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!akalanan suikastçı erif Dursun'u 
hcidisenin şahitleri tef his ettiler 

Sekiz meçhulün 6 sı çözüldü' 
Failin Serif olduğunu söylememesi için: 
bekçiye rüşvet teklif eden iki kişi yakalandı 
Bisikletin kendisine verildigi 
söylenen lise talebesi Düseyiıı 

Üzmez ortadan kayboldu 
Başyazarımız Cumartesi gunü getirilecek 

Gedikleri 
Derhal 
Tıkamahyız 

T.\ZAS: 

Ahmet Emin YALMAN 

MaJ:ıf) a. 2.S - r>ôkulrn kın, 
('Pkti~im maddi ı tırap he

l!ııl ol un Çunlı.U lı.ar ılığı olarak' 
umun1i efk.inmııı Lotulülr \e 
ccriliğc ı.a~ı lam bir le 1!1i.ıt 

halinde görnıek bana nasip oldu. 
!'.!illi şuurun 5lnsi :-ıuikasdcllık 
\·e fitnecilik kar~ısında gazap ,-e 
ftveranı, memleketin idrak sa
hiplerine ı>arti ve fikir ayrılığı
nı unutturmak \'t" müşterek teh

( 

Hke ihtimalleri karşıı;ında elele B;ı muharririmiz hastanede, kendisini ziyarete ıelcn Jandarma genel 
}ürümek zaruretini ttlkin etti. 

koınutanı Yaşnıkılıçla .• 

bugün Tilrki3·e bir nrsil ev\-elki Bı1n•1 llul'ı4~•ri•Wc" 
ln~anların taı;a\"\"Ur edemiyecej:i llalatya, 25 - Dünkü ı:aıete-
bir milli itili \'e itibar e\·lyesi- mizin ikinci tab'1nda bildirdiği
ite \·armı1 bulunu)"or. Bünyemiz m.iı 'ibi Başmuharririmiı Ah
her cihetle )·ükselmi~tir. Ej'er met Emin Yalmana yapılan men. 
bir takım gedikleri tıkamanın fur ıuikasdın faili olarak üç 
)olunu bilir~ck fenalıia karşı gündür aranan duvarcı Şerif 
""Phe birliji kurarsak, milleti- Durı;un dün ıaat 13 te adalete 
llıiz büyük ııadetlere namzettir. teslim olmuştur. ŞerıC Dursun 

.\tık bulunan \·e kötülere bir Yerdii,i ifadede hidise ile alAka
hıkam lmk.inlar \:eren &edik, sı olmadığını iddia etfuekle be
tııemıeketin zaten mahdut mik- raber, üç gündür nit:in ve nere
hrdaki idrak sahibi miinevver- de saklandığını tatmin edici bir 
leti arasında husumet ve emni- ~ekilde izah edememiştir. Hldıse 
l'etsizlik hüküm sürmesidir. Ger- (De,·amı Sa: ıl Sil: 4. de) 
Rin bir hna içinde devam edtn • 
llarti hu!iiumrtleri türlü türlü 
lor amllJeri için kapıyı açık bı - Allteı•ika'da 
rakıyor. Bunlanıt. arasında da 
1•a sup, cerilik, crbalet, dert - Geııiş Ö~Üde 
h"l-'lik si.!Jteminin ka1ınhları ve 
hr"i•ı-den •n•I de yabancı kun- Teessiir 
daklar ,·ardır. Şunu unutamayaı 
ki, bizim varhğımııı, inJdşa(lan- B11· . JI• ~ ·• 
lıı ın kendi •mellerine engel a- ~.\R\ ERTt·(;RtL 
)·an yabancılar eksik değildir. ll ttdırı.,or 
!U~lann ajanlan kendi büvi~·et- J :\ev)or_k, 25 <Tel~ıı:le) :- Ba~ 
ı .. ny~e ortaya tıkamazlar, ceh~· ını;harrJrımiz Ahmet En11n Yal 
)( t 'r taas!iiubun arka_ ında nı· ,ı.nana kar t .tiriıi!cn suikast hi· 

ilplanmak ihtiyacındadırlar. disesi, A~erikanın siyasi malı· 

? ü.rk müntll\'trlerini birbirin-
den ayı ran ihtil.iflan cöıden 

ıt'tltirs:ek bunların bir takım 
;nıaımadıklardan ibaret oldu
" llnu, \·atandaş \ e dost sıfatıytc 
b~tşı karşıya &elt'n kimself'rin 

