı. 

Amerika Ticaret 
B kanı Yardımcıs ı 

Geldi 

Mısırlılar, n işan 

Yüzüklerini 
Orduya veriyor 

Amerika Tiraret Bakanı ~ar~ A ~.,. ,ı·d rı·-. 

dımcısı J. Thomas Schneıder K•hlro 18 _ Mu solinl de\"· 
dün saat 15 le ~ehrimize gel· rinde ki !tal) anlar ııbı )!ımlı· 
miştir. Rrıo;mi makamlarla temas lar da milli ordıılarıriı mali ba
edecek olan Schneider şehrimiz. kımrlan kuv,·etıendirmek için 
de iki i:lin ~-al~cak ve muhte~e- niftın yülüklerini maHyeye ve
len cuma gunu Ankaraya gıde- receklerdir 
CE'ktir. Schneider Türkiyeye ~el· · .. . 
diginfl' çok memnun olduğunu . GcnPral !'Jecip, dun _K~hı.rede 
eöylcmiştir. kı Oı·rtu klübü~de ,.e'.clığı bır de 

1 

meçle halkı bovle bır harekete 
~remlekctimizdc_n sonr~ . <?rta da Yet etmi~tir. ·Toplantıda hazır 

doguya gıdrcegı bıldırılen bulunanlardan 20 kili derhal 
Schneider, kararlaştırılan prog. yüzüklerini çık:ırarak vermişler 
ram dahilinde 1953 )'Ilı başla· dir. Bildirilt1icine ı:Ore Sr>syal 
rında Amerikayı dönecek ve işler Bakanlığı bu teberrü hare
raporunu )·eni Cumhurbaşkanı ketin! memlC'ketin her t:ıra[ına 
Eisenho~·er'e Yerecektir. yaymak itin faaliyete ı;:eçıniş

Bu raporun Amerikada Cum .. 
huriyetçi iktidarın iktisadi ve 
mali polıtikao;:ında tok tesirli 
olaca~ı bildirilmektedir. 

tir. 

l\l ısı rd a bir sah lek.1r yakalandı 

~arşı istanbuldan Vural. JJayri, t'la • 0 •-•t • 19 lj 1 t '
1 1 11 1 

Ihsan iştirak edecek. dig@r bes;J Un·• rı~rn. lA \~ A·ı.111 ."<• f B 
boksör de Ankara b k . l . - \'. ı:-ı, ı' oo ıı k ( rı ' ı "5 ıı 
d .

1 
kl' o sor trın ı Aru·ııtırı. ••tk ar ı• t' Ktl ü.n ıı 

en seçıece ır, 1r ı~!l!'I Hır.rrlıPr 11•5 Tırh•ıı hr 

Nuri Hocanın ıırırıt. ıo 2ı:ı llu~t 20 oo l:tıtı-ıı.$M• 
20 10 )liJ i: 21) 1~ Ra1rtı saı~H 

antrenörlüğü 2C1 IO KUnıe fıu ı, ~1 15 Katı .ı s 
A k "1 ID Suun fi '"•nıi•ra ıı:-lr. .ar, 2 "•O 

n ara, 18 <T.A.) - H:aJ@n Knnuım• 22 ıs D•rıı muz. ı , !'ı > 
,.\danada bulunan milli güreş ta- 22 ı.5 R•h•rl•r "• ksrlı:rıı1. 
kımımızın eEki antrencirü N"un 
Baytorıln'un, bu bölt::enin güre, 
antrenörl ıl tı:ilne tayini kendisin. 
den milli cüreş takımının (llı$
tırılma ında da fa.)dalınılmaı;ı 

f Z M 1 R 
I.5.00 Z1>··b•~11r r•-J'ftr, ısı~ P• 
romlldın h.ıf!f ıırkllu ( rı ) 5 ıs 
Tıırkiil1>r (Pi\ ı~ l'ı Ha i• . .\k ııı· 

takarrür etmiştir. ::\uri Hoca bu ı!.ırı ıırkı.lır. 111.1s 8oıtorı P1trı1 ar 

hususta kenr1isine y~pılan tf"klifl kıııstrıı111rial'l hıfıf m·a~;.; ·Pi) 17 ':lO 

kil Pul ettiğinrlrn, hu vazifeve ta. C'nrnk lı:i••rolırı hıf•••ı mı,;.nıubet • 
· 1.;,,11u~ma 1; ıo f:o n•ı ··r '"" r1 n 

yıni GiirE'Ş Federa:';yonunra Be- h•"<ı!ın. 1, 3o Ka!'"ı•ık 11 rırolır , ...,. ı. 
den Terbi~·e~i umum müdürlü ı r $~ 'Rııi,·n •rtrlı: rr tor ı ı ıo .Al 
lündC'n istenilmiştir Drınıbue t.ırkotrıt.ırı•hı:ı ,. k cır) 

Beykoı l u Jla<11an tla\'agücüne ıg rıo Hıb•rl•r. 1~ ıs fi•ıso •liıtuJır 
ıı;irdi Suıın TıısOk•n. l!•,b•t.tPI tıı. öm•rt. 

J'l -t'ı (lp•rıtl.a Nr I"""' , T'l) ~" l\ 
Ankara, 18 (Anka) - Beyko- R•dWt ,..,".!' -ın 31') Snıl•rı ~" '•r 

ıun sağ hafı llasan, askerlik gO ,..,, ) '.:!l'l \5 1hı.°1'1 u• 2.l'l ,~ f.•rt- .. ı •• 
revine .Ankara IJa\.·a alayınd.l ı•. '!ı !'!O ır,.maı :-.ru rl ıtan l'rk l•r. 

ba~ıanuş bulunmaktadır. Has3n I _ 5o B• • hıl>•" •rl .-e f'MIT• 

)akında lla\·agücü takımında yer ..ı. 
alacaktır. 

Nt tıter rniı 
t Whaı You Wıttı 

Komtdı 2 Röhl n1 

Cemi ıer Ha ~111 
Riya e-

• f(trübe1i 
1Jıinvanın en • 
hJvay~lları ;fe vÇUnUJ. 

• 

NezvYork 

lit.ıd ınaa b~:~ uı ün d o~u~· .\ ncak mcs(·lenin umıım1 efkAr 
!J!lli tıoktıl, •dssa bzc:ınd e dur. ıinllnde btitün çıpl::ıklıtıyle iz.a· 

ıı,;,,, a dl' an ırı e ra. ,.o 1 • 
ı.. "·~esı ·d· 'I d a·· 1 hı tçın gensoru ac:ıln1a!nnda fay. Jc·kçe ile imtihan yönetmcli~i- ------------

Kahire 18 (A A.l - 'fısır po 
li.-i. Kahire banliyös.ünde Helıo
polis'te Dikran Ohans Boğus
yan adında bir Ern1enınin te\'ki
fi netire!;inde J\lısır polisi be:v 
nelmilel bir sahtekar grupunu 
yakalamıştır. 

•·•~:• çu·ırtııı: n ,.. 
l'ı•n l'tıtrııııo Pl•h11 • 

Kongreler 

GaıeteC'HP.r Cemt ·eti 
tln tle n: 

fıo.mJ ~·.ımıJ;ıft ""Hık 'llMml) k:Ot'll'l' .. 

ti 211 k!.tıırı ıo~~ c•~~•nıh• ı ~ıt u 

• Super-6 bir Clipper ı:çağı 
ıle 1 !Anbuldan Frankfurt 
veya L<>odraya ı:ider ... ora· 
dall ds •w York'a uçan b ir 
• trnt' Clıppere bınersıcız. 
Ve)ahut l'\.Omadan bır Stra.
to Ciıpper ıle Pans üvnn • 
elen N '"' York'a vanrsıruz. 

ll()n ı ı. ı• en eres, ra l o 1 d ·· ,.. d d' 
lar llıtnalarını daha ~·ok ka~tıt· ı a go.ı uyorumo . e ı. 
lletaltına koyac:ı_tız. F.,:,:ı~en fıilı • f....,kı 11alk ~artıli yeni Dcmok· 
ltraa ~lerı gOrüıınıe 1e başlıyan r~t mıllr.tvek~lleri.ndcn. Ahme~ 
p tınıııda artık radvo ile pro. KC'n1.al \arın1.:a, \aktl~le Halk 
dı~i:anrıa yapmı) :ıcak ·hale a:rl- Partısl ,a:rupıınrl:ı. bır . istizah 
tıı . l::u PropagandaUan mlistJğ .. açılması hakkı~dakı. takrır oku. 
\cn'azıyette)ıı. Radvoda parti nur.okunmaz büa nııizakere red
t<r llJnıaıarına ver ve~ilmiyerek· dPdıldığını anlattı. \re •_Ben o 

• mrrlı e halkın istrfi üzenne 'le-
• ı,nrte~~ dtt aml:ı derli 1t1· (Terek elmiştim, buna itiraz 

•e - lktid3 rımız şlmdi en flal ettım• deme ı Uıerine •Sef mi 
bı.ı 1~ 1 verıınli de\·resınc gır~ ti\in etti"" Seçimden milletin ne 
t.in :illaktadır. f"aali~ellerınıi- haber; \oı:·rfı?• diye bal!ırmalar 
Qz."rpenı, elerıni iktıtaf etmek yükseldi. \'arınca, .-t tı1ahın red-
ltıe~ .. tYiz ~tuh lefet bizi hô.vle ,Jrdilmesı lAzımdır• dedi \'e kür. 
1 " bt d sOrlen indi. a,1· r evrede i ... al etmek 
ı ıı•tl . ' ıt k~ @rımtzi ı;-bote E'tn1rk po· Xeticede istizah takririnin 
•n1 rı ı lltmrktedır. Fakat biı reddi mutlak ekseriyetle kabul 
ti,._ ,.~ .. bu o:ı:·ununa gPlıniyrce. edildi. 
tı~ k. utrnıarlı)Tn antıtlcmokra- ------------
s,,,;nunıordan balı-rdiyoriar. Hay vanlar V e rgisi tama· 
lııJrııarı kan~ııuntia dnğJşiklik y,ı.. 1 
~ı~ io ı. dıyorlar. iliz kendileri· m e n ağvcdiliyor 
~u il "• •tJikleri seçim kanu. \nkara 18 ( A~K \ l - ~!aliye 
~" 1 ~ '

1ecli e ;e:elriık. ~tcmnun Bakan ığı bir taraftan 1953 deY· 
'urııa:"•P tadil teklif;odr bulun- let bi.lfte ini ha7.ırlarken, dl· 
l'a~ar · hlJnun da nHınak""a!ını ğer tar~f~,n ~elir ,·erglleri üze. 
!Te"!ılcıı. ~Iaku' tPklifleri reddP- rinde haisa!ıve_tle: durmaktadır. 
huCtJk hı·anıar dr.l';ılir. Biz ilcl!Tlab.;ır \'erlldı;tıne ~öre Bakan· 
'lı11kr;ıı 5Pl1Pdır birçok antıde· lık iki yıldanberi yüzde yetmişi 
~" •n~ ~ kanunları tadil ettik. 

1 
kaldırılmıı bu tun an _hayvan tar 

a.t aı a h z 1 rlıkl: dPfıilim. fa.. \·ergisı vılbawıından ıtıbaren ta-
~e birkaç mıtal ,·erebıli· .namlrle kaldırılacaktır. 

nın bazı maddcılcrinin yarına k:t
dar dr~iştirilmcsi hususunda 
krndil('rine kati teminat veril
mesi, ak5i takdirde yarınrfan iti
baren derslere Ji!İrmivecrklcrinl 
bildirmişlerdir. Drkan.lık bu h u· 
susta teclhir almak üzere hare· 
Y.ete geçmişse de bir taraftan da 
vaziyetten sa\'cılığı haberdar tl· 
r:ı!ıtir. 

Hahamba,ılığın bir 

mektubu 

Hı:thamb aşılık nam ına r uhani 
meclis başkan ı R. Saban'dan al· 
d ıgımıı bir mektup ta den iyor 
k i : 

•Gazetenizin 17 '11/19.)2 ta· 
rihli nti5ha!1!ında Turk Havadis 
.\.jansı tarafından Ankaradan \'e 
rilcn 16/11/1952 larıhli bir tet 
~rafına atfen İsrail Devleti <'um 
hurhaşkanı \Vfl'izmann'ın ölü \\ 
dolavı ile memleketimizdeki ' ' " 
5P\'iierin yedi sı:iinlük bir matenı 
ilan evlediklerlni Ye bu matem 
mildd;ti zarfında ~fusevi \'otan· 
daşların iskemle ve benzeri yük 
sek yerlerde oturmJyacaklarını, 
b;ığdaş kuracaklarını \'e bir aY 
milddeUe sakal tras etmi)·ecek· 
terini ve yedi günün sonunda 
\\reizmann'ın ruhuna ayrıı:ı lyia. 

Pôkiıtan Elçisi it imatna· 

mesini Cumhurba~kanıncı 

verdi 

Ankara l8 (AA) Cumhur 
başkanı Celal Bav;ır bu"ün saat 
lfi da C•nka ":ı daki kö klerind• 
itim:11tnames;ini takclime telen ye 
ni Pakistan blivilk el('i~i ekse· 
lıins Raja Ghazanfar :\ li Khanı 
mutat mpra~im ile kabul buyur· 
muşlardır. 

Ilu kahııl eı.;nasınrla Dısiıleri Ba 
kanı r ·ole ör Fuat KöprUlll de 
hazır bulunmuştur. 

~·apılacağı yazılmakta ise de her 
türlü me~netten iri ve mrnşei 
anlaşılmıyan böyle bir haberin 
sıhhati bu mevzua TürkiyeOe ye· 
ganp dint nıakam olan mües~P· 

"emizden l-la,·adi~ .c\jan~ı tara· 
hndan tahkik edilmeksizin neış 
redilmesi hayret ve teessürümÜ· 
zil mucip oldu~u gibi Türk Ha· 
vadıs \.jano;:ının bildirdiği sözü 
o::tcPn husu~lar her suretle garri 
\'.\ki 'e esastan .iri bulunduğun 
dan işbu tekzibin muteber ga· 
zetenizın ilk çıkacaK nü~hasında 
,.e ayni sütunda neşri rica olu· 
D\ll.• 

Dikran. \'unanistana harek? 
tinden birkaç saat eYYe1 tcvkıf 
edilmlıllr. 

.ı\partımanında yapılan araş· 
firmada 1-lonolulu'da hır Am•r1 
kan banka ıubest ii~er ne çekil
miş 9-t çek bulunnlnştur. 

Çekler üzerindeki banka mu 
düriiniin ımzası sahte idı. Çek· 
!erin imaline mah us lt1 ·z;eler 
mu :ırlere edılmı~ir. 

F aruk Nerin1anı bo<;a3·arakm15 

Kahire 18 (A P.l - Haftalık 
•El Livaül Cedit• ~aıetesi bu
günkü bir haberinde SJhık kral 
Faruk'un. karı!ôı Nerimanı bo· 
şanıak tasa\'\·urunda oldur:unu i· 
leri sürmüştür. 

~lilliyetçi partinin or;:"!nı O· 

lan gtızeteye göre, s::ıhık kralın, 
ln~illz avukatı hesabına çalışan 
bir Hintlı hukukçu geçenlerde 

Kahireıye gtlmis \'e ~erim:ın 1 ., 

ailesiyle temasa ~erfl'rPk ktn1i 
!erine Faruk'ıın kııl;ırınd'n bn 

şanmak. tasavvurunda oldutunu j 
bildirmlf!Jr. 