1rbtrleriyJe kolayca anla tıkla-
~nı Cöniriıı. iktısadi göniı fark
;ı;n bir husumrt hal'ası yant
~•ğa •ebep teşkil tdemeı. İktl
~ ar )·anşın ı n yarattıiı meşnı re
li ab,tı,r drmokrasi kaidelerint" 
~'~tnak, hakkına ran o1ma'k ve 
)' 

1llete inanmak suretiyle bir si· 
''! sulh \e iyi c•çim ıtkline 

<Denmı Sa: 5 Sü: 6 ial 

tiJlerinde \'e basınında büyük 
bir hayret Ye üzüntü yaratmış· 

tır. Gerek Yalmanın :ıahsi dost· 
ları , gerekse memlcketimi1i tanı 
\'anlar bu neticeden dolayı ıstı· 
~ap içinde kaldıklarını ifade et-
mektedirler .Amerikan Basın Bir 
ı;ğinin bir sözcüsü aynen şu söı· 
lcri söylemiştir: 

c- Doğnı~u hayret icindeyim . 
Siyaset adamlarına ıuikast yapıl. 
dığı duyulmuıtur. fakat fikir ve 
kalem adamlarını suikast yapıll 
bilecdi akla gelmez. Türkiye ıi
bL modern '" demokrat ülke· 
ler arasına katılmış bir memle· 
kelle fikre karşı •illbla rnuka-

r;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;' be le ed ı J eoe tini havsa 1 a m ılnll-
4\ yor.• 

Avrıca Columbia ünh·cr&itesl 
•• rrof.<'sörleri ilim ve- basın miles--

!\lalat)·adaki menlur suikastın sanıj:ı Şerif Dursun 

Bursa' daki tehditci .. 
tevkif edildi 

Meçhul bir şahıs da Falih Rıfkı Atay'ı 
telefonda tehdit etti ... u g U n seselcrindeki dif:er bilzinler dP 

teessürleorinin ıiadc~ini ,.e Acil Buraa 24 - Şerafcttin Baykllrc adında Büyük Do~u cemiyc 
şifa temrnnilerini bildirmemizi tine mensup bırinin şehrimizde cıkan ~Gece Postası .. idareha· 

-O-- bana söylemi~lerdir. nesine girerek gazete .sahibini tehdit ettieıni "' bu arada in· 

S l' ı• =-ı kılipları inkAr ile memlcketı şe. 

Cumhurba!5kanı Celil Bayar dün Dolmabahçe nhtımından ayrılmadan önce ihtiram kıta~ı selam resmini ifa ederli.en 

Cumhurbaşkanı Celal Baya r 
Yunanistan'a hareket etti 

Yunanistan' da biiyük karşılama •• • tor em yapılıyor. 

yapılacak kabul Muazzam bir • 
resnıı 

-- --- -----ı Cumhur ha k;.nı (('ifil BaJ ar, 

H Y 
r 1 Yunan kral \:e kraliçesinin &e· aman a çcn haz iran ayında memleketı. 

• mize yaptıkları ıb-· arcti iade 
etmek üzere bu2ün .!Jaat 16 da 

V •ı 
1 • Sa\· a ronaı iCmisı)'lc Yunanis· 

erı en yenı tana mülC\'CCCihcn ;ehrimizden 
ayrılmıştır. 

Cumhurbaşkanı saat 15.30 da 

Vazl.feler beraberinde Büyük ~!illet Mcc· 
ı lisi başkanı Refik Koraltan . Baş. 

bakan Adnan ~ıcnderes , Ici~1e
f .,ıanhul !\Jilletvekili ltüsnii ri Bakanı Ethem :'ltE-ndcres ol-

Yanıan O. r. merkezi tarahndan j duku haJde Dolınabah('e sara· 
i .. tanbula yeni bır \'azi{e ile göıı yından ayrılarak saat kulesı ıle 
drrilmi tir. deniz müzesı arasındaki mey· 

Hüsnü Yamanın vrni vaılfcle- dana gelmiştir. 
tinden birinti-.i biiyük mUnaka- f Bayar burada başta sancağı 

1 şalara sebep olan hamal kihya. bulunan bir alav ile deniz kı· 
]!~tnın :-ıecim vry<1. tavinle ''1lP:· tası tarafından ~elimlanmııtır. 
lırı yapılmama~ı mrsrl<'sini hal --------

Bu ~lrada meydanda yer aı.