•8 ıı:nuın: Mnh,ıtı •' l'ı ııı- t"ını1•ı ft'ı'rl,. •~• l"tpbt.ıa 

P:rtntnı.J Franaıı t•m· 1 rııkı r. krıa.ırr,., il i'!lr•lr: '1•~•t • a 
ll•rı mri.ıttl•tinrtı (,,'ır· mıı.-ırı l~n knnırıı lı:ararı r•rf!f tt e 

l'u l'lıı.n h•$k• hft ık~ıın 

. At. t. ·n -1. 15 ıle ru:rı•. Pu•r nıı 
r~a.1•ıarırıı rır• Pil•r.ı 

r.t"XDE'.\I 
tırıe •••· l•m ıı .JÔ ıta T•l•fnn 41'?76 1 İ·lıırıı hl'. I'~ tıln ftllık r.ıılıpıı.11 

h"''P rapcırlıınnın lftkllı:ı ile d• 

\ 'eni Se< Opereti CfJ 
Her ak~Jm <aaı S S 

21 de ... ,.. 
CumarlC'~ı P .' · J 

ı:; dP ~1atine -
Car.ş:ımh::t t:i rif 
Tenzil.ltıı nıatinr 

<TIR.\'IPF.Tl.I R.\Zh'El 
Revti Operet :~ ptrrle 10 Tabın 
\'azanlar neşir1 Baran: Bt'liğ 

Selönil 
~Iüzik Sati Lir 

Tel 49369 

MUMl ~lE R KA RA CA 
tJ.AK~İY Kn •kı•m 

HE!.Sl l'\KI ffSZ 

r• b•ye·m•n ibra ı . 
2 - ~Jıırılı:ıl'ı,. h,~,·taın rı »MI ;ft ı.t J 

lı. k ,., h•rtttın hrıı 

1- \lı d-1,.·ı do durıJ'l tiC 1 rt bııı 

,..u ıu~ının JPrl•r llt ınller nln .. "· ol-Y• 
Di l•r _____ _ 

Yeni Ne~riyct 

OS,I AN G\ZI 
)fnh,ttir :::ıhrı Cltl!tıı~.ı nıin 

'IA'•Ll PAnl.~.\HI 1.FIJ a'11ı 

\Ilı: kı•ahı OC.,J\" 11\?.;f, lı:ırıAlh \ili 
nıt F•bim .11 ıf·n~.11., t-~ ırl,~•11 ' rt11kti t•hl ~n P r.rr: v, 
rıf· ~ıı.n 2\ Kr fı&rla uıı•ı 

ır. lfır 

.. 
r t r ı 

(~=ı~rartı•:•·da.r:::rr• 1•~
1

~111 lmth·a1 ~ah ıt,ı "" ' ' \"'lıı f\1 '1111 
I•. Carı<ımh• ak1'lfn1• N• $rtvah 'ii!Pn ·tt ar.. t"rtf'n 
rı tıı:ıullıb tıaııı ı•r .. ı. \ '111 lc:lf'n l\1 r~ııt 1'H r1iıriı 

'ıııttNI alıı•rı.:ı ın tım•ll ,\) f<: J fH \' t:t\ fo~I{ 
;eı ııtıt> alıı•ıııl•r• •• <';ırıı•r 1 \ A I ANı f tn1f"IPrıl ılı \., '\1 :.thı 

teıı Dı•lı P!t• l&'Ptı '" ıınııllL arılık 1 " s l ı ·llhUI 
T.-ı.tcıao & J. M •Af\\j 1.\f8.\ .'\St 

Clıpl"'r·ıer 39.000 defa,. 
dan f3zla Ok~anuo:.ları aı .. 
nıı la ı dır Bu seferlerin ::;ağ
ladı~ı nı 'J uam trrrulw. A· 
m rıkGya. biden yolculann 
P.ın An1trı"an'ı tercıh tt• 
mf'IPrır·n b1 lıca sebebını 
te l.ıl ctm"' ,ti"iır f>an A~
rıc::tıı .. \'lant;k tarıfe5ınde 
tt·ıızı' · t \t,;apmı ~ıır En yakın 
Ee\:.ıb t accntc~ıne veya 
Pan ,\mcrıcan Havav0llsrı 
bur ılarına muracaat edınız. 

l'ôtAN!IJL c:;.,ıotıno•o,., 'l'ıroi Ç~t;t ı 

lO. tıl 41l19·•0Sl2, ,_ K. lOJC 

ANkA,A Arol o•o Pal•ı Otılı, 
h1. 13011 

P,tN MIEKICAN 
.,...ı,..1.t.NIN lN UCIUllll HAVAY~I 
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~ 
MEMLEKET ?İYASASINA A9RZEt>İ1Dİ ! .. 
~ı~~:,~~,,~,,J,j~:~1~1~:,m::~~'~L~,,~,,,~,1~~,~~'f '~m~'f !'~~ıı~'~r.ır~~ı~~·~r~~~~[~~~~Jı:~ı~~~j;,,,~~w~,ill~m11§~l~1 
;üi;H\, Yakın Şarkta .. hat1ii Orta Avrupada dahi em· )abun Fabrikasında, mütehassıs teknisyen ve r ... :· ·ı· 
j)j!;i" scıii bulunmayan devrimiıin en modern Sabun kimyagerlerin nezaretinde, en üstün iptidai mad· '~:;;ı , 

::HH Fabrikası açılmı~ ve tam randımanla imalClta de ve tamamen hususi bir formülle imal edilen '.:H';:! 
1\l>· ba~lamıJlır. YENi PURO, mükemmel bir tuvalet sabunu... ~:,V 
~i\W: Sabun yapmak ıçın yeryüıünde mevcut en mü· müessir bir cilt kremı ••. lüks bir güzellik müs· ii,;'i:lı 
\jU tekamil makineler ile teçhiz edilmit olan PURO tahzarıdır . ::·:ı~!~ 

i.:~~i\!\!i:ı1:~ı:ı::::::\\:1\:::u\:\:\:~;Y('"":)::\::::ıi:~ll~:/~'m·'."H::ii::~·~:ıı,=::::::!:'!'.'.!::i\üiü\i\!~:!11Hj~\:::n:l::::::H::mjfıt\!liliH\ '. \i!= rnmrtdi\füriliH~Jlf~\\ggli !llHH! f : ':tr:!b:dI~1l~ 
PURO 

BOL KÖPÜKLÜ 
NEFiS KOKULU 

Teniniz kuru, yağlı, normal ••• nasıl olursa olsun, /!~1... ~ ;;:-/'.• 
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TAHSiS EDiLMİŞTiR. 

A}Tıca 41.SOO lira lulı:ı.ruula pttro iJıramilcl•rİ 

BultmUdı ıçhnfaiım n ıı 130 rtr.lı~ ~ir tuam1 
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Tiirkiye İŞ Bankası 

Reklamda yeni 

Vatan·i!anoıl~~r~Am!k)b:~~n çok milhlm bi' '] 
tcıebbüse ı::ırmi3 bulunuyor. 

Bu teşebbüs ta~nil edilmi~ k.uıa ilin şeklinin ihdasıdır. 
Dünyanın her tarafında gazetelerde ne=redilen bu ilinlar 

hem ~ok rağbet ~ormckte \"c hem de \erenler için çok fay- ' 
dalı olmaktadır. 

• 
ISVEÇ 

Ta~nif edilmiş kısa ilanlanmız hcrgün gazetemizin muay .. 
y;:ın bir yerinde çıkacak: mesleklere, :faaliyet sahasına yahut 
i~c göre ta. ni! edilmiş olacaktır. 

KAMYON, OTOMOBiL, 

MOTORSİKLET VE BİSİKLET 
I 

Türkiye Umumi Mümessili 

• 

Bu ilAnların şekli ve ücr.eti şö:ylcdir: 
10 kelimeye kadar bir ay milddctle neırcdiletek olan 

iliı.nların aylı~ı 20 hra. 
\ Gün a~ırı ,.~l·a 15 gün neşredileceklerin aylık ücreti 12.3 

lira. 
liaftada ikı gun ne~redilenlerın aylığı i~e 8 liradır. 
On krlımeyi 'cçcn ılanlarda her fazla kelimo için günde 

ı 20 kuru~ alınır. 

LAsTİKLERİNİN SAGLAMLIGI 

DUNYACA TANINMIŞTIR. 

TÜRKiYE MONHASIR (THALlTÇISI : 

MEHMET KAVALA 
Galata, Tahir Han - lstanbul 

Türk Motör Anoııim Sirketi .... TJJ raf: LAMET - lstanbul Telefon: 40 o. 

Beyoğlu, istiklal Cadd~si No. 392 - 394 lstanbul Tel : 49244 
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ı -VATAN - Sıvas fıavc•I-- -------------- ---1~ - 11 . 952 ---

Divriğidt Cami \le Şifahane he}eti Jlengüç 
oğu11an devrine ait) 

Sıvas'ın kısa tarihi 
Sıvas çevrcsının tarihtrn ev- Orta Anadolud;ıki (·ağdaşlarının 

.,<'l (Pıt·histor!a) ve tarih ön- t>•:d olm0ı.k1a brrc.ıtcr m:ıhalli ö
ct·~i (Protohıstoria) çaglarına ztllikle;e ~abip olduklırını yaı 
aıt arıı~tırmalar bugüne kad:ır nl;ıktadır. (Bcllrtcn 41 ~. 164 
yok denecek mah:yettrdir. H:ıl JC6) 
buki B:.ıtı ve orta Anadolu kül Sıv:ı~ta K:ıngal ve Hafik c;cv-
tiir l-:ütl~rının rr:rn~e · originc Tf ]erinde olduk'ça esaslı bir 
ba~ımından H·tkjk.nde, bir çok t::ırih öncesi araş-tırmal~rına An-
diitüm noktalannın Sıvas çev· tropolog Kıht Kökttn t::ırafın-
rr~irıin arG~tırılmeı~!yle çlizUle- ~an t.aşlanmıştır. Kılı~. Tedür
cej'!i kanaatindeyiz. J..'l' gülü ci\·arında ÇiJha"an mcv 

Sıvas hakkında bir ttık şeyler kiinf.e Kültepe ve gölün batı-
y;ııı1m?ştır. Fakat bunların hrp sında Tepecik büyüklerini te.s-
si Sıvasın tarihten çok sonraki h.it etmi~tir. (Brlletcn 32 s. 
an:anl:ırına a!t!ir. 1('~7 de Sn·cıs 663). As;l mühim kc~ifler lla-
çe' ıesindP ilk ç:ı~Jara ait ttş fik gölünde yapılmı~flr. Gölün 
ki1it lapan Amer.ltpn ş;kago lı;-ersinde bulunan bir hilyükte 
Ünivers.itcsinden \'ondlr Os· Kloi~ik ı;ağlara bakır ve taş · 
tt'n. tcsbit ctLğ~ büyükleri bökır (K2lk"'Jletik) devirle:-e ait 
(OIC s 50 V.S) ,ıe yayınlamış çanak çomlek parçaları toplan· 
tır. Bu h 11yükler ;ırasında bulu- m:~hr. Su sevi)·esi.nden ;ışağ .dl 
n<ln Kızılır.n;k k<'narında Kel t.u: JDJ.n çok k~ba ı;anak cöm 
hıdır ktiyi.i cıv:~rında !ı1altepe lck ve çakm;ık ta~ı bıı:akların 

# büyilbı.lnde Arkco!og Toıhsin b11rnda çok l'Ski hır kJltür ı:a 
Öz.ı;üc tarafın :Jan u!:;k 1:Jir sr·ndaj ğının izler!.ni taşıdıkları ve ı;a· 

yapıl.:,..ak !-1 i), ~600 · 2000 yıl mur içen.inde balçık1 a k~.•ışmış 
larında. tar 'llenen Brkır \"e s.· ndir şeklinde rğ.at kalın · ıla. 
Tun~ ı;a~ 1 0:ırına e.it kültür kat· rı da bur~da gül mesken .c11n n 
larını trsı:ı:t C'tm.şt~r Anadolu- kurwlmuş -::ılması 4 Jtimallni gös 

nler ç:. }ını tem'iil t~ m:kt~:r (Bcllctrn 32 s. 
'"""'." ,..ı nıruv.,fuet 11. Ba!ı ve 664-5) 

r.e ~ s: ıs e - .:..r.::y,:· . r..-.;,. •. *" ""'~ '.&\. . '~ , ~· · .. ~·-·~ ... ' . ,:------·:A . 'j v .J ~ . ·' ·1" 

kt,uUiU' del-rinde bir ~ütun trıylnatı ((~aınalı llaç1n ıL<·n~crba· 
lı:.ırnındaıı tok ~Jfı.Jıı.a tckitidjr). 

1'6. Ö. ::!000 yılın başında Ana
dolu da Eti Kültür eağı ba*la 
maktadır. 1937 )'1lında. Anado
lu aılcolojisinin e~aslarını kur
rou~ olan Vonder O~ten Eti ç::ı· 
ğın1n sınırlarını tizerkcn nasıl
s:a SJvss hariç bırakılmı~1ır. 
COJP. XXX '· 338 ve 339 harta 

XVIll). Fakat ~on :ı.r;.~t1rma ve 
buluntul~r. bu l.üyük medeni· 
yet]n Sıva5-ta da ya~anmış ol
du~unu katiyet1e meydana çı. 
karmı:t.r. Şarkış!a ilc:r~i Dölek 
köyünde bulunan Ankara Arke· 
oloji rnilzesindt ki mc.dcndrn kü 
~·ük Eti he1·krli bunun :ıtık bir 
nümancsid:r. (Ttirk Tzr;h Ar· 
kccı.logya ve Etno8rnfya D. v.s. 
45 !'>imet Özgilç). Sıvasta Top
raktc~ede <Ka!cde) Arkeolog 
T<ıh~/n Ö:ır;ilç tar1flndan yapı· 
lan .,~ ,Jajlar:la, S< cuk ktle te
meller ,jn altınc\3 b;r buçuk 

•7e 'lLş hir tab:kad_ rı Sl"r.~a 
a t JP ıfa otur::n iki metre 

k;;.l;nlı~ -ıda bir 11".!it ye l#f-
111esi tes:-it edilm:ştir (Bel!etrn 
41 s. 165) . Şu halıJe ilk Sr:zııı;.ın 

Toprakk1le Qzerlade Hititler 
tart~ından ku:-ulmuş olduğunu 

rhk cmniyc~le söJliye1'Jiliriz. 

Son günlerde arkadaş·"TI1ı 
T.ütfü K pfcr'jn bil<l.rmcsi Uzc# 
ri ıe Sıva!' n 17 kUometre do 
ğu kuıcyinde Beypınaı: kliyü 
civar .. ,da Yii.;>tığ·~m1z arastırma 
larda bu çevrenin en yüksek, 
bütün vAd:lrre h5.kim \'e kale 
adı \'<'rHen bir noktasında· çok 
2cngin. çe~itli bakır devri ı:a· 
nak çömleği ile az mlkt"rda çok 
rcnkU çanak çömll'k parçaları.. 
tipik bak,ır devri taı boncukla· 
r: toplamış bulunmaktayız. 
1951 yılında Sarkışla, S"şebri, 

Koyluhisar, ve Güründe yaptı
tımız Arkeolojik letkik geıilo
rinde birçok Hüyük, Kale, Ö
rcnyrri tesbit elmiş bulunmak. 

tayn: 

Şarkı~lanın Sofular Mengen 
köyün<ie Bnans devrinden k•l· 
ma çok yük~E'k bir kale yeri ile 
mrıarlıklar Çayır~eh, Kızılca, 

kı~Ja, ihsanlı. Yenitubuk, Har
dal, Karac;.,·iran, Çanakı;ı köy
lerinde Bakır, Hitit, Roma ve 
.sair dclirlerj ihtiva eden hUyUk 
ler; Sırır; DendU 1 Alakiliı:e, 
Hardal, Afeakışla kö)'ltrlnde 
Roma • Bican! devrine ait kale, 
brenyrrlerj; SJv&s yakınında 
T•tlırak kByündc hor de\'rl !h
ı.va ede~ çok muazzam blr hU
yük 

SuşehrinJc Es..::.l;..:..-, Akşar 
Y. Jylcrinde Roma • t: . .::.3ns de 
v~rlrrindcn kalma kaleler, ~.J.Ji 
1oll:ır, siUıın haHnde ki1omrtrc 
t.a~ları; Zelzelenin yıktığı F...ski
~ırı.;dur küyUnıle B~kır devri 
Xü~ükgijı('l k()} iinde Roma dev-

(Dcva.mı 10 uncuda) 

Sı\'a.s )lüıe~inde J[itit devrine ait bir ibide (l°Spekç-ör kô>·ündea 
grimi} bir stole) 

~ 

~ifteminare k0111ıw 
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Sıvas'ta türbeıer 
(B~şı 6 nrıda) 

s.ın ıt'Jn türbe olarak yapı1m15tır. 10 mrtre kare ŞC'kiJde yont
ma ta~larla yapılmıştır. Cephc~i tamam(•n mermerdir. bu kıs
mın )'Ük~c·kliti 5 mf'trcdir, bunun üzerinde 10 metre }'likı:ek

lıGinde tu~al<lclan, hendesi teıyin:ıtla, ÜftUvani ~rkilde yapıl

mış bir kul'be ·\'arrhr. Bu geni5 ve yük~ek J.ı:ubbf'!1İnden dola# 
yı lı,ı is:mi alm~~tır . 

Türhrnin içinrle &iyah mermerden y:lpıJmış bir me:z...ır 

s;:ındukası vardır. Üıerinde tarihi ve yatanın ismjni cüstert.>n 
kitabeler yazılıdır 

AbdülvabJtbi,aıi tfir~i 

KıJavuz m;,h;;1Jc~·inde, biitün şt·bre hfakim Alkrıya tcpt.'~İ 

Üzf"rinde in~a rtlilrni;jr. Burada yatan 2at hakkınd..ı birçok 
riv;ıyctıc·r f.t.'·ylenmek1rdir. DnnifmrnıJi veya Sel~·uk devri ri 
calJntlf'n olduğu tahmin ediJmrldcdir. 1160 Yılın~la Sıvas va.=
hsi Zaı ;ılı Mehmet P;ışa tarafından burası tevsi cdiJnüş, bir 
minare. bir zaviye, bir çeşme yaphrı}m1!'t1r. 

Ahi Emir Ahmet türhr.,i 

'fok:n:ıkkapı n1ahallesi Kurıunlu caddesi 41 numaradadır 
Türbe mahrut şt'klinde bir k :.ıbbc He örttilmUştür İçinde bir 
1iı.hit vaısa da kitaböi yoktur. Türben:in tılhnda mumya koy
ınağa mahsus bir m.ah::rn van!ır. Türbcnjn dış kısmında sa
çakta SE:lçuki ~ülüs )·at.ısı ile tok y1pnnmış bir kitabe vardır. 
Bu :.aun da kim old:ığu bilinmiyor. Mevcut vakfiyelere göre 
hicri C33 yılından ~onra yapıldıl:ı anla~ı)ıyor. 

"Kadı Burhaneddin türbe'ii 
Sıvasın günry batı!ında Kay$crikapı civ~rınJadır. Evvel

ce üstü tahta ile örtü.lmü~ ve etrafı fidi bir duvarla çevrilmiş 
haıap bir vaı.iyt·•te iken. Vali Siileyman Kepenek tar;.fından 

bunlar kaldırılar3k tcmiı.lctlirilınis. yeni yazı ile yazılmış bir 
ta§ diktirilmi~tir 

Scmiı; türbe~i 

Çar~ı içerisinde Meydan canıı..:ıin köşesinded i r. Yontma 
1as1ardan )lapıJm:ş, üstünde küçUk lıir kııbbe~i vardır. Burada 
yatan zat a~lEn Zileli olup, §f'Yh Ş:t>msi ~ıv~si diye ~ührrt aJ.ın 
Kara Şem~:cddin Abmrdin kendlsiGtr. Kapısının (jzerlni.e sD
Jüs yaıı He bir kıtaJ:ıe vardır, 1009 - 1600 tarihini ıüste7ir ki 
bu tarih Şem!cBdinin ölümünden iki iiç yıl smrra türbenin 
yapıldığını cü~tuir. 

>7ryh ('oNn t.iı ~i 

Bu türbe ÇoyrroC:ı iİwıh•llcı:inde Çoban sokaJ:ınd•dır. Son
radan tamir görenk es"ki tc·klini kIEmen kaybetmiştir. Kub. 
bcr;i yüksekçe ve ki:rtmitlerl-e örtil1Udiir. Bu türbe iki kısım
dan ibarE-tt.ir, türbt yeri mescit kısmından iki Uç bal'.lamak 
yüksrktcdir. Burada yaton zata, halk arasınd:a f"Yh Jiüsryin 
Rai denilmekte, ·şeyh Necmeddlnin halilclo-indcn oldueu 'ri
vayet rdilrr:ektedir. BJna l.ıüyUi:: kesme taşlardan yapılmıştır. 

Yan·ında türı...e ile ya~ıt Lü,yük bir crşme vardJr. Türbenin lı;e

ric·= 1de tahtadan :yapılmış iki büyük sanduka bulunmaktadır. 
• ~---....:.......::.::._ . 

Sıvas'ta lar 
(Başı 7 nddel • 

tarihi çok yakın bir zam3n::ı aittir. Zamanınn:::...ın '60 yıl k~. 
d.ar evv<·l yapılC:~ı söyl<'':1.rnektcclir. 113.irn içerisinde \'akıl
lar !ıi;ı.resl, b!rçok top~ Jıcı til~c~. hır ve mağazalar bulunm.::.k 
tadır. 

Bunlardan ba0ka buı:ün Sıvar.ta kayua değer han bulun
mamaktaclır. Yalnız \'eniçarsıda mryve ve sebze pazarı olar:ı:k 
kullan~an ~ubaşı ve Çiçekll lfanları ,ıe aynı scmlte içerisin 
de her türlü ticaret ve komisyonCuJuk yapılın ?t1ı1lrt Jiıını, 
Çoraptı }lanı, Şeyh.in H:1nı ve Dl'rbopo~lu llanı ribi daha 
kütük mikya!.ta ahşap ve kerpiçtrn yapılmış ba:ı binal::ar gö
ze ç::arpmaktadır. 

Sıvas'ta Kadı 
Burhaneddin 

dırım Baycıit gelerek Sıvası 
tesljm a1dı, büyük o~lu Emir 

"Yal ıız bu sırularcla, 'fimuru:ı 
Anarlol Jyu j.;tili h::.berleri ya 
)·ılınca ~.vaslıları büyük bir te
ıaş sardı. KendHcrJni hlmay 
ederek bır devlete bağlanmayı 

muvafık gijrt'.'rrk, o vnkit Anla~ 
ya havalisini rllrrine g<'çirmiş 
ol.an Osmaao,;uııarı rlc\ilC1in~ 
nıüracanl elliler. 1398 de YıJ-

yaptı. 

--:VJ\."ttı..'Nı. Sl.'li\T. \U."1!~\.-- "\."\. 

Cami ve mescitler 
(Başı 7 ncide) 

rladır. Sıvas büyüklerinden Se 
lim ağanın hanımı Aliıne ha
Lun tar<.tfından 1184 11. 1770 M. 
yılında yaptırılmıştır Evvrl;l 
Selimağa C<ımii diye anıllrkı:n, 
sonralaı ı 1-1ahkeme CJmii, Ye 
nic;ımi adlarını almıştır. Son 
zamanlarda tamamiylc harap 
oldu{;undan yıktırılarak htılk 
t.ara!ındn ycnidrn ycıptrrılmış. 

tır. 

PAŞA CAMİİ 

Çarşı itcrisjnde Nalbantlar

başı caddesi 3 numarada.dır. 

824 tarihinde Süleyman Bey 

tarafından bir mf~çit olarak 
:yapt..ırılnıı~ oğulları tarafın. 
dan genişletilmiş \'e yanına bir 
çeşme yaptırı1mı~tır. 1220 Jl. 
1805 ·M. yılında ~~ülcyman 'Be-

yin torunl;trından D.-:mat Sü
lrJm:ın Pa~alardan Sryit Ah
met Paşanın o~lu A1Aaddin Pa. 
~a toır:..fından yc'.'lirlcn t~nıir ve 
bli) ük bir cami h<ıline konul
mu~·tJr. Al;i;.ıdrlin Pa~a çcık er
.sur bir z;ıt olup l. AbdüUıami
din kızı llcybctuJlah Sultanın 
ze\"e:dir. 19~0 ,yılında halk ta
rafından ta~tan zarif bir mina. 
re yapılmıştır. 

SllİTPAŞA CA~lit 

Saitpaşa maha:le!'i QB numa 
rad•dır. 1235 il. 18l9 M. yılın 

da Sait ihr..,him Pa~a tar.Uın. 
dan )aptırılmı~tır S.ait P;ıı;a 
Sı;·asllrlır, 1851 yıJ;,da öı:niiş 

ve Sıvasta Abdülvahabıg.azi f.;.b 
rıstanına gCmıiln1ü~!ül' Ta~lan 

yapılmış zarif bir minaresi var 
dır. " 

ALİRABA CAMİİ VE 
TÜRtiESİ 

Şehrin kuzey tarafında, Al .. 
baba rad.desinin nihayetinde. 
dir. J\ita~e!'indc 1200 tarihi o .. 
kunni;:ktadır. Çok Eeniş ~n
cerricrle ;,ydınlatılmış, taştan 

,.e döıtı;cıı şeklinde yapılmış, 

ı:eni' ve .1•1~51 bir kubbe ile 
c.iı tüJmü~IUr. 300 kaflıır eema
ııfın nAmDı kıldığı ~öylenmek

fcıUr P..lu;ıuıım bir aviıe ve sa 
n:t1K3r;:ınp y:ızılmıs levhalarla 
rÜ!:\{'.nmlı;tir. 

C:·.miin "Ilrthalini tr~kil eden 
hüyük bir hcı! jn sol tarafı k.a. 
dın:~ ın jbndctir.e ayrılmış, sağ 
~JTiifı cemıık&nlarla AJibabanın 
1'iirbrsi olarak bölünmü~tiir. 
Burada k"udhi, oğlu. torunu 
ve kız tortnu olmak üzere dört 
mcz."lr vn-4ır. 

~ 
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GOOD - YEAR Fabrikasının imôl ettiği Kamyon lôstiklerinin muhtelif liycılı 

tekiz modeli mevcuttur: En~ ucuz lastik az kilometre yaptığı için çek 

dehe pahalıya" mal olduğu bilhass~ memleketimizde çok tecrübe edilmiıtir: 
Kamyon lôstiği alırken i1inize.., en •uygun 'modoli intihap için tecrübeli 

. . "" .. ,. ~ 

mütehassıslarımızın fikrini alınız. GOOD-YEAR'ın en yüks~k kaliteli ve en . . ' 
palıalı olan ROAD LUG lastiklerini tecrübe ederseniz bunların kilometre ,,,_ .. . ..._ . 

• hesabiyle en ~cuz _ lôstik _olduklarını siz de takdir edecek.iniz. 

DÜNYANIN HER BiR TARAFINDA 
GOODYEAR LASTiKLERi iLE HER BiR 
MARKADAN FAZLA YÜK NAKLOLUN· 

1-60-.a r 

'DUÖU iHR HAKiKATTiR. 

Memlekeı in her bir ıarafındakl acente· 

lerimizden ROAD LUG veya diğer model

fıerde GOOD· YEAR lôsliklerini arayınız.' 
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Sıvas"ın ısa tarihi 
(B:.,ı Z ncidf") 

rJndtn k;ılmı Hüyük ve ören
yeı-leı·i. 

KoyluhbıarJa. kaiabanın 5·10 
kilometre do~u-lunda ve bıtısın 
<la Btt.111.> ve Selçuklardan kal
ma kaleler; Eğriçimen yayla.sın 
da muhtrli( devirlere ait genf~ 
Örenyerleri, b.a~lt bir bakır ve
Y<i KJlkolelik deVri yerleşmeıt~ 
F..o,ki ki)y{inde Kalacık mevki 
inde zen~in bir B:ıkır devri bü 
yüğü. 

Güründe lfilit devrinden k:ıl· 
ma k:itab~ler, Roma devrinden 

talma kaee \'e Burcevleri; nıJ.~l 
ra küyünde b3kır, 1-fillt dcvri:e 
rine ait bir büyük; Karaözü 
kijyüOOe bir llilit 6ehri hara
besi; Taşlrhüyük köyünde fü
kır devri: YıJanlıhüyük. köyün
de bli:tün tarih öncesi ve tar ··1t 
devlrlerı ibtivl ed~n muaızam 
bir büyük:; Davul köyünde Frik 
ya, Roma yerleşme3i~ Kızılörl'n
de bir Örenyeri Bas.:irend~ 
basll bir iki bakır devri yerleş
me:ıi; 8.;>zhüyükte Bakır, Hitit, 
Roma V . .i. devirleri ihtiva eden 
geni~ hüyük \'e örenyerlerL 

K3n~:ıl'ın llavuı köyü Kara 
seki mevkiinde büyük. bir Hitit 
Şf"hri harabesi bulunmaktadır. 

Bu mevkiden tıkarılan Bazalt 
ta~ından bÜ)'Ük bir llitit ar1'13n 
heykeli An'kara miizesindedir. 

Bütün bu araştırmalar Sıva.s 
eevrt>sinio tarihi vesikalar ba~ 
kım1nda.n cok zen~in oldu~unu 
g()stermiştir. İleri-de yapac"'ı
mıt letkiklerle bunlara d3ha bir 
k!c; ınis1i eklemek kabil ola
caktır. Bütün bu hüyüklerdcn 
toplanan 1;anak, c;ömlek . Sıv:ıs 
Arkeoloji mü1r . .;inde bulunmak
tadır 

il - Sıva'i:n yeri, adı ve ilk 
(J~lar tarihi~ 

Toprakkalcd(' uzun müddet 
oturrnuş olan Hititlerden sonra. 
şrhrin nerede kuruldu~unu 
kat'i olarak bilmiyCJruz. Bı1nun 
için Pulur llüyU~ünde ve şeh
rin nıuhtrlif yerlerinde deı in 
son<l1jlar At'1ıak l.izım gel :.! zır 
Lki Sıv:ı.;ın buJünkü şehrin 
sekiz kilı.>metre do~uıunda 1'ı
zılınnak kenarıntla, B•>.?azköp 
rüdrn ötede Kavraz yahut Go
ra7. köyü civarında kurulmuş 
olduğu üı·~~inde durulmaktadır. 
Burada Bizans dcvritte ait b;· 
lerden başka henüz bir Ş('y te-r 
bit edtimiş değildir. Bir de sim 
diki şehrin Batı tar.aCındJ yine 
Kızılırmak kenarında Hanyazısı' 
mevkide eski bir şehir hrıra· 

iJe.sjnin mevcudiyeti. oradakı 

~arla sahiplerinin zaman :ıamln 
rastl~dıkları yapt taşlarından, 
mcıar k1lıntılarından anlaşıl 
maktadır. 'Yalnız burada yaşıyan 
in.ianların nehrin taşma1arın

dan blı:ır olarak ıehri. şimdi.ki 
Sıvasın bulundu~u yere cekmlş 
olmaları ku\Vl!'tle muhtemeldir, 
'Kalede yapılan. sondajıiJ liitit 
cağından sonra Yunan, Ronıa, 

Bizans devirlerine ait hiç bir 
iıe tesadüf edilmC'mesi, ayrıc.ı 
~bir iı;eı"3lndc de bu call~~ ~ 
ait eserlere rast1anmamast, blıi 
Sebasl'ın me .. ·kii hakkında hü 
küm \'C-rrn("ktcn alıkoymakta

dır. 
Şimdilik edindiğimiz kanaat: 

Sıvas Hititler tarafından Top· 
rakkale üıerinde kurulmuş son· 
radan yukarıda ızah t>hiğimiz 
yer de!1iştirmeteri vukua gt!· 
miş. BizanJ c;-3ğında şimdiki 

y<-rrie büyük bir Sf'hir kurultna 
ya başlamıştır. ilerdf'ki esa;;h 
araştırmalarla dilğümlerin çöıü 
lece~ini umuyoru1 

Sı\'as isminin llilillt"rin bir 
kolu olan Sibasip kavn1inin a
dına İ7.afe edildi~i gibi, Farsç.ı 
konuşan Selçukluların d;Jin·de 
ÜÇ değirmen manasına ·_~elen s~ 
as kelimesinden ~atat oldu~u 
rivayeti de vardır. 
Ron1alıtJrdan ev\'el eski St· 

va.;ın bulunduğu yerde Kabirı 
adında bir kalenin me\'cudiye
tinden bah'\edilmektedir. Son· 
radan bu kalt:>nin etrafınd;ı ay
nı isim altında bir şehir teşek· 
kül etmii ve )len Farank t.ın
rı,.ına ait l>ir mJbetle şöhr· 1 .ıl· 

mıştır. Sı\·ao;ın blr isn1!n :n <'.-._. 
Kahirı olm;:ı:H bund: n ilrri ·t. 
mekledir. 

Kl3:;ik Sıva_;; şl'hrinin yerini 
tayin edenıedi~inlize göre, ~ı. 
Ö. 21)()() yılındaıt M. S. 1000 inci 
yıla katlar olan tarih:ni Kapa
doky1 tarihi iı;ersinde t~lkire 
etmek mtcburiytti:ıdt" kalm:ık· 
tayız. 

Kapadokyanın ilk h.lkfmleri 
Hilillı:>r olduğunu ve IIHitJerin 
Sıvast3 Topr:ık:tpede uzun 
müddet oturmu~ bulundukları
nt yukar1d1 izah elmişlik. M. Ö. 
2000 başlarında A~uriler Kapa. 
dokyaya sokulmll-1, burada ti
cJrel kol!>nileri kurmu:)lardır. 
Son şekillere göre Kolonıltrin 
en mütı:m merkezi Kajs{'rj mın 
taka.;ıdır. Ka;·scri yJkınında 
Kültepede ke~[eclilen t:i't·i yazı. 
it tabletler bu hakikati tama· 
men aı;ıklamı~tır. lt1. Ö. 1200 

·' 

~ 

ıSilaiyeaia ceplte den görünüşü. 

yıllar 1Ca Arı_:doiuda H,tit h5· 
ıömiyeL s.:ır;ıldıktın !Onra .Kl· 
padok-yada dl vaziyrt ç-,k k.:.. 'l.j· 
mı~tır. 

Eu tarihten sonra Bat:dan ge 
lerek lliUt h.ikimiyrtini yıkan, 
Oru Anadolu yayl.ısrni h.lkitn 
olan :Frikyalılar Kap:ı·Jokya iı;· 
ltrine kacl.ır sokulrnu:>. bilh:t.s5a 
l'riky.oılıl.:rdan olduklJrı anla· 
~ılan Erm(>nilerin Kapadokyadı 
Kızılırmak il~ Fırat ar:ısınd;ıki 
.'tahsya ya~·ılmıs oldukları :ınla
~ılm:ıkladır. 

:Of Ö. 713 yıllarında A'>ur hü
kümdarı Saragon Kızılırmak 
kE"narlarına kadar bu mıntak:ı· 

yı ıaptetmiştir . . ~f. Ö. 626 da 
A!!iurbanipalın öJiimil illerine 
:'.1tt Kralı Kiasser. Babil hü· 
kümdarı ile birllkte ,\surilcrin 
ü.~C'rinc yürüytrek, merkeıh•ti 

ol<ın !'linovayı telin ve uıun sa
va}1ardan sonra zapt ve tahrip 
elmiş, 11et orduları Anadohıyı 
yürü>·c~l'k Kapadokya)·ı istiliıya 
haş1an1ışl::ırdır., O vakit Kapa· 
dokyada bulunanlara karşı ko
yacak bir ku\'\:et n1e\'C'Ut değ°H· 
di, Yalnız hudutları Kızılırn1a· 
ğa kadar geni:;;lemiş olan Lid
yalıtarın ~Ie!lerle k::ır~ılaşması 
gecikmedi. Bunlar arasındaki 
uzun muharebeler neticesiz kal 
dı, 585 tarihinde Kızılırmak hu 
dut kalmak üzere sulh yapıldı. 
?tıfJlUm oldu1?'u üzere bu tarih
ten sonra l\fedya Parslerin i~ti-
1.i.;ına u~radı. \leşhur Keyhu::ı
rev \feJyara ba~lı bütün mem 
lcketle-ri bu arada Kapadokyayı 
da zaptetti. Daha sonra kısmen 
İskcnder·in y3ni ~1~kedonyalı
ların islil3sına u!raıiı. i ... kende
rin ölünıünden ~onra Kapadok· 
yanın tarihi yine karışlı Kapa· 
dokya, P..ıfla~on)·a ile birlikle 
Ön1ene verilmi.;ıti. Kapat:lokya 
Kralı olan Aryat bu taksime 
razı oln1adı. İ.;-,kPnderin o~lun1 
Nlip olan Pirdık:ı . .;, Aryatla 
harp e-derek ma~lüp etti v" bil· 
tün ailesi ile birlikte öldürttil. 
YJlnız bir o!Iu kac::ırak F:rme· 
ni;;rlna iltica etti. Sonradan i:ı-
kcnderin kumandJnlarından 
Antigon ile Ömen ara~ınd1 iht_ 

ıar ('lktı. Anli<Jon ÖmenI matlüp 
edrrek öldürttü . .:.ı. Ö. 316 d• 
Kap:ıdok~·a Antİ!~l)nun nü(u1u 
altına ~irmiıse de. 31 yılında İp 
su~ m~harebe.;inde Antigonun 
ma~!üp olarak öldürülmesi üze
rine- Kıp.ıdokya SrlP(ko:; N~ka
torun idart-sine geçmiştir. Bu 
defa Ermrnistan! katln Arya· 
tın oğ"lu Ermenislan Kralının 
yardımı ile Kapa.dokyayı Sele[. 
ko.sun elinden al3rak 3. Aryat 
adı aHında Kapadokyaya hikim 
oldu. lV. V. VI. Aryatlar zam:ı
nında K'.lpadokya yine bir ~k 

entrik3l!lr'.l sahne oldu. Vf. Ar
y3t Pont kralt VI. Mitridat'ın 
hemşiresi Laodisa ile iıdivaç 
etti.gi halde. Mltridat K1oıdok
yayı tide etmek için M. Ö. 112 
taritı..inde A.ryatı öldUrtlü. Fa
kat K:1padokyalılar Mitri<lıt'a 
isyan eıtti.ll"r, RomJhtarın sidde-t 
h mücadele ve moh:ırebtlcriyle 
Kap1dokyaya. Aryobarr.aa ar.S.ın 
da yerli Bir sahıı krJlht!l ~eti 
rildi. Mitrtd.at Kap3dr,ky:td3n 

bir türlü v3%geı;emiyordu, Sıva

sı şenletere!c: biiyük bir saray 
yaptırdı. Aryob.ırı:~nı sıktittra

ıak kaı;m.1ya mecbur etli. 
Bunun Ü.zerine Romalılar 

Pompenln idare.11nıfe büyük bir 
ordu ile tekrar K:Jpadokya. ü
zerine yUrüduler. Pompeiu3 Mil 

rid..ıtt maelUp ederek SlV3SI ı;ııp 

tetti ve Diyo..poh.'i yini n1abut 

şehri ile Roma b,jkimiyeti altı. 

na ıldt. Pont kr.ı.llığı .,ı.ı Rom.ı 

hların hımaye.ilne gırti. H3ll.1 

Pont krallarından Plemonun 
zevce.":ıii Pltodorı.~. Di1oıpoh.si. 