1 nuş bulunan Çalışma Bakanı 
Samet Ağaoğlu , ıehrimizde bu
lunan milletvekiller i, vali ve 
beiedıyc başkanı, Pro!. Gökay, 
Ankara \'alisi ve emniyet :ene! 
müdür vekili Kemal Ari:ün . bi· 
rinci ordu müft"ttişi Orgrneral 
:\'ureltin Baransrl. ga r n ı zoo ko· 

KUNURI 
SAVAŞININ 
YILDONUMU 

mutanı koracncral İsmail Jlak· ı 24 - 27 k~o;ım tarihleri arasın· 
kı Tunaboylu, donanma komu· da crreyan eden Kunuri savaş. 
tanı, deniz komutanı, merkrz 

1 
ıarının üçüne.Ü yıldönümü mü

komutanı. diğer general ve ami. nascbetiyle dtin, saat 15 te İs
raller. Rum patriği . .\thenago. t:.nbuı Kız Lisrıi konferans sa
ras~ Ermeni patriRi, kC'nsoloslar. !onunda, )lılli Türk Talebe Bir
rektörler, emniyet müdtiril. pro- liği tarafından bir toplantı )'3· 

tokola dahil askeri ve mülki er· pılmıştır. 
kin ile yerli \'e yabancı basın Kore ı.a,·aşlarında, Birleşmis 
mümes.silleri ,.e kalabalık bir 'lilletler ideali u~runa canlarını 

<D~vamı Sa. 4 Sü. 6 da <Oel'amt Sa: $~Ü'. 6 arJ 

letml'ktir. 
İkinci \'3Zifesi ise n. p kade

melerinden idari makamlara y .l· 
rıılmakta olan \'C ötf'denheri Şİ· I 
l:jyet rdilen iş nıüracaatlarını 
bir dür.C'ne ~okmaktır. 

D. P. Meelis Grupııuda 

görüşülen işler 
Bundan böyle parti kademelc. 

rin in "·e plrtililerin yaptıkları 
müracaatlar llüsnıi Yaman va~ı
t:ı~h'lt' idari makamlara bildiri
leee.ktir · 

İstanbul )Iillet\·ckill<'rine veri 
lrn bu vazife parti ('l'\'l'eler1nde 
muhtelif tefsirlere ·ol açmı$ v~ 

De\.·amı Sa: 5 Sü: 5 tlt) 
--o-

Nasuhioğlu' nun 
C. H. P. ye olan 
Bağlılığı 

Hııoıı 

Ankara 2."i - Bu;ünkü cUluso 
çok dikkate ~ayan bir \·esika 
neşretmi~tir~ Eıtki ,\dalct Baka· 
nı Rüknettin !\'asuhioğlu, son 
günlerde bir sazrteye verdiği 
cevapta, Halk parlisi ile alitka~ 
Alnı 1932 de kestiğini bildirmiş. 

1 

ti. llalbuki Rüknettin :-;asuhl
o~lunun ~\rap harfleri~· ie inci 
gibi yazı~ını ihtiva ed<'n bir ve. 

1 
sika. onun 1948 de lfalk partisi 
namzedi olarak .;enel başkan 

Devam ı Sa: 5 Sü: 5 de> 

Bir kasap, bir 
Genci buz 
Dolabına soktu 

dün 
Milletvekilleri, Koraltan'ın takririne uymadılar. Bir mil
letvekili, polislerin kendilerine hipodrom ve stadyomda 

fena muamele yaptıklaflnı söyledi 
Rtıı•ı•I UuAal if'I ~ . 

Ankara. 25 - Demokrat Pırt; 
~lcclis grupu bu;ün be~ buçuk 
~aat devam eden dikkate şayan 
bir celse akdetti. 