(Sıva.-;l) ..imar ederek, M. Ö. 25 
taı-i.hlecind.e Analilelu)'a c~en 
Lnparilo< Ogll->t'e bıc ceıuıle 

~\hmet Şah canaiindC'n görünü1 

olmak üzere şehre (0Jü:..t şehri 
miınasına gelen) Seba:;t ismini 
\'Crnlİ$lir. Uzun müddet Roma 
idaresinde kalan Sebast sonra· 
dan Bilans idare:;ine ge~miştir. 

Scbast, n1ühim ticaret yolla· 
rı üzerinde olduğu iç-in Biı.ans
lıl3rın da ehemmiyetli bir vil3. 
yet merkezi olarak rol oyna· 
mışhr. İmparator Jüstinyanos 
hunu takdir ederek şehrin sur~ 
tarını tamir ettirmiştir. 1'1. s. 
8. asarda Bizan.~lılar müdafaa 
bakımından .\nadoluyu Temı 
bm~ni verdiklerj bir takım eya 
Jetlere ayırmışlardı. Bu Tema
lardan birinin merkezi de Sıv;ıs 
idi. 

Birkaç -5.atırla ~eç1_~~:mi7. R~
m:ılıların Anadoluya yerlejm.?
leri kolay olmamıştır. Yıık.arı· 
da yazdığımız gibi u:run mü.ıi· 
de-t Kapadokya V'! Pontus kral
ları ile t-elin mücadeleler ol
muştur. Bu kısı tarihçede bü
tün bu hiJiselere temas elm<'k 
imklnsızlıılınt okuyucularımıt 
elbette te.ılim ederler. 500 yıl 
kadJr Roma idareiinde ve He
lenizm tesirleri altında Ana
doltı eiki hasmetini muh1fa7..ı 
etmii i>e de, R'lma imparatoru 
büyük: Tefldosius'un 39'i de im
paratorlu~unu ikiye bölmesi ü 
1erine AnadoludJ Doğu Rom1 
lmparatorlu~una yani BiZJn-;.. 
lılar:ı k:almtştır . 

Biıan-;lılar 700 yd kadar A
nıdolu hlkimivetlerini muhl
faı:ı etmişter. Rilh1ssa mimari
de~ mflt3yıkçıhkta, resimde 
t:ok ileri ~iden Bizans san.alı. 
fsl.lm ve Türk yapı s:ın)tına tc 
sirler y:ıpmııtır. Yalnız Biı:Jn'i 
impıriilflrlarının fena idJrele
ri yüzünden Anadolu hayli ba 
kımsıı k1lmı~t.ır. 

B.:ıtıdan Türk ve Bıııllr:an k:ı

vimlerinin, Doi;udan İ.:ıllm or
dul:ırının t3zyiki altında Bir.ans 
lıtar çok tehlikeli zamanlar ge 
çirmiştir. Evvell Emevilerin, 

ıonradın Abbasilerin akınlart~ 

na uı1r~rnı1lar, bilhassı Ha
runıirreıit ve MutJ51m ordula· 
rr BiıJns (tst.anbul) kapılarına 
k1d1ır d173nmışl1rd1r. g_ a~ırd l 
Muta.;ım ordularının Biz.ınsın. 
l>üyük: bir temast olan. An.kara
yı ıaptelti.ll:ten sonra Si.ıoasl mu 
h1sara ve yağma etlikleri bir 
vakıadır. 

xr_ astr başlarında Oğu~ 

Tılrklerinlıı Üçok koluna bıglL 

Kınık boyunun l:andı kurmu~ 
oldu~u büyük Seltu:C devleti 
az zamanda geli}mi~. Doğu .-\ .. 
nadoluda Biz;ınslıları t:ıryika 

başlamıştı. 1021 tarih!er;nde 
\'a~pora#an (Van) havalisinde 
ki .\rçeroni hJncd3nının son 
hiikümdarı Senekırınıj:ın, bü
yük SE'lçuklu ordularının t.:ız.. 
yikindi'n kurtulm:ık için mem .. 
leketini Bizan~ fmp:ıratoru If 
Raziteus'e terked~"ek mukJbi· 
linde- Sivls şehr!ni almıştır; 

102U d3 ölen Senekırımj:ın 
d:ın sonrl oğlu DJvit ve bunun 
oğulları Edum 'te F.lcusehl 50 
yıl k.ıdlr Sivlsta hüküm süı·

müşlerd:r. Urfalı tarih:;i r3hip 
&IJtgo,ü Trklerln Senekının-· 
janın otullarını e!de etmek i· 
ı:in s;•.-;ısı muha:1:1ra edrrnk ya 
kıp yıktıklarlnı yaım3kW\1ır. 

Bu nktn XI. a:;ır ortalarına 

1060 tarihlerine do;lru vukuıı 

gel mi jl.ir. Bu tarihte Ermeni 
pren.;ferinin merlcezl olan Si· 
vas çok zen~in ve muhteşem, 
yüı bind~a (aıl'J. nüfu.;lu bü
yük bir şehir id'i. ıtalyo bu a
ktnl çok. müb:ıllı?.ı ile anl~t .. 
m:ıktıdır; Türklerin y!ll:laşm:ık 
ta oldu!;ınu duyan F.dı.ıo ve 
Eteu<»ehl k:>rkul1rınd tn Sıvas· 

tıın kactıt1r, Türkter gök ~üriil 
tÜSÜMÜ ınJıran nar3laril~ ŞPh· 
re ~İ1'"diler. Bu :ınd ı SıvJ:a ~eh· 
ri k3n derya.;ını döndü. Irm:llc: 
tar kırmıtı hir kan nehri ol3-
rak: ık.mı ya ba 1ladılJr. cr.nı~r· 
ce kili:.;" alevler içinde çöktü. 
Muhteş<'m Siv:ı::s şehri iti ;,,t 
içınd~ bir y•n~ın yerine dün· 
dü. Sıv:ıs jehri k~t1bın1J.,n ılflı· 
ğımız bu taJvirrlc Matyonun 
Türkler halckın\Ja 3gır it.h·ıtn· 

!ardı bulıınduğ:u da ya1.ılmak· 
tadır 

Sıv·1s Şf'hri bu tarihte11 on 

yıl sonra 1071 dP, Dni!u Ana· 
doluda hareketle bulun~u1 Ri
Eans imp:t.ratoru OiyıJjen R.o-
n1ano!i tır. ıfındın y.t~ma, Et'· 
meni pren>leri Edum ve F.leu· 
i("hl ile birlikte ahıtlinin k:ıtli .. 

Am edildikleri. yine Mıtyo ta· 
rı:[ınd:ın yatılmak~adır. 

Nıluyet 1071 de M•l»cirıte 
Biı:ıns İmpar11toru Diıoıen Ro 
maao,,un, büyVlc Selçuk h;1ksnı 
Alparslan tıra(ından rua.glti~i· 
yell üzP.rioe Qı.)'ta Sivı~ olmak 
üt.ere A.-01dolu Türk ordular1-
nı ıçılmıjlLr. 

. 
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Sıvas tarihine toplu 
bir bakış 

Anadolu cennetini yakınd.ın 
tanımak, her t.:ırafını k:t· 

rı:t karış gezmek. g5rmekle 
kabildir. Jfer b.ıkım:lan tü
kenmez §ervetlere m.ı! ~ ol:ın 
gü1.el ve ehE:'di vatanınuz, yer 
41iltı ve yerü;tü em!alsh: tarihi 
hazine:!ere de sahip bulunu
yGr_ Anadolu yalnız AsyadJn 
Avrupıya, .\vrupada.n Asyay<ı 
cöç eden milletlere bi< köpril 
vazi!esi görmekte kalnumı,, 
bütün dünyaya ışık ıaçan bil· 
yük medeniyetlere de sahne 
olmuştur, vatan olmuştur. 

Ru mukaddes ülkenin han· 
gi taşını kaldırırı.::nız orad3 
bir nabzın attığını duyar. ban 
gi hUyü~üne kazm:ı vu:ursa
nız orada bir kalbin çarptığı
nı ~örürsünüz. Şayet bu .na
bı7.ları teşhis edecek bir ar
keoloğ, bir tarihçi i"teni1, be' 
on JJtetre toprak ka1ınlı~ı ara
sına sıkı~an on bin yıllık mu
azzam .. \nadolu tarihi bütün 
h:ışmetiyle ı:ıözlerinlıin öniine 

Yazan: 

Kadri Erdil 
Arkeolog 

aerilir. F.saun An.adolunun 
her tarafına birer inci gibi 
scrpilmis. bu~ün h.il.i ayakt1 
duran Jlittt, Selçuk, Osman!ı 
devirlerine ait iftiharla, gu. 
rurla seyrettiğimiz mimarı •· 
nıtla·r, bu toprakların e~rti 
bir vataa olduğuna canlı Ş3· 
bit de~ilI<-r mi~ İnsan bu em
saldt: ecdat yadig.'.irlarını gör
dükte. benimsed;kte bu top
rağa b.lt,!anmanın, bu toprak
lar için ölümii ~öze almanın 
derin manasını anlar: . .\nad ıJ· 
Iu cenneti üzerinde Türk ola
rak doğmanın, Türk olarak 
yaşamanın, ve nihayet Türk o 
larak ölmenin büyük gunıru
nu duyar. 

Sivas. ~\nadolu tarih,inin he 

ınen bütün devirler~ni yaş:ı 
rnış bir iıll<edi<. MUltlan beş al 
tı bin yıl e.;vvelkine kaılJ.r ya· 
şaamış olan t:ış devri. bakır 
tlevri, tunı: devrl, li;tit. Frik· 
ya, Biz.ıns, Selçuk, Oim.:anlı 

'"ağlarının topı-akJltı ve top· 
rıküJtÜ tarih ve1ikalarını si
nt"".>inde toplamakt3dır. Sı\·as 

en muhte}em tarihini ilk t;a· 
i.ın sonu ile Orta ('ağ tarihi 
devamındJ yüz .. yüz elli bin 
nüfu~lu bir ıehlr olarak ya· 
ş;ımııtır. Sonradan bir müd· _ 
dt-l sönllk kalııuş, Oiınanlt im 1 
para\orluğunun yık1!11 de\·ir· 
terinde kocJ ıehir mum gibi 
erimiştir. 

Bugün Cumhuri)"el idJresi· 
nin taze ve nurlu ışıkları al· 
tındı tekrar kalk:ınmıya baş 

1anıış, Orta An1dolunun en 
mamur. en modern sehri ol 
ma yoluna girmişt!r. 

Şimdi bu üç b<-ş satırın ışı· 

ğı altında Sivas tarihinln say
falarını çe,·irmeğe b.ışJ.;ralım. 

Buruciye Ml"nderesesi (~ephrdf"n) 

Sıvasta Danişmendler 
Malazgirt muhart~e:;inden 

~onra, Alp1at1nın kun11n
d:ınlarından Danİ.jm~ııt G;u:i 
Sıvaoı zaptetmi5 al.duf:und.tn 
l•uı :ı:;ının idaresi kendl.:ıiine ·vc
rilmi:;ti. Bundan sonrı SiY.ıns 

lil3rd.;1n birçok yerler d.ıb11. ZJ{l 

tederek, Sivısı merkez yıpmıı 
ve mü.stakilen idıreye bajlJl'l.lış 
tır. Bu suretle kurul:;n Daniş 

Tesekkür • 
Sivasın ıengin tarihini 

ak.>ettirebilmek iı;in bu mev 
Ul1. müstakil bir uave tah 
ıi.s etmek gerekmL;lir. Çün
kü Sıvas, Anıdolu tarihinin 
hütun devirlerini ya~amls 
bir ülkedir. 

Bu nü.shanın har:ırlıını~ın 

dı ı;ok: emek: ve hiımeti :e· 
çeo Sivas müıe.si müdürü 
Arkeolog Kldri F.rdıla bu. 
rede. tefekkürü bir v:H:ife 
S&y8.rlZ. 
Bu vesile ile, g:Ple~k haf. 
tıki ili vemiz in bugijrı ku Si· 
Yaııı tahsis edilmiş old..ıtu
nu okuyucularımn:a blldırl
riz. 

---------------M,,,,.,,,.,. ... ..._. 

il 
mendiye devleti bir :ı,;ırd~n 
fazla SivJst1 saltln;ıt iuıuıül 
ve z.ımanla Kay!ieri, Tokat, A· 
ma3ya, Corum, Kastıınor.ıı ve 
hlY;t1i'lini ellerine ;:'.ı.!Çirmi:;lcr· 

dır. Dınişment Gazi llOJ yılın 
d1 M1latyayı muhas11.ı ederek, 
burada ehli>alip ord•ıurı ile 
çarpışmıştlr. Hatti. Ehlisılip 

ordu~u kumand:ınların<t1n Boe 
mrın'u esir ederek Niksara hap
SP.lmi~t.ir. 

Oanlşmetlt GJ1i 1104 yılında 
Niksarda ölmüş ve oray:ı ı:;:i:i
mUlmü:1tür. Yerine oğlu Melik 

0
G'lti hükümdar olmu~tur. 
Melik Ga7.i Malatyayı ıapleden 

Sel(ukllerle muharebf'. ederek 
şehri tekrar aldı. 1129 da Er
menilPrle muharebe elti ve 
Kiliky:ı taranıruu upletti. 
1132 ttrihinde, Kastamonuyu 
atmış ol1n Bıun.slılarla şiddetli 
muh..ırelıeler yıpar.:ık. Kasta
cnonuyu lckr:ır ,1 ldı, Cabt bu 
~,jfi:,da kendisi ve[at etti, )'e
rine oğlu Mehmet Glzi hü
kümdar oldu. 

Mehmet Gaı:i 1134 yılında 
tahta çıktı. O vakit Bi1.anslılır 
Selçuklularla birleşerek C•n
kırfJ't mutusara etmişlerdi. 
Kehmet Gati. din dü.+menl•rı 
ile ılll(tk eden Selçuk hukum 

d;~rı Mesudu ayıpladı, bundan 
mütees;;tir ols.n Me.:.ut orduları 
nı geri ("ekerek Bi.unslıları 

yalnız brr;ık:tığ:ndan 0Jnişmen 

diler galip geldiler. Mehmet 
Gaiı ekseriya Ka)'.>eride otur-

(Devamı 9 anru•a> 
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Anadolu Selçukluları 
zamanında Sıvas 

3' yıl sultanlık eden il. Kılıç 
Arslan zamanında Selçuk 

de\.·leti sınırları hayli genişle
di. Kılıç Arslan ölümUnden ev 
\·el memleketi iki oğlu arasın
da taksinı ederek Sivas ve çev
resini büyük oğlu Kutbeddin 
Melik Şaha bırakmıştı . Kutbed. 
din büyük evlat olduğundan 
kendisini saltanata tek varis 
sayardı, bu taksime razı olma
mış. Erzincan hükümdarı Fah
rettin ile birleşerek Konya ü
zerine yürümüştü. Konyayı 
zaptederek, babasını esir aldı. 
Fakat Kılıç Arslan diğer o~lu 
Giyasettinfn yardımı ile Kon
yayı tekrar aldı. Kutbeddin yi. 
ne Sivai;a çekilmiye mecbur 
kaldı. 1192 Kılıç Arslanın ölü· 
mü üzerine, Kutbeddin, Tokat 
meliki kardeşi Rüknettin ile 
birlikte, babalarının yerine hü 
kilmdar olan küçük kardeşleri 
Giyasettin Keyhüsrev üzerine 
yürüdüğü bir sırada ,·erat et
ti. 

I. Giyasettinin ölünıünden 
sonra I. İzzettin Keyhüsrev hü
kümdar oldu. Bu sırada Erzu
nımda bulunan amcası Tuğrul. 
tnetlini tanınuyarak Sivası 
muhasara etti. izzettin, Harran 
meliki Adilden yardım isteme
si üzerine, Tuğrul Şah Siva.s 
muha.ı;arasından vazgeçerek ge 
ri \'ekildi. Si,·asta oturan ilk 
Selçuk sultanı İızettin Keyk;i. 
,-us·tur. Bu zan1anda Sh·.'.ls ~ok 
imar edilmiş, 1217 de o vak· 
tin en büyük hastanesi olan Si· 
faiye yaptırılmıştır. Bu tarih
ten iki y1l sonra ölen lzıeftin 
Keykavus Sivasla Şifaiyedeki 
türbesine !!'Ön1ülmü5tür. 

616 H. 1219 M. yılında ölen 
fuettinin yerine kardeşi Ali· 
ellin Keykubat Sirasta Selçu~ 
hükümdarı oldu. Moğollar llk 
defa bu hükümdar zamanında 
Sh·as yakınlarına kadar sı:el
mişlerse de, sonra tekrar Er· 
zurum taratıarına ('ekiimeit 
rr.ecburiyctinde kalrnışlard!r. 
1221 tarihinde Sultan Alaetıin 
Sivas kale -re surlarını tan1ir 
ve şehri imar etn1iştir. 

1237 yılında ölen AIAetti.1 
Keykubat yerine oğlu 11. Giya· 
,.!tir. Keyhüsrev hükümdar ol 
dJ. Bu sırada Moğol kumanda
nı Bayçonovin Erzurumu z~pt 
,.e katliam ı-aptıktan sonra Si 
v2s üzerine yilrildüğü ha::>~r l· 
l:nrnıştı. GiyaselHn, ordusu ilfl 
SiYas1n 80 kilometre kuzey Jo
~5-unda Köı;;e dağınd!l J;.ınl~rı 
l:Jrıılamış l<e de lloğofüra 
mcğlüp olarak ordu&, dağıl· 
mış, kendisi de güç hal ka~a· 
bilmiştir. Giyasettin bu vaka· 
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d•c üç ay soma 1247 de öl· 
ı:ıilştür. Moğollar Si•.ısı muha
~ara ve zaptclliler. V ':tt.~t Sl
' as kadısı buıuııan Nc~ır.tt~•n 
Kırşehrinin himmetı~·Je Sil::ıs 
h:.lkı katliamdan lt:JTtarıldı: 
Yalnız, Sıvas ü~ ı:ün yağma e
tl.ldikten sonra :\fJ~oll:ır bura
G:-ın tekilercit Kayseri üzerine 
yürüdüler, orasını da l &.ğm;ı "Ve 
tahrip etlilor. 

11. GiyasettJn:n yerine o~lu 
İzzettin Keyk~vus gcı;tl. Fakat 
dıfer kardcŞı~:-i Rüknettin ile 
,\Jaettin saltanıtı paylaş!l'ak 
i!:tediier, aral;ırı'l<13 n;21 Ç}I\.· 

h. Moğol haıcanı. :aüknettinl 
hüküındar ta.1ıdı. Rüknet!!n St 
\'ası merkez \·ap:ır-ık hilk!lm 
dt-rlığını ilSn e~!i. Tekr:ı.r bir 
<;ok kardeş kArga1.ırındJn son· 
tr. Rüknettin ::aidp'iiz kaldı Jse 
de ~foj!ollar tJrJ[uıd~n .\~~
rayda boğdurularak öldürüldü. 

Gükmt.ır ... ıılıı içi•• güriioüiii 

Bundan ~onra ıv. J<ıh.; Ars
l~r.ın o~lu lll. Giyasetti.'1 daha 
çocuk iken h'il:.ıhndor oldu. 
1282 )'ılına ka.lar yaJnıı başı· 
na saltanat sürdü. Bu tarihte-ı 
sonra amcası İzzettin Ke)·ka
\:usun oğlu G:vascuin l\1l'SU
duc meydana çıkınD::iyl~ n1ii
cadelo başladı. ~lesut, Sel~uk 
d~vletinin Do~u memleketle
rini elde edercr\'. Sivası nıeı·kez 
)·optı ve ili. Giya.ellinin iil
Cürillmesi üzc4Jna bütiin S~l
çuk diyarına suH:ın ol.1;.;. F:ı .. 
kat Selçuk devlelinin nüfuzu 
~olr kırılmış, )fo;lo!Iaı •ıı, Jlh<ı· 
ni'Jerin elinde oyuncak h~lina 
2c!mişli. SivJ~ı m~rkcz y~pa-
r~k bütün Selçu'lc diyarına 5:3-
hlp olan Mesut bile. llhani'ler
den çok tazyik ve hakaret göJ'o 
c;ti.~ünden 1283 d'! k.ahrırıd;ın 
ö!mliştür. 
• (Devamı B incide) 

Divriğide 1\felike Turan Şüahanesi kapısı cıreugüçoğu11an 
:r..anıanı) 
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Sıvas 
<Ba51 7 ncide) 

den delegeler: 

Gazi MUSTAFA KEMAL 

Ismail Fazıl Paşa (Konya) 
Hüseyin Rauf 
İsmail Hilmi 

Mehmet Şükrü 
Bekir Sami 
Refet 
Kara Vfı.sıf 

Necip Ali 
Mehmet Şükrü 
Hoca Raif 

(Sıvası 

(İstanbul) 

(A.K. Hisar) 
(Tokat) 

(Canik) 
(İstanbul) 

(Denizli) 
(Denizli) 

(Erzurum) 
Şeyh Hacı Feyzi (Erzincan) 

Ahmet Nuri (Bursa) 
Osman Nuri (Bursa) 
Halil İbrahim (E>kişehir) 

Bayraktar Ilüseyin ( • ) 
Hüsrev Sami 
Macit 
Salih Sıtkı 

Zeki 

(E,kişehir) 

(Alaşehir) 

(A. Karahisar) 
(Kstamonu) 

Boşnak Z. Süleyman (Canik) 
Mehmet Tevfik (Çorum) 

Abdurrahman Dursun ( • ) 
Dellô.l Z.ll. Osman C'\e,·şehir) 
ıraı:t (Bor) 
Mustafa llılml (:0.:ij;dc) 
Mazhar llülit (Hakkari) 
Hakkı Behiç (Denizli) 
ibrahin1 Slirl"yya (Saruhan) 
Hikmet (Tıp t"aküllesi) • 

Sıvasta D!lnişyı__eıı,dkr~ 
(Baı:ı 3 iincude) ı ,. ._- - - +:ı· . _ ~~- iE • ...... _ ı ,ı }:;1ii ~· •>t.%; .,,··--·-·- .--? .... 

duğundan burasını imar etrni5 ;, .;.,;·",.~~-..:: ~-... 

\e Ulucamli yaptırmıştır. 1142 
yılında ölen Mehmet Gazi Kay. 
ıEeride lleJik Gazi n1cdresesine 
gömülmüştür. 

lfelik ~Iehn1el Gazinin yeri
ne oğlu Zünün geçti, fo:ıkat an1-
ca.c:ı \·ağıh;\~an ölen kardeşi
nin ıe,·cesi ile izdivaç e<lerek 
Si\":ı:;;ta istikliılini illn etti. Zü
nün Kay.,eridcn Sam:'lntıya k:ıç 
n1:ıK mecburiyetinde kaldı. Son 
ra kardeşi Yunusla birlikte ::e· 
lerek Kayseriyi elde etti. nu 
~ırada !Lrsat kollayan Aynı.il
devle de ~lalatyada istiklal ka 

' 2.lndı. Danişmendi)·e de\.·Jeti bu 
ıuretle parçalandı. Ve çok za. 
yıf dü;til. Bunu lıdsat bilen 
Selcuk hükümdarı Mesut An
kara ve Çankırı:,.~ı alarak Si\~as 
üzerine yürümilş, Sivası zapt 
, .• yağma etmiştir. Birçok mil· 
<adeleden sonra Yağıbasan e· 
niılesi ~Iesudun kızını almak 
suretiyle onunla barışmış: ve 
himayesini kabul ederek tek· 
rar Sivasa yerleşmiştir. 1156 da 
Sultan lfesudun öiün1U Uzerine 
yerine oğlu il. Kılıç Arslan 
geçmişli. Yağıb0<anla Kılıç 
Arslanın arası açıldı Ye arala
rında \"Ukubulan muharebede 
Kılıç Arslan müthfs bir mağ. 
liıbiyete uğradı. Kılıç Arslan 
intikam almak için Bizanslılar 
dan ;>·ardım istedi, fakat bir ne
tice çıkaramadı. Yağıbasan 
1164 yılında Ankaradan dö 
lcen Cankırıda ansızın hastala· 
narak ölmüştür. Yalıbasan Da 
nismentlerin büyük bir hüküm 
darı idi, kabri Niksardadır. 

Sh·asta fbrahim, .-\masyada 
Cen1al Gazl, Kayseridc Zilnün 
cılmak üzere Danişmendiye hil
k6meli Uç kısma ayrılmıştı. lb 
rahim, Cemal Gaziyi hikimiye
U allına aldıktan sonra 1168 
yılına kadar Sıvasta saltanat 
slirmüs. bu tarihte ölün1ü üze· 
rine oi!lu Şeınsettin İ.;mail Si· 
vasa h5kin\ olmuştur. 

Scmsettin İsmail zamanın
da Kılıç Arslan Kayseri üzeri
ne yUrüyerek Zününün elinden 
şehri alarak kendisini kovmuş
tur. Bu h.id.disedcn bir sene 
ıonra Kılıç Arslan Ankara \e 

Buruci)·e !\fedresesi lıı:apı~ı 

Çankırıyı $•hinşahın elinden 
alarak Sivas üzerine )"iirtimiye 
başlamıştır. Bundan ürken is· 
n1ail Sirası terkederl'k Şanı 
hükümdarı .l\.tabcye iltica et· 
miştir. Esasen Kılıç ,\rslanın 

şarka yayılmasını tehlikeli bu~ 
l~n Atabey Alusul. ~Iardin ve 
diğer enlirlerine haberler gün 
dererek Selçuklularla barbet· 
mek üzere Sivasta toplann1;ıJa
rını emretti. Sivasta toplanan 
ordu Kay5eri ovasında Kılıç 

.\ralanla karıııaııı, Kılıç ,\rs· 
J:ı.n vaziyetten korkarak !=;Ulh 
teklif etli. Fakat kış bastığın· 
dan bir netice alınnıadan ordu 
d;ığılrlı. Si\'asta o ;>·ıı müthiş 
bir kıtlık oldu~unılan ahali İs· 
n1alin an1barlarını y:ığma ede· 
ıck kendisini de öldürdüler. 

ı~n1ailin Sivasta katli Uze
rine ikinci defa Danişmendiye 
tahtına çık:ın Zünün Sivasa ge 
lerek idareyi eline aldı ve İs· 
mailin katillerini idan1 ettir· 
dl. Enelce Zününla araları a· 

Çi!tcıninare tt'ıyi natu1dan bir pencere 

. " 
marı 
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rak kulltı.nılmaktadı 

llİ:ll\."Ch'E 
~IEORESESİ 

Kale mahallesi Scl('uk so.. 
kakla Şifaiye :P..Jcdre~c:-;inin o. 
tuz kırk n1etre yukarı tar:ıfın
dadır. 670 il. 1271 llilôdi yılın 
da Se1çuk Sultanlarından Gı
yaseddin Keyhüsrc\· zamanında 
Hıbetullah Bürucrrde oğlu ~hı 
zaffer tarafından iJmi)e nlrd. 
rcsesi olarak ~·~ptırtlnııştır. 
Cü:nle kapısı sarımtırak kum. 

lu ta~Jardan gayet ınüzeyyen 
ince oymalar1a süslü olarak in· 
şa edilmiştir. Bina, k:ırcıye ya
kın müstatil seklindedir. AYlu 

etrafında Korent uslübundaki 
ıütun başlıklarına istinat eden 
revaklar ve bunların gerisin
de hücreler vardır. Kapının sol 
tarafında çinilerle .süslü bir 
höcrede binayı yaptıran ~fu. 
zaCfcrin meıarı rardır. Çiniler 
dökülmiiş, yalnız ma\ i \'C siyah 
çinilerle yazılmış bir kitabe Kal 
n11ştır. \"azılı \·akfiyelerden b;,ı 
rada bir de kütüphane bulun· 

çık olan Kılıç .Arslan bunu çe
kenıiyerek Sh·as Uzerine yürü
dü. Uzun n1ücadeJeJerden son
•-a Zünün ·mukavemet edemi· 
ycceğini anlıyarak Sivastan 
kattı, Kılıç Arslan Si\·3sı ve 
dij!er Danişment diyarını zap. 
!ederek Danfıment hükumeti 
ne son Yerdi. 

duğu anl:ış:lmakt~dır. ~luza(fe
rin unvan ve memuriyeti hak. 
kında hiç bir kayıt yoktur. Bi
na hillen yer ~·er yıkık ve ha· 
rap vaziyettedir. 

GÖK"EDRESE: 

Toprakkalcnin güney doğu· 

sunda diğer Selçuk anıtıJrın. 

dan uzak bir l·erde jnşa edil. 
nıiştir. 670 ır. 1271 Milftdi ta· 
rlbte Gıyaseddin Keyhüsrev \'e 
zirlcrinden Sahip Ata diye 
~ôhrct alnuş Fahreddin Ali ta 
rafından yaptırılmıştır. Bu bi
nanın cephl'si de ince hende.si 
oymalarla, nebat yapraklariy. 
1e ve hayvan baslarj}'le süs
lenmiş taş oymacılığının bir 
hirikası, Seltuk Türk sanatı· 
nın pJıescr nilmunesidir. K:ı· 
pının üstünde tuğlalarla örül. 
nıüş, çini1crle süslenmiş: iki 
~·üksrk minare bu1unn1aktadır. 
Kapıdan girilince uğda bir 
mcstit solda bir okul odası var 
dır. \'üksck kubbeli tinilerle 
sUslü, n1avi zemin üı.rrine .si. 
)'ah )-aıı1arla ~e,·relenmiş ol<1n 

mescit gayet zariftir . 

Btitün ömürlerini karışıklık· ınu~tur 
J:ır, harpler, !:altanat kavgalalı · 

.ı\vluda, ortada bir havuz var 
dır. iki tarafta sütunlara isti· 
n:ı.t Nten revaklar geri,sjnde 
höcreJer \"arJır . .1\vluya bakan 
bütan cephe taşları 7arif, L'e 
hendesi tezyinatla süslenmiş bu 
lunn1aktadır. Bina !ki katlı O· 
larak yapılmıstır, ıonradan üst 
katlar ve dol1:u tarafı tamamen 
yıkılmıştır. 1926 da imam Ha
t p Mektebi olarali kullanılmış, 
sonra da müze h3line Jı:onul .. 

içinde ı?eclren Danisment hU- -,.--
kümdaı·Iarı Sivastan ıiyadr , 
Kayseri, Tok:ıt ve Niksarı I· c_----
mar etmişlerdir. ~\nadoJuda ku \ Ek 
rulan ilk Türk :ıııüslüman hH· 
kiımet olmak dolayıslyle Ana· 
dolunun TUrklesmesinde bü · 
yük hizmetler etmişler. 'lala!· 
ya, Konya, Ereğlisl \'C Sivas ya 
kınlarında üç defa 1-laçh ordu
larını perişan bir surette da· 
ğılarak mağliıp etmişlerdir. 
Bizanslılarla, Ermenilerle fa. 
sılasız surette çarpışarak, on
ların tekrar Anadoluya bi
lim olmalarına m3ni olmuı
Jardır. 

tum 
1·urı iliYclerimh.d~n rnevcu-

du iütC'nmiş olan na,,cıcri ye

niden bastırmağa başladık. bun· 
tardan nursa, iımir, ııahıy ,-e 
Antalya il3.\'t>leri rıJtnuştır. Di
i!:er l'k~ik ilot,·eler de yakında 
çıkncaktır. 
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Gökmedrese sütun t~yin:ıh 

Anadolu Selcukluları zamanında Sıvas 
(Ra~ı 4 üncüdt) 

Bu suretle pe .. ~ Jn ve oyun· 
cak haline ge;•!.'l Se i ç u~<. d~v
letinin başına 111 A15:-:ot_tin 
Keykübat geçti. Bu ZJmanda 
St ltu k tarihi t:trn :ı rr.: vı.') k_ırış 
n:ıştı. Yuk3rıda b':..:hseltiğiın:z 

Moğol kumand1nı Rıyç·Jnovi· 
nin torunu Sulamış ll;ın !\1ı 
sır hükünıetinnn tej?ik:yie is
yın ederek göz kr,yd'.ı~u Sel
c;uk: t'.lhlını elde e!!'fl ts v~ A· 
lJC>ttini k3çn11)'3 mecbur kıt
mı1tı. Sulamış, Sı•ı . ,ı ınuhıs.:ı 
ra etti. Sivas çok ı;::eti~ müca
dele·len sonra te;! i rn ol'i'.I. G1-
z~n H:ıo, Sulamış iizerıne Kut
luk Sah idaresin~e k·ıvv<>tler 
göndermi5, Akşehir ova.;;ınd1 
bu kuvveU('-rle ..:::1rl1la~1n ~u
lamış m:ı~h1~ olrn·ı<> ve ölmüs 
tür 

Bu :1ıral1rda l'•Jr-ı: kunı.tnrtın 
l.trındJn B.1ltu Ilan dJ AnJ
doluyu &1oğolların zulın:ind:~:ı 
kurtarmak. Selçuk dP\'l~tir.ı 
kuvvetlendirmek için İlb.lnıle 
rin Anadolu emiri T:.ı~ıçıy-. 
Siv:ts/3 öldürterek. 12:J8 rjp Si 
VJ>ı kendi~ine merkez YJ;>rıuş, 
fJ1<.1t emeline muvaffak olJma 
m:5tır Varım a:ıırdJnb('rj L::
men y:ışıyan Selçuk devıe•i t:ı 

m1miyle dJğılmı; ve y~rıni 
• Türki~l3ndan ~e!er"'k Tt>lıri!rfe 

İl"ıaniler devlelini , ktır~n Tiirk 
lerP terketmiştiİ-

iki a\1rd<1n ftlrlı Anad()lu
ya h3k m ol:ı.n Se'çukhıl:tr bJ
tün karışıklık'.ar·ı ve Slllan:ıt 
k ı vg ~ I . rın:ı. rJ~m ·n b1 ~ · 1 Kon 
Y ı.' Kay!teri , ~:v1t, \mJ5ya. 
I\i t,Je olm_k üz-· e b;:•;.in A· 
nJct:JJ·ıyıı h :.. ş•anh : ~1 ~ay ır' r 
mışlJr1ır Selruk!•Jlar zam1n n 
d:ı h!.i ' ' '~ k yo: --~ • ~m i r e••irc~
rı•k, birr l)k V .n!:ır kc ·v· "tsa· 
rıyl r -, köp r "_.e ı·, ç şnt!e::o im1 
retler. hJslancler me,lrı:.'"ı:.'
l<'r y:Jpfırılar11k :\nJdrJIU\'U dün 
y:tnın ('O nl:'ln!Ur ve ı!ın;.:ı bir 
lilkf',li haline kllvm:1şlanlır 

Bunun en büyük dclilı ıcinde 

J 

yaş3dığımı1 muazzam Sivas 
şehridir. Bu~ün harabelerini 
dahi hayret ve huşu ile seyret
tiğimiz $i(,ıiye. Buruciye, Çi(
teminare ve Gökmedrese mi· 
m!lri e.ıerl~ri. o dı:.-vrin canlı 

birer anıtlarıdır. Selt'uk bil· 
yüklerinin meml('kcti imarda 
3.deta yarı.şa gittikleri XIII. a
sır ortz. 1.arında Si\·asın muhte
şem m:1nzJrasınt bugün tahay 

dahi kabil değil-

dir. Timurun ati.arının gözle
rini kamaştırarak ürkmelerine 
sebep olan yaldızlı Selçuk sa
rayları nerede. HiC: tekinme
den di)·ebiliriz ki, Selçuklula
rın devri. Sivas şehrinin yaşa
dığı en muhteşem zam.:ı:ndır. 

Selçukluların son zaman!a
rında başlıyan A-Ioğol istil.1.sı sı 
rasınd.:ı: ve daha sonraları, Si· 
vas büyük felfıkellere sahoe 
olmuştur. 

-lluruclye Med resesi kapı.s.ı 

-----1.11 - 1 ı _q:;z -----

Sivas sai ·leri _, 

Sivas t:... ıh boyunc,ı d1ıma 
büyü.< bir merkez ol::-:rak 

ya~: 1 'lllŞ:, birçok l:ıükümrt1rı1r, 
kumanJanl:ır, il "'l1 ad1m1 1rı 
h:ıvaıı sağlam, suyu tem ı.: ol:tn 
bu yayll şehirde seve seve o
turmtıilardır. Sıv: sın büyük 
an.:ı: yollar üzerinde kurulmuş 
olması, yakın tarihe kad_ ... bir 
~ok i~lilillara, sergUzeştlere 
sahne olmasına sebep olmut
tur. Bu suretle daimi bir ciJ ıl 
içerisinde bulunan S!v:ısın 
mert. cesur evl.1dllrt ar:ısın;J1 
1aman ıamJn kendini ilme. e
debiyata, mu.JikiyP veren bir 
çok saz ve sö1 şairJeri yefişmi-ş 
tir. 

Sivas $3İrlerinin çoğu a.ynl 
zamanda mütefekkir ve müte-
deyyin kimselerdir. Şiirle tt;r. 
likte id.ırt, ilmi, fel.>ert •saha· 
larda d:ı kendilerini göi.f:ermlş:, 
ZJmanlarında çok t:ıkdir edil
miş, sevilmi$1erdir, 

Sivast:ı yetişen bu şairler, 
Vehbi Cem Aşkun tarJ(ınd:ın 

1948 de yayınlanan •Siva'l şair 
leri • adlı bir eserde çok geni' 
bir şekilde toplanmışhr. Bu 
kitaptan anladığımıza göre. Si-. 
vas şairlerinin çoğu hakiki bi· 
rer din adamı olup ayrı ayrı 

tarikatlere mensup bulunuyor4 

Jar. 
Şemsettin Siva_,i. Şeyhi, Na. 

ri Sivas!, Suzi, Recep Kimil, 
Haşimi adlı şairler H:ılvetl ta· 
rikatine, 

Mur Alibaba. Abdülkadir Gu 
timi, Afehmet Faılullah Moral 
adlı şairler de Kadirt tarlka
tine. 

Ahmet Hamdi, Noman S1bit, 
Rüstem Efendi, llüseyin Hüs
nü, Emin Edip, J!asan Rif1t, 
Soyh aHlit adlı şairler ise 
Nakşibendi tarikatine mensup 
bulunuyorlar. 

Abdullah Behçet, Sıtkı E
fendi, Ruhi, Me!tuaL Ehya, 
Rahmi, Samih Fetb~ Şehit 
)lemduh. C'enab, Hayri Liit!ul
lah, Atıf, Behçet. Vecdi adlı 
ş:ıirler de hic bir tarikate men 
sup de~illf"rdir. Bunlar yalnız 
his ve hayallerine uyar:ık şiir· 

!erini y;rım15, terennüm etmi.ş· 
lerdir 

Gösttr remalin şemsini yan~ 
sun ol p~rvanele-r, 

rıevlrl değil mi 61ık> teme 
kaı·11 yıneler, 

Ey hali rok. rana güuı yağ· 
mJladın gönül evin, 

Ptk bağla :l!fk ıincirin bo-
5;ınma~un divanel~r .. 

Ben meye tt\lbe ehnezirn, 
ağyar e-tinden içmMim, 

Kudret •llyle sun blzt dolu 
dolu peymane-lt-r .. 

Mexit ile me-dre-.ı;eyi ısm:ır. 
J.ıdık zahiUf're. 

Jl;ıkka ibadrt elmrğe yeler 
bize mtyh;ınf'le-r. 

Ce•ri ref:ı e-tmtn ile ~EM· 
st 1eni terkf'ylf'mf"Z., 

Ri1i li atni &even1e-r .ıtlıa 
M'ndf'tt u>a.ae1Pr .. 

ŞEMSETrbı sıv '\Sl'DE:-1 

ltüP aşkın ş;ır;ııbından gUnül 
me~tane-dir timdi, 

Senin Şf'm'i teminde y:ı.nar 

~rvane-dir Şimdi. 
Seni bir ke-rre gördükW. de

runi işıkın oldum, 
Bimı zinciri ıülfünfle gönül 

diYanedir şimdi• 
A.ya ey Afeti devran neler 

(ektim firalund:ın, 

Visalinle bana rahmet dl 
lim suıanedir şimdi. 

Ez.elli i.1inalık.lar feramuı 
olda sult..an.ım, 

Sana ağyar yir oldll gönül 
biginedir fimdi. 

Kalender olalı piri m.uğına 
ioti.:uıbım var, 

Anıneüa Gu11ami mesktnim 
mevhanN.ir şimdi. 

ABQCLll:ı\DIR GULLı\llt 

Harp aruklaırınd:ın. 
Göklerindf'n kuvwet aldık 

biz sark••· 
iter t:ırarı seller g:ibi ltiirü· 

d~k. 
Beş karanın, beş deni7.in, heı 

ırkın, 

Talihine hil!.im olduk yürii· 
diil<. 

iter bir Türkün bugün yine 
öıü.ade, 

Ru er soyun be!i bin yılhk 
kanı var. 

Yarınları .-min gören ~().. 
ıünde, 

intikamın ate'iltri parıldar~ 
Kayabf'VO~hı - K..-~ kin 

Osmanlı ça~ında Sıvas 
(Başı 5 incide) 

karayı hareket üssü yaparak 
Tokat ü1rrine yürüdü. Akda~ 
ve Yıldızda!? geçitlerini kapa
dı. 

J(albuki Timur bu dJi:alık, 
ormanlık mıntakada Osmanlı 
kuvvetleriyle çarpı~maktan vaz 
geçerek, h.:ırp planlarını değiş
tirmi:ı. çok zengin ve her~ketli 
toprakl:ırı olan Kııılırmak v.1-
disini takiben Kırşt>hir üzerin
den geçerek Ankarayı kuşattı. 
Bu suretle Timur'un h:ırp plan
larına uym.ık ıorund3 kalan 
Yıldırım . tcmmuıun sıca~ınd1 
uzun ve yorucu bir yürüyüşten 
sonra Kalecik üzi"rinden Çu
buk ovasına vasıl oldu. 

Tarihin kaydettiği büyük 
meydan muharebelerinden biri, 
Ankara - Çubuk ovasında Os
manlı sultanlarınt:l:ın Yıldırım 

Blye1it'in m:ıiUüt:ıiy~tiyle neH
celenrlı -· 

Bund :1n ~onr:ı Yılrlırım o'tul
I::ırı ~.lltanll kavgJ.stna dü)tü 
ler. En kü\ük o~lu ol.ın At eh
mel Ç(-lehi Am:ısya ve Çoru
rı111 ni..ifıızu altına aldı. 

lluraıia kargJşalıktan İ!lti[.1-
de eti r n 1\fezit li·~Y i.,minde bir 
ııt , Sıvit~ta bir in1aret lt'c;ıs 

{'d ı:- r ı: k harap oıaO şehri yeni
dt•n iınar \'C ihyaya b1~l3d1 Tı. 
ınur :enk'in .:\ .-,ya. iç·l{'rine f;C'· 

kilmr :;inı müte:ıkıp 0.)lllanoğu l

Jarı tek:·ar Anadoluıia nü[uzlıı

rını arlırmağl ba.şladıl.1r l\leh
met Çelebi bu havalide tür'2'yt·n 
JCJr-ı Devletşah, Kub.ıtoğlu, 

İni.llo(:lu, Güılero.tlu, Köpek
oğlu gibi yer yC'r hcylik kur:ın 
isilı.:ri hükmü altına aldıkt:ın 

sonra, Sıva~ı elde etme~i düşü
nerek, burasının zJptın:ı ku
mandanlarınd:ın Baye-zit Pa~ıyı 
gi:inrlt>rdi. Tarihte ı;:on defa 011· 
rak Sıvas şehri hir kere daha 
muha.ura ediliyordu B:ıyt'lit 

Paş1 Mezit Beye teslim olm::ıt:ı 

itin haber gönderdi. Mezit BE>Y 
bur.a ehemmiyet vermiycrı:-lc 

müJ.ıfaaya kalkı~tı. F:lkıt kale 
ve surlar daha ev1ı.·el Tim1Jr
lenk tarJ(ından yıkılmış ol,1u
ğu için şehre kolaylıkla glrildı. 
llezit BE'Y Uluc.ımie ıı~ınmıştı, 
cami )"lic:tlnuğa başlayınc:a mi
nareye tık.11rak gene mürlıf,l-

ya devam etti. Or:ıya da. ates ve 
rilince te~lime me-cbur oldu ... 
Sıvas ta k>l'l olarak U03 tari
hinde 0->manlı Tlirklerinin eli-
ne ge4,;tl. • 

Sıvas. 0-;manlıların idare."iin
de Be-ylPrbeyi merkezi olmu$
tur. Sıvas o vakit büyük bir 
eyalet h:ılinde hudutları K·ıra
deni7f• kadar uzanıyordu . Am:ıs

ya, Tokal, Çorum bile Sıv.l . ..a 
tllbi sancaklar arasınd1 bulıı

nuyontu. F.ıkat ıam:ınla hu
dutl11rı dJr:ılaıış, .Sıvastan ay
rılan &.ınt'1klar birer vi_lyet 
h3tine gelmtşllr 

S1\'as, ft-tmanh İmp3rı.ıtorl•ı· 
ğu :ı:ıman.;.ne. nühım lıir vil{ı. 
yet merkeı.i olJrak y:ış.ını:ş, f:ı

kal günden gi\ne Orla"a :~ıiJki 
ihlJ~;:ır:1ını k ·Ybed~rek kJ'.•ii:c 
bir ~ebir hJlini almıştır lın;rı

ratorlıı~ıın son ıanı:ınl:ırınrlı 

Reşit Altif P.a!';l gibi kıym~tli 

valilerin hinım~tine ra.~m~n 

sokJk ve caılcJ·~leri to1 ve ça
murdan geçilmez bir hal almış
tır. 

1 l!I -11 95Z ----·---------------- --VA.TAN. S•••.9 lr•vHI-----------------------

Sivas'fa Kadı Burhaneddin 
hükumeti ( 1381 -.1399) 

ourh:ıneddinin ailesi Ilavar-

iV 
lılJr müdafaa hattını y:ırmış, 
f~rzurum kapısından .şehre gir. 
mLşleNe de, bizzJt Kadı Bur. 
haneddinin cesaretle müdaha. 
lesi Sa)·e.sinde geri atılmışlara 
dır. 40 gün devam eden Sıv33 
muhasarasında tok tehlikeli 
anlar getirilmiş olmakla bera
ber, Burhaneddinin cesaret ve 
azmi U)'esinde ?thsırhlar sulhı 
mecbur olarak tekrar Halebe 
('clı.:ilmişlerdir. Sıvas şehri ge-ne 
büyük bir tehlikeden bu suret. 
le kurtulmu$lur. 

Bu sırada batıda Os-
m.:ı:noğ:ulları devleti sür'atle 
geni~hyordu. Padiş:ıh Aluradı 
Hüdavendig.ir Kosova muhare
besinde iken :P.loğollar Osman
oğulları mtmleketini yağma 
için Kadı Burhaneddinden mü
saade istedilerse de Burhant'::I· 

din ( K3.Cirlerle harbeden bir 
hükümdarın memleketine tecaı. 
vüz edilmez.) diye red cevabı 

dC'yİ muh-ıs1ra etti. Sonradan 
F.rzincan üı:erine yürümü-!1, vu
ku bulan çarpışmalarda evve
Il t::alip ge-lm~se de? sonrada•ı 
şiddetli surette ma~Iüp ol.ırak, 
kt'ndisini Sıvaia gü~hal atabil· 
nıi;;llr. Bu h.idiseden bir yıl 
sonra Kayseri vall-.i bulunan 
ye~eni, Karanıano~ullarının teş 
vi.kiyle i.,yan ettiğinden Kayse 4 

ri üzerine yürünıek mecburiye
tinde kalmıJ, şehri zaptede
rek yeğenini de öldürmüştür 
(1396) 

Kadı Burhaneddin daha son
ra kendisine İ-;yan eden Kar:ı 

Yülük Osman Beyi takip ederek 
Sıvasla Divri~i arasında Kara 
bel mevkiinde kar~ılaşmışsa d.1 
asıl kuvvetleri geride kaldığın
dan, rayı( dü~müş ve yaralan.ı
rak esir olmu~tur. Tokat haki· 
mi şeyh Neeibin ısrarı üzerine 
1399 da öldürülmüştür. 

vermiş olmakla bir kere daha Kadı Burhaneddin ilim ve 
faziletini ishal etmiştir. fazilet sahibi, aıimk.ir, cesur 

Yıldırım Bayezit Kastamonu- bir ıatlı. Birçok lisanlar bilir
yu fethettikten sonra Çorum di. Bilhas.sa arapça şiirleri kuv
ovasında Burhaneddinin ordu- vetlidir. Bizim çok basit ola
su ile karşılaşmış ve mağllıp rak yazdığımız bu kad:ır iç ve 
olmuştur. Bunun üzerine Bur- dış gailelt?r ara:ilnda birçok 
haneddinin müttefiki olan Mo- ın,."'amı 11 incidel 

' 

mumlu sütun 

. . 

Çiftf'miaare t~yinatıodan yedi --- ---=-----

ıemden gelerek Anadoluy3 
yerleşen S:ılur lsmindt?ki bir 
Türk kahilesidir. Ataları da 
kendisi gibi aklllt ve ıeki in
sanlardı. Dedeler! F.rdana bil. 
kümeli zamanında kadıhk ve 
elç-ihk: etmişlerdi. bab:ısı Şem
sC<ldin Mehmet hükümdar na
ipliği bile yapmıştır. 13t4 de 
dünyıya gelen Burh:ıneddin 5 

yaşında tahsile başlamış. bir 
arahk babasıyle Şama ve ora4 

d1n Mısıra giderek yükse-k tah 4 

silini yapmış, tıp tahsil etmiş
tir. 19 yaşında iken gene babJ. 
sıyle Hicaza gitmiş, dönüşlerin
de babasının verah üzerine, bir 
müddet Halepte kalmıştır. 136.1 
yllında Kayseriye gelerek Kay · 
seri Kadılığını iatemi,, ancak 
bir sene sonra emeline nail 01 4 

muştur. 1378 de Erdana hüküm 
darı Ali Beyin vezirliğine yük 4 

selmi.ştir. Kadı Burhaneddin 
1381 yılında son Erdana hü
kümdarı ~ıehmedi de ort:ıdan 
kaldırarak. nasıl istlk.181 kaıan
dı~ını yukarıda yazmıştık. Kadı 
Burhaneddin bu tarihten sonra 
nımına hutbeler okutarak para 
b.ı:>tırmıştır. İlk defa etrafın. 
daki rakiplerini uı.ak.la1tırınış, 
sonra da Enincan hikimiyle it
tifak ederek kendisini tildür
meok isteyen Amasya hikimi 
Hacı Şatgcldi Paşayı m~~IUp ve 
katletmiştir. 

ğollar da Ankara, Kalecik ve I 
İ.skil.ip havalisini yağma etmi,. Osm n 1 
lerdır. G ı 

Bu sıralarda Timurlenk0in / 
Anadoluya hücumları ba}la
mı~tı. Erzurumu alan Timurun 

~ağında Sıvas 
Kadı Burhaneddin akıl ve 

dirlyeti sayesinde az zatnanıl l 
büyült bir şöhrtt kazlnn11ş, ~fı. 
sırlılarll, Osmanoğullarıyle hU 
yük çapta muhar~bel"r yap
rnı~tır. Burhaneddinin llalatya. 
n:ıihi Mintası Sl\·a-"a ge!irmesi 
i.iı{"rine P.lısırhları kızdırmış ve 
Halep naibi Yel Boğa hlısır 

hükümdarı Berkokun müsaaıle 
ve yardımıyle Sıvas ü1erine 
yürüyerek şehri muhasara et
miştir. Kadı Burhaneddin ~10 . 

J1ollard.:ın yardıın btedi~i gibi, 
Sıvası müdafaaya şiddetle de
vanı etmiştir. Bir aralık ~tı~ır-

Sıvasa gclecc~i duyulunca Sı
va~hları bir telaş aldı_ Fakat 
Kadı Burhaneddin ce-saretl(' 
kar'jt kormaja hazırlanarak, f 
Sı\·as surl:ırının etrafına derin 
hendekler kazdırdı, mancınık
lar yaptırclı, Timurlenk An1d1>· 
luyu istila ic;in gerilerini em-\ 
niyete almağ:ı düşünerek Er-
1urumdan Gürcistana geri dön
dü. 

Karlı Burhaneddin Karaman
o~lu ile Ilasandağında yaptı~ı 

nuıharebede galip ı!elerek, Ak
sarJy ~1rafiarını zapt ve Niğ 

luettin Ktyk ivus tllrbeii (cephedta) 

Timurltak'ia SıW'a'it istili.sı 

Timurlenk 1399 yılında SIJl'JS 
üzerinf' yürüme~e b3Şlldı. 

Sıvas Emiri bulunan Osm.:ı:nlı 
şehzadesi Süle-yman, bJbası 
Yıldırım'dan imdat istedi. Yıl
dırım Bayezit, İ-;tanbulun mu
hasarası ile ın('~gul olrtu~und:ın 
diğer o~ull)rıyle yardım kuv
Vt"lleri gönderebildi. Süleyman 
~ehri müdafaa için tazım gelc>n 
tahkimatı yaptı . Fakat kuman
dan1'rdan llu<tafa Boyi yerine 
\'ali bırakarak. hariçten erzak, 
yardım topl~ıp dönün~ye k.:ı: 
dar şehrI müdafaa etmelerini 
tenbih ederrk kendi~i Sıvastan 
ayrıldı . 

Sn:1s k:ıle ve surları ('Ok sai!· 
lam yapılmı.1!1 . Temelde 7 - 8 
metre, üst kısımda 4 4 5 m~tre 
genişli~inde idi. Temelden burç 
ların başına kad:ır büyük yont
ma la.:jllrla inşa ediln1iş, etra
fına derin su hendtkleri kazıl 
nıışh. Kail" ktım1ndını Musta
f:ı Bey bu islihk.3.ml:ıra çok ~ü -
\'E'niyordu. Kuvvrllerini lt11.ım 
gelen yerler~ da~ttlrak müdl· 
faaya hazırlandı. Timurlenk lf. 
802 yılının ZllhircıP ayının 17-
.sinde büyük kuvvetlerle Sıvas 
önlerine geldi, ş~hri lı:uşlltı. 

K!l('nin do~u t:ırafınd:ı ordu
ır.1hını kurdu, bu tarafta hen
dek kaztlmamı.ş olduğundan Ti 
murlenk'in kuvvetleri hurad:1n 
kal!'yi tazyik C'tme.ıf'. liııın1l:ır 

kazJrak. se>dler yapar:ık hücu
ına b.ı.<;ladılar. Çok çetin sa\':'1$
l:ır oldu, kar.:jılıklı atılan taş

lar, yağdırıJ.:ı:n ate-1ler insJna 
de'ışet verecelc. g"nişlik:le idi 
17 gUn bu if!kilde? d evam ed ~ n 

rn 1,.; ıasarad.:ı.n sonrJ &url1rın tc 
melleri sbklilmeğe, kal" Lu"c· 
lan )'lkılm!i. ,;.ı başladı. ı-: ::.. ·~ 

kum.:ı:nrian 'ı Sıv-·. h alkının ı:ış 
kınlığı ka rşı:;ındl ümi!sizli~" 
düşerek, teslım oi 11 1~.:ı kar ır 
,.,.rJi . .Sıv3sın le• 'i geı •nl e rı, 
')limler ı top! ınar~ık baş/ -- ncl.:ı 
kale kum1ntlJn1 Alu•t"'r:ı Hey 
olduğu h.alıle Timul"i('nk'e gı· 

derek Jyaklarına kJp1n:hlJr, 
af dılediler. nunun ü,erinıP Tı
murlE'nk, c.ına kıymıy:ıcağını, 

fakat şeJ1ri üç gün y1r1ğnıa et
tirecegi.Di &öyledı ise de, şehit' 

v 
tamamen te-'tlim olduktan son
ra n1\ıhariplerin ba[tlaltırıllrık, 
toprak. altında boı::Juruldukları 
kaydedilmektedır. 

Sıvas. Timurltnk'in btili.iı 

z1maıuntla ibideleriyle, hay. 
ratlarıyle. ı,1ray ve kl17klerlyle 
yüı binden [azla. nü[u:-,lu, bu 
hav3linin en n1aınur hir şehri 
idi. 

Tiınurlenk Sıva:-;ı rapt~tıne 

sine ra~mf'n Q.-;n1anlı ktıv\'ellea 

rirle karşılaşmaktan hlla çekı
niyordu. Bt>lki bur:ıd3n gC'rı 

dönmek kısdiyle Malatya iiıe
rine yürüdü i.se de Sıvasın alın4 
ma . .;ın:ı çok kızmış olan Yıldı. 

rım'ın ya7.dtğı ağır mektuplır 

ve bir ar:ılık O.sm:1nhl1rın Pa· 
sinler. Erzurum üt.erinden ,ge. 
çerek Erzinc;ını alması üıc-rine 
Tiınur ~1Jlaty&d1n ,geri döne 4 

rek tekrar S:\'3S ovasına gir
mi-;ti. Bunu haber :ılan Yıldı4 

rım. ka~·i olarak Timur t.ı har. 
hetmeg~ ka; · r vererek, İstan
uul muh1ı1rasını kJldırrlı, An· 

(Dl'\·amı 8 inciıle) 

uıctıın Keykivus Tü.rbesi 
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• --:VATAN· Sıus \\hts\. 

• 
1 ari anıtlar 

ISIVAS KALE 
VE SURLARI: 

51vas Kalesinin hangi tarih-
le yapıldığı belli değil

dir. Kabiranın Sıvas olduğu ka 
bul edilirse, Sıvasın ille kale. 
ıi de bu olacaktır. Doğu Ana. 
dolu ve İran yolu üz.erinde mü 
lıim bir ı:ctit merkezi olan Sı· 
vasıo kalesi, ilk defa Bizans 
İmparatoru Jilstinyanus tarafın 
dan t3mir edildiği bilinnıekte
dir. Kalede ikinci tamir, Da. 
lli~endiye hUkılmetinin mü
essisi bulunan En1ir Danişrncnt 

Gazi tarnCından yapılmı;tır. Bu 
tamir takriben H. 464 tarihle· 
rinc tesadüf eder. 

Kalenin üçüncü t5.mirl1 Sel
ruk sultanlarından l. Alaaddin 

r 

KeykObat tararıncı~n esaslı bir 
şekilde l·aptırılnuştır. Dördün 
cü tanıir Kadı Burhaneddin J.3 

n1anındadır. Kadı Burhaned. 
din Timurlenk'c k:tr§ı Sıvası 
müdafaa etmek kasdiyle kale 
ve surları esaslı tamir ettire .. 
rek etrafını hendeklerle çevir 
nıiştir. Bu kale surlarının 20 
kulaç yükseklikte 5-S metre 
eninde ve tan1amen kesme taş 
tan )·apılmış olduğu söylenn1ek 
tedir. 

Oldukça düz bir yer üzerin
de yapılmış, 15000 hatvelik bir 
muhite malik olan Sıvas Kale
sinden şimdi hiç bir eser yok

tur. Bu kale Şifaiye, Çi!teml
nareyi içine alarak, ~imdiki li
se ve hükUnıet konağından, 

~ 
~ · r as'ta ti ~leı 
:sn·asta kenaı \'aı>ında oıcsukça n:aihın1 şanısJara aıt tür

beler bulunmaktadır. Sıvas türbelerinin ekserisi kubbelidir. 
Yapı malzemesi olarak taş kullanılmış, bazılarında i~e alt kı

sın1lar taştan, üst kısın1ları tuğladan örülmüş bulunmaktadır. 
Selçuk sultanlarının ve büyüklerinin tiirbe1eri O}'rıca çin(. 
leric süslenmiştir. Türbelerin çoğunda müteaddit mezarlar 
\'ardır. Bu n1ezal'lann hemen hepsinde ıncrmcr 13.hitfcr bu
hınn1aktadır. 

lw-ddin K•ykavus türbesi 
Bu türbe Şitaiye nıedresesi içerisindedir. izzeddin Kcy

kaYus Şifaiyc"yi yaptırdıktan iki sene sonra 1219 da ölmüş
tür. Vasiyeti üzerine bu muazzam türbeye gömülmü,tür. İz
ıeddin Keykavus hakkında tarih kı$n11nda mal(ın1at \·erilıniş 

olduğundan burada yalnız türbesinden bahsedeceğiz. 

Taşhanın önünden g~eret Pu 
lur mahallesini de çevreledik
ten sonra, Çayırağıından şim. 
diki cer atelyesine, oradan da 
Kayserikapıya dönerek Medre ,. 
seler civarına varmaktadır. İs
tasyondan gelirken görülen te
pe Toprakkale yahut, Yukarı. 
kale diye adlanır. Bu tepede 
yalnız Hititlerle Selçulıluların 
ve Osmanlıların oturmuş ol
duklarını tarih kısmında iz.ah, 
etmiştik. Şimdi bir taraftan yal 
nız temel kalıntılarını gördü
ğümüz. ''e dörtgen şeklinde ol
duğu söylenilen kalenin, Çe: 
lehi Sultan Mehmet taraCından 
)'aptırıldığı sanılnıaktadır. Bu 
kale Şahi tabir edilen toplar. 
la tahkim edilmiş, Sıvas ileri 
gelen zenginlerinin kıymetli eş 
yası burada muhafaza altına a
Jınnuştır. A}Tıca büyük su sar- 1.., 

nıçları Ve n1ühimn1at depoları, 
kale içerisinde bulunmaktaydı. 
Şimdi bu tepenin üstU düz

Ietilerek çok geniş bir park 

.. 

, 

haline geliriln1iş zulunmakta- .. . . ." , _ . . . . . . 

~~~~,~·":: ~~~~~~ k~~;~~a ~:~: C':;.' -~1•zaiUf i!·i.J··f12 
redılmektedır. r , ııwÇ_ • tllti J .. ı. ~· .. ··.. . . , ~. . ;~ _. . . -.. . 1 
Şiı'AIVE 

.f ~.lllıl 1919 da Sn·2s Kon~rt"ıinin toplandığı çafon ~ IAse binasında) 

--~ f\.."t f\.."N. - 'b'\ ..... 'fı. ,, .... ~ ..... , .------------------- .. 

le mi ve mescitler 
gıvas, dıni nlin1arlık bakımın- ALİAGA CAMİİ 

d.ın oJdukça rnübım e~C"r- . it .. 
ll're .sabıptir. Burada bilhassa .-\.lıaga Canııı sokağı 18 nu. 
Selçuk mımarisinın şaheserlcrı nıaradadır. Behram Paşanın oğ 
bulunmaktadır. üertı bu eser. 1u J.fustafa Bey tarafından 998 
lcr bakın1sııhk yüzünden balı J-1. ı589 ~· yılında yaptırılmış-
kısınılarını kaybetmiş iseler de, 11:• Ca~ıı ?·apt~.r~.n Mus_ta_fa B~ 
kalan parçalar bile o devrin yın_ ~a~üesı \e o!~ın tarıhı ~Ilı 
san'at ihtişamına çok canlı şa. dcgıldır. Camıın bahçe~ınde 
hitlerdir. Çiftenıinarenin cep- At~st~f3 ~ey oğlu -~b.~~-e~~r ve 
hesındeki s~ ı ıt ıhtişamını, ta~ şaır .~smaıl Sala ~omuludurlcr. 
oymarılığındaki o ınce dehayı Ca~ıın ya_nındak1 çeşn1e bu 
seyrederken ht'yecandan tit· tarıhten t>ır sene so~ra yaptı· 
rcınen1e:1·e io1ün J'Oktur. Gök- rı~~ııştı~. Bu~a~~ Alı~ğa _. Ca-
n1edrese tek başına Selçuk sa. "11·' d~nılmesı şoyle bır rı•aye. 
nat devrinin bir ıııUzesidir. le hagJannıaktadır; 

sn-asla caimler pek (oktur. Camiin inşası t:an1amlandık-
Faknt bir ka~ı nıüstesna di· tan sonl'a, 1-fustafa Bey o gün 
terlerinin bir miınari kı}·n1eti namaıı gelenleri konağına d3-

camidm çıkanlara teker teker 
nanıazda imamın hangi surtyi 
-0kuduğunu sormuş; Ali allanın 
sualine ancak üç kisi cevap 
\'erebilmiş, AH aj:a da yalnız 
bu iiç kişiyi divet etn1iş. Mus. 
lafa Bey hayretle nan1aı kılan.. 

lar bu kadar mı? diye sorunea 
.ı\.Ji ağai <Çoktu amma, imamın 
okudugunu bilenler bu kadu-
dı) demiş. Bundan çoll; mem
nun olan Alustafa Bey e:ami)'e 
(Ali:ığa Camii) ismi verilnıesi. 
ni mu,,:afık görmüş ..• Canıi taş 
tan 16 x 12,5 metre olank ya. 
pılmıştır. 

YENİCA.Mİ 

yoklur. Afahnıutpaşa Canıil, A- vet etn1ek istemiş ve uşağı A- .Mabken1e çarsısı 65 nun1ara--
Jiağa ·Camii ve Alibaba Cami. H ağayı göndermiştir. Ali ağa, (Devamı 11 incide) 
1 en kubbeli, d iğerl~ri kiremit 1-;;;;;;;:::-:::::;;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;:-;: 
\·cra toprak çatılarla örtülmüş., r ' 
tür. Ulucanli, \leydan Camii, 

1 1 \fohnıuıpaşa camii ıKale C•· ı Sı."',ras't h J 
nııı). , ... " a an ar 
t·ı.u CA"I 

1 
Şl·hriıı Lanı ort:ı ,yerinde ken 1 

eti ~mini taşı;1-an ınahaJle ve 
caddrde bulunnıaktadır. l.'ç 
<.:cphede iiç kapısı ııte\TUt olup 

1, 3, 24 nuınaralannı taşın1ak 
tadırlar. Bu cami, ne \·akit \'C 

kimin tarafından )·aptırıldığı 
b('lli değildir. İkinci Kılıç Ar:; 
lan yahut oğlu Kutbcddin ~Je. 
lik':'ahın l"flPtırmış oldu~u söy. 
lenn1ektcdir. E\·ka( kayıtlarına 

göre Sultan ,\15.addin an1ii di· 
~·e adlanır. Sıvas surlarını yap. 
tıran. birçok lerlerdc muazz:ım 
Zıbidcler kurduran meşhur A· 
J;laddiıı l\.e~·kUbat !ara!ından ı 
yaptırılınış oln1ası muhtcm('l· I 

5 1\as, Doğu He Batı arasında en f12Ühinı ticCJret )·olu üzerin. 
de tarih boyunca bir traniit merkezi olarak varlıltını mu 

hafdza etmiştir. Uzun yollardan ~·orgun gelen ker\·anJarın din 
lcnmesi, kervancıların i.stirahah \'e mallarının muhafazası ba
kımından hanların n1ühiın rolleri \'ardır. Bu münasebetle Sı
vasta da bü,·ük hanlar \'C konak )·erleri kurulmuştur. Ev1iye 
ÇclC'bi Seyahatnaınesiode o vakit, Sıva.sta 18 büyük han bu
lunduğundan bahsetmektedir 

Otomobil .-e trenler icat olunduktan <onra tabii olarak bu 
hanlar ehemn1iyetlerlni kaybetn1iş, yerlerini )·eni otel ve ga. 
rajlara bıraknıışlardır. Bugün Sı\'a .... ıa t,.ki hanlardan :ıncak 
birkaç-ını görebilmcktryiz. 
BEllRAMPAŞA 11\'l:I 

Bu türbe büyük taşlardan yapılmış, üst tarafı tuglalarla 
örülmüş, koni 5eklinde yüksek bir kubbe il~ kapatılmıştır. 

Türbenin if;erisi n1a\·i - siyah ('inilcrle süslcnnıiştir. Bilhas~a 

cephe kısn11ndaki ç-ini nakıslar \-r kitabeler hariku13dc bir 
sanat ~ahescrid!r. Türbenin i('indc 13 nıezar \'ardır. 

i\fuı..affer Bürütel'di türbesi 

Kale mahallesi, Selçuk sokak 
23 numarada ve Çi!temioare
nin karşısındadır. 614 11. 1217 
~!. tarihte Selçuk sultanların
dan 1. İı.zeddin Keyki\:us ta
l'Jfından hastahane olarak yap
tırılmıştır. Bina nıüstalil şe

kildediı-, büyük ve süslü bir 
kapıdan loş bır salona, oradan 
ikinci bir kapı ile tok geniş, 
üs-tü a('ık bir avluya girilir. 

Avlunun iki tarafında beşer kc 
nıerli birer re\·ak, bunların ar. 
kasında odalar bulunn1aktadır. -----------------------~ 

dir. 
Binada herhangi bir kitiıbe 

le tcz~·inat n1evcut değildir. 
35 n1etrc uzunluğunda, 34 met 
re eninde bir müstatil şeklin
dedir. Du\'arları taş ,.e kirc-ç, 
harçla rapılmı~tır. ic:crisinde 
be~ sıra C'nine, 9 sıra uzunluğu_ . 
na 4.j adet )·ontnıa ta~tan ra· 
pılınış ayak üzerine kt·mcrlrr 

Bu han 1373 yfJıııda Bch ram Pa~a tarafından ) aptırıl
n11ş-tır. Bina tanıanıen ta~ıan, iki katlı Ye ~ok sa~lam olarak: 
inşa ediJn1iştir. Orta yerde ÜllilÜ açık biiylik bir avla ve bu 
a\·Junun dört tarafında odalar bulunmaktadır. Kapının karşı
sına gelen kısımda bü.} ük bir ahırın bulunmaı;:ı bu binanın 
bir kervansar:ıy olarak ) apıldığınt göstermektedir. Osmanlı 
Türk yapı karakterini ta:)ıyan ve birinci derecede korunma~ı 
tazım gelen güzel bir minıa.ri eseridir. ]itilen askcri)·enin i§
galinde ha)·,·an hastah:ıne:-ıi olarak kullanıln1aktadır. 

Bu türbe Büruti)'c ınedresesi iç-erisindcdir. Türbede nıed
rl"styı yaı>tıran h.e~;betull;ıh oğlu tııuzaffer Bürüccrdi gönül
lüdi.ir Türhc kubbc~iyle birlikle ta~t<.ın yapılmıştır. Türbenin 
içrri~i f :11n:ın11~·lc t,;inil~rlc l<'l.yiıı cdilınişsc de. sonradan za
manla dökülmüş, bugün ancak izlerine tesadüf edilmektedir. 
Türbl'nin kitah{'si, ~ ubl;rnin bnşladıfu yere yakın 5l'ril halin 
dl• mavi siyAh çınilerlc yazılını;;olır_ TiirbC'nin içeri-;inde iki 
k;ıl..ıı. ,· ardır, Kireçle yapıln11ş sanduk:ıılarla örtülnıii~tür 

Güdiikn1inare 
h. r ndi :;n1iylP Jdlan3n mahallede 75 nunıaradadır. 748 ıt. 

1347 )1 t arihind~ ,\ı:.t•ddin l::rdana·nın büyük oğlu Şr~h llil· 
(DrYamı 11 incidt) 

~ ııttnılnart'uin 11 nıumf gOJ-linüşü. 

, A\·Juya giriş k3pt.sının tam kar 
şısında etrafı tinilerJe süo;lü 
ayetler yazılnuş :eniş bir di· 
\·anhanc \'ardır. BiıJ' nın cenup 
kısmının orta höcrclerinden bi 
ri binayı yaptıran i12cdllin Kcy 
kc\vusun türbc.')idir. Tiirbenin 
üstU gayet yüksek ve ~ağlam, 
tuğla ile örülıniiş bir l.;ubb('y· 
le örtülınil~tfir. 1.'jrben;n iti. 
gırlı zarif tuğla re çini nıoza
yiklcrle bczennliştir. Ttirbcnin 

bi.itUn cephe:;i zarjf çinilerle ve 
giri!L bir şekilde ya21Jn11ş a. 
yetlerle süslenmiştir. 

Bu bina 17G8 yılında bir 1 
fC'rn1anla mcdreiieyc ('e\Tiln1iş· 
tir. Birinci Cihan Harbinde, or 
du tarafından i~eal ve lerazını 
aınbarı olarak kullanılmıştır. 
naıc'n )'('r yer yıkık \·c haraı> 
bir \'azi~ ette olan bu n1uazzaın 
anıt tfınıirini bckl<.·nıcktcdir 
llinanın minıarı B~kir oğlu ~\h 
met· isnıinde bir zat olduğu an 
!aşılmaktadır 

ÇİFTE>Iİ'l:.'\llE 

Kale mahilllesi Selçuk sokJk 
10 nunıarada :jifaiye )ledt'C'~e. 
si karşısındadır. 670 il. 1271 
:\lil~dl ) ılında St•lçuk .. uıtan
larınl.l:ın 3. Gıyaseddin Keyhüs 
rev ıamanında ,·ezir ~en1seddin 
!ıfchmet tarafından ~·apıln1ıştır. 
llüstatil şekilde olan dahili kıs 
mı tamamen yıkılnı~~. yalnız 

cephe kı~mı nnıhafaza edilebil 
nıiştir. 20 metre yüksekliği bu
Jan bu rnuaızam kapıdaki za

rif, ince süsler taş oymacılığı· 
n n bir h3rikası, Selçuk Türk· 
sanatının şahesrr bir nümunc· 
ı~ dir. Kapının üstünde zarif 
tuğJal:ırıJan ynpılmı5, çinilerle. 
sJ s Jenıniş biJTr l('J"C'ft•li iki m; 
n .. _ c llll'\TUltur. Bu ıninart•ll' · 

rı kii' . .-h kı :;ın1ları ~·ıkılmış \'P 

sc ··rfelı~r~ 1.f'dC'lcnmiş i.st· dl' 
Jn "'a , thnıır rrlilc>rt•k !-Jğ. 

nı bır ·ıale fC'lırılnıışt . ltt82 
-'ılı na kadar kcııdisinı ınuha· 
f·oıza rden h~na. bu tnrlht-e ('ok 
harap bü· hale ~eldiğinden \'ali 
Sıı·rı Pa~a tar;ı.fından yıktırı · 
Jarak Yt'l'in<' bir hast:ıhnne yap 
t rılınışhr. Jl<ilrn ilk okul ol:ı-

(De\-;ihU 9 unrud~) 

Milli Mücadelede Sıvas 
Sl\<ı;o,, en bU)uk hc~ccanını 1<1:rarı kar~ı,ınd.ı )]ın,-ıLak ,oa-

kurtulu;) tarıhinııtırı bcşı- A .. k~t•• D 1 •ı• N J f ıı, sı;:a~i 'e aıskeıi tcdbır. 1 
~ı olarak ıaşamııtır. Emı~um tatur un a 11 ıye azırına te O'J'a 1 : koıd~ )~r,ııe ("ulkunııizüıı heı: 
Kongresinden sonra 2 E)luJdc b hangı bır l'Ul u terk \'(' ıhnıalc . 
Sıvasa gelen Dii:·ük Kurtarıcı ~............--. .. uğrarsa ......... _ ...... ) Şt·klinclc' 
:\Iustafa Kenıal, Sıv:ıslılar ta- tlrği~tirildi. 

~~~~~~,·~ ıı~,·:~:. tı~-~~~at~r.:~~ il Ak 11 n· ı z ı ba $1' n ı· za lo D' 1ay1 n "" ı._· İ;l\~·.~~~~rct~:'~?nn!:i'~· ~ıi~~ larına doğan nurlu b ır guncş '-' . . ~ • . . · · il tanbuldan c;-ok ~ayrct 53rfedt· 
ı,::ibi ta uz~klardan hc)·ccanla - ... · Jıyordu. !} EylUl gcccs.i, )lusta. 
Xarşılandı. dan t'l·kinrncyı·n yüksek h<ı .. 1ct surf!t!c 13dlle uğr a dı: y'cti !cnıslHyc vatanın hey~l'ti fa Ken1al Paşa, o \"aklin dahi-

4 Eyltıl 1910 tar,hindc Sı\·:ts ı~rine Jnanan bü)ilk Kurtarıcı 1 - Cemiyet in un\'anı <Sar. unıumi:ı.ini tcn1~il eder) dcnil. !iye nazırına sı,·astan ~u Ll'l-
ı.ursinde açılan kongrenin kıy hc-r tilrlü çareye ba~vurarak Jı.i • .\narlolu :ııüd afaai Jlukuk di. :'ılc\·cut Alaya 6 zat daha i- gr.ıfı çekınişti: 
ınetini Türk tarihinde olduğu yukarıda fı..ah ettiğimiz zihni. t:enıil·eti) idi (:\nadolu ve Ru, Jfıyc olundu. (\Tilleti padişaha maruzatta 
kad:ır, Sıva~ ~chrJ tarihinde de ~· <'ti söndürnıc)-c çalışıyor; kur mrli \Iüd:ıfaai Jlukuk Ccn1iye. . \.sıl n1iin3kaşa 11i1Anınanıe- bulunmaktan ınencdiyor!')unut 
altın yaldıılarJa süslü rn heye- tuluşu yalnız vat.ın \"e nlilletin t.ı) oldu. nin 4 üncü n1addesi üzerindı~ .\lç-:ı.klar hainler! Dü!)m;ınlar-
ranlı ~atırlar bile anlatnıaktan tanı istikl:ilinde arıyordu. 2 - t1Jryeti l rınsHiye, Şarki oldu: Ilükünıeti Osmaniycnin la millei nlcyhinde tertibatta 
5ciZ kalırl~a·. Sıvas :'\tustafa Ke Sı\·as Kongre:sinde, Erıuruııı Anadolunun hry"<~ti umumisini bir lazyJkl karşısında Şark \·i- buhınuvorsunuı. ~lıllctın kud. 
ınale sıcak kucağını acnıak, O'- Kongreslnin niıamnan1esi ~u tc:ımsıl eder) kay<lı yerine (He liı)·etlcr 1 ni terk ,.e ihmal etn1ek ret vc ·iradesini takdirden ac:.z 

nu . b:ığnna basın.ı~_la, kurtuluş ~ffi~ ,,,. .. ~. '.] . ;ı:__.. ... . ·. • -~\~. ~ "
0

; i- t· - 7"J. olduğunuza şüphe C'tmiyordum. t:ırıhınııze _en. bu)Uk hımnıclı· . i ... .. ~ !, • IJ4 n:t-~i~ / ı '1 i . · · ._ "f Fakat ,·:ıt:ın \'(' millete kar~ı 
nı ~nı.termıştır. , . . ~ )· .. l ," ·~ '! ,., -:ı hainane \'C mcıbuhane hareket 

) alnız Şark \1l:ı3etlcrı nıu· ,. f • • { , ~ """ ~ ı te bulun:ıeağınııa inannu:1k i!i-
rahhao.:l3rından ıbaret olan Er. 

0
. ·il'C' _'• '.!- ,i'f. •_ , . ~ l,j, ! ' trmi\'Ordunı .·\klınızı başın11a 

zuıum Kongır:-.inden .sonıa, bli t""o# ~. ~-~ $,,~T~r ' l "<_· }~ ' 't ·~ ! )' r lı(... 1 topl~yın ..... : .• ) 
tıiin Anadolu ve Rumeli nıurah / •ı _ , ı·, ı '; ' J , Ji:"d • ·· .. ·· · · · 
h 1 · r 'ki 1 l ıa l \ · .,,~. , , · . '· ., · ı,· ,,;-w,t., \alnıı buyuk turk mıllelının 

as arının ı:: ıra ye op nan ~· "1 .:-ı • l .. ·,._~ 1 .~1 .~~~ - · ' t ., b d den kah 
Sı\·as Kongrcı-i bütün Tiirk ,_ . . ~·~ ,..._.. . .. _, ;;.ı • • ı- .; ' t , -·· ...... -. , .:.)· arıu oynnca e,·oım c 

. • . ' .. · • llf1 ~~·.1t::ov ."- ~ j" rnnıan v;1rlığından kuv\·et alan 
JTilllC'tıJlln arzularına tCJ"CllJl_lJll · · . ;~-; Jf. ~- ~~ 1 J , .·-11·· '! . r L" 1 P • k k 

ki d h k h t ~ ~'. · "' ~ '.. . ~' U:tl.a a n.ema aşa, or ma. 
olma a a a ço e cııımııc , v' 1 1 k" d 1· ı b ld k. k kt ı '· 4:' ..- 11 <.J !•.,:;,<an, <:t ınme en &an u a ı 

azanma ,. acır. . ,., · ~ ~ A ~-:~\1" ~ -:. .. f_,; ilain hükümet erkanına bu ıe-
Sı\'as Kon~resı ç-ok hry~ran. (._ t -*l ~~ : . "" .. j l _ ide h_,Jgraflar yağdırıyor, ay. 

Jı olnu~ş .. bı:~ok tehlıkel~ı an· -\; ., yt-···-• .. •~: ( ı11 ı.:ımanda bu hainlere Cl'"hc 
lar g~çırmı~tır: "'u~ıara ~~mal !,. ,.._, ~~: ·. ,.I· alnı!..k iı:in tcşkiliita şiddt-lli 
Paşa)a kar~ı hır takıın hıııpler ~:-~" - . # emirler \'C'ri)·ordu. 
teşekkül etntiş, bazı şahıslar '° 
o·nun rl'i.s olnıanıası İ\·in ha~·li 
enerji ı;arfcln1i~lcrdir 

Gerek El'zurun11 :;rrt·k"e Sı· 
\"<15 Kongrelerinde birçokların
da bclir<'n fikir ,. \fıllct f;,1kir
dir. yok.,uldur, 500 milyon Jira 
borı;: altındadır, muh;ıkkJk bir 
himalr~·c ınuhtaçl:r", nıüslakil 

ı ış~nıaınıza iınkiin )·oktur. en 
uygun çart"'i hal 1\111C'rikan 
nıandJlığını kabul c-tnu·ktir• 
§ek!inde irli. Bü;·ük Tiirk ;\tılle 
t.;nin kalbinde )·anan ü;Likl5.l 
aırsinr, onun tarih boyunca ta 
~ıdığı vatan, namu!11 ı,e,·gisine. 
bu nıukadde-s \1 arlıklar uğruna 
canını, nı:tlını he:r 5")·ini !eda- 4 t)lltl 1919 ~ı'~~ Konırt•i ünıanında Al<1liirk'Un Ji.,et\tki )"ai<ıık od~"'•· 

-- -- -

:\lustafa 1-\.cmal Pa~a. kon
greden sonra 3,5 ay daha Sı
\':tsta kalarak çetin mücadele· 
sine clc\·am ctınişlir. 27 Aralık 
19Hl da lc-}kilittı grnlşlclmek, 
nıhai kararlar ~lmak ve clüş.

nıana taarruza h.:ızırlann1ak ü. 
Zl"rt·~ Sı\<ıSloın ayrılar:ık Anka. 
raya hareket etmiştir. Bun~ 

dan sonra Sı\'aslılar Doğu, Gü
n<'Y \"e llaU crph~~ırrine kah
r.ın1:tn C'Vl:itlarını göndC'rınck 
:ıııretiylc yurdun kül halinde 
nıüda!aa ve kurtuluşuna ranta 
ba,la çalı,mışlardır. 

SJ\·aı; Kongresine f!)tirZik e. 
( Dtlamı 9 ur, urla) 

: .. • ... -,.:a, ""- - ı.. 

ln~a c<lilınijtir. 

Bu hanın }'ilnt başında 1576 t:ırjhinde Kurşunlu Hamam di· 
ye büyük bir bina daha inşa edilmiştir. Bu da Osmanlı Türk 
nıiınarisinin ince bir nünıuncsidir. Kadın ,.e erkek tarafı 
ayrı olmak üzere <;irt olarak yapıJn11ştır 400 yıl gcefiği halde 
hiç ·bir ŞC') ini kasbt•lnıl"flrn h<illln kadın haınanıı oloırak lııl
lanılmaktad.ır. 

\~st~ kalı~ dıre~lrıle ()rtlil· ı ~chrin mcrkeıiııdc ~'ar~ı i ~·eri..,1nde Curnhurı)· et Caddcsiy 
muş kalın hır topı.ak tabaka_sı lct Y"<'n• ~3 rşının bırlr~llJ;ı kO"e ba~ında tanıan1cn taştan çok 
ıl~ kapatılnıı~tır. llınanın dogı~ s:ığnıın ,.c ikı katlı olarak in ~:ı cdılmı~tır Bınan.ın )apıhş 
guney t:ırafıntla tuğlalardan o 1 <Dtvamı ıt in<ide) 
ruhnG.ş kalın \e yilksek hır mi 1 
narc~ı vardır. \1inaıe ıo ,e..,.,._, ı:_-t•. *"'""''tik ,w~~s...-,!9;;"<>"..<.3lft_.,A,):ii • 

T \Ş llA'\ : 

nıe: ··e muhitinde \·e 15 
met ·e irtifaın<ladı!", 111;· 

narenin orta }"erinde ~l· 
nil('ı·ıc ~lislü, giri[l şekddc Kü
fi yazısi)· Je bir kemer vardır. 
,)ıJınarC'nin inşa tarıı 12 ııri a. 
sıra ait olJuğunıt gö.;tl'rnıck
tcdir 

Binanın etrafı 1anı2nla dol
muş, kendisi birkaç metre c;u· 
kurda ka,Jmı~tır. Jr:ilen yer )er 
çökmiiş harap bir \·aıi)·ette
dir. 

~IEYD.\ ..:· CA,"İİ 

Sn·asın eski büyük camile. 
tinden biri de Kanuni Sultan 
Süleymanın \'CZirlcrinden Koca 
Jlilsan Paşa tarafından yaplırıl 
nuş olan meşhur ~rcydan Ca-

nıiidir. 1564 senesinde camii l'OlP 
lıran llasan l'aş3 aslen Sıvaslı 
dır. Kapıcıbaşılıkt:ın yetişerek 
yeniçeri ağası ol~u~. 1562 sc· 
nesinde Runıeli \'alisi t:tyin e
dilnıiş 1.166 yılında ölıniiştür. 
Cami tcştan, dörtgen şeklinde 
:yapılnıı.ştır. Kubbesi yoktur. 
\a.tı kalın dörL köşe fiütunlar 
Uzerinc tutturulmu~tur. 

KALE C.\'Iİİ: 

Kale mahallesı s,~ ıı .. ık ~ok.ık 
4 numaradadır. 3 üncü 'fıır. 
t.n ,-eıirlrrindrn \lahmut Pa
fa tarafında, 988 JI. 1580 _\l 
)"llında inşa etllrllnü~tir. Yont 
mil ta~lardan gaj'(.•t satlanı \"l' 

)·üksek olarak, dörtgen tcklin. 
de ı ı,ılmıştır. Kubh<•i yiık· 
sek \'e kurşun, mina.re~i uzun 
\:«' tuğladan yaı>ılnııştır. Bina 
18.75X16.70 metre bü)'ükliik· 
t.tdir. 

- .... "O ;i:~ 1::. ~--c ta!:::: .tı. ;;. ~ ,:::;.. -:a ~r ;:. s:; .ı; .c ;,;.. 't1 ~""4t.')<~~ ::-;a cliı') 
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