Celse açıldığı zaman riyaset 
kürsü:o;ünün önlinde ıabıt katiple 
rinin bulunmadı~ı dikkati eek· 
t. Bıraz ~nra Grup idare h<'ye 
tinin, Gnıpun ınahremivetlni mu 
hafaıa ve haberlerin s.12m::1ması· 
nı temin icin zabıl kAtiplerini 
crlscden cıkardığı anlaşıldı. 

C De.-amı' Sa: 5 Sü: ı del 

Bashekimler • 

Protesto 
Ediyorlar 

ıvas 1 Çabsma hayatında[( 1 rıatçı!ıkl~ idarenin_ mlımkiln ola. --fi' bıleceğını 'e buıunku kanunla· 

l' la"vem"ızı" (, Jialledlleeek işler ~ıı~in~o~~~;:~~~~~duğunu söyle 10T:~~;:;.~ r~~~~' ;~~;!ı~~::~ 
Dün 'eceden beri aranmakta dükkinına arten Günal Ya\'aş 

•. olan Şerafettın buzun stoaha ismindeki bir i•nç, Ahmet tara-

Ordu D. P ~lilletvekıli l'•yzı 
Iloztepenın Demokrat Ankara• 
s::azete~i hastanP başhekimlerini 
ith~m edE>n yaıısına kar61 istan· 
b;ı]daki 13 hastanenin başhkr.:· 
kimleri tarafından bir beyailna
me yayınlanmıştır. Bun~ı eıc:üm 
le deniyor ki: 

· ~hlletYekilliği makamını ka· 
ıanmı~. aydın ,.e şerefli bir in
sanın kalrmlnden nasıl tıkabil· 
diline bir türlü akıl erdireme· ver•ıyoruz Çalışma Bakanı, lsta,:,buldaki temaslarını ve karşı evine ıırerken yaka1a~mış ıından dukunın bu• dolabına 

" 11 ve tahkikat e\TakiyJe ıı:avcılıJa aotı',ılmu~tur. 

1 
..J.t ~ işçilerin ilı~ıyacını anlattı teslim edilmi§tir. Şerafettin sor- 1 h.a,.p hakkında bürriretl tah-

......__________ -, I ,• :' (Vaını s inci 11yramızdıd •,) (Devamı Sa: 4, Sü: 6 da) dillen takibata başlanmııtır. 

"'-.. ;J, 
~ 

. ti 
/ 

(Dc•amı Sı: 6 Sil: 3 de) 
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Malatya suikastinin 
basındaki akisleri Kok kömürü 

satışı arttı 
VAX IY•TL 

( HAVA~ Ağabeysini 
Yarai ıya nı 
Seven kız 

Bildiğim 
Yalman 

ISatı okıarken 

~adir Nadi 
1aııyor: 

Cumhuriyet' de 

Dıişundilğünü yumaktan ba;. 
ka hıç bir kusuru olmıyan bir 
ıaıetecj arkada~a :'ı!alatyada ya
pılan çırkın tecavüz bU!Un 
yurtda n~fretle karşılandı. Si· 
:yasl hürriyetleriml:in güvenli 
ğı bakımından cıddi bir tehlike. 
ye işaret aayabileceğimi.ı. bu 
hldisenjn yegAne ümit verici 
tarafı da her halde bu olmalı
dır. 

Atatürk de\o"Timlerini çeyrek 
yüzyıl önce başarmıs, çok par
t ili demokrasi rejunıne ulaş
mıt bir Türkiyede şimdiye ka
dar biltUn yapılanları bir ka 
ltmde 'ilip bugün her ll'Y• Y•· 
ıııden baslıyorrnuıuı gibi bir 
d urumla korşılaşmak dolırusu 
pok hazin olurdu. 

Bununla beraber hürriyet 
r ejiminin Tilrk topraklarında 
k!lkleımeslnl öıli:r•n büttin va· 
tanseverler gerçek hürriyeti 
koruyacak prtlar üzerinde dik· 
katle durmalı. muhalif, muv.ı· 
fık farkı gözetmeksizin dört eı 
l e bunlara sarılmahdırlar. 

H iirrlyetin baılıca iki azılı 
dilşmanı vardır: 

1 - Aıırı sağ. t 2 - Aıın sol. 
Bunlardan her ikisi de hür 

r i ·eti yalnız k•ndi emellerinl 
gerçekleıtirrn•I• yarıyan bir 
ztmin ol.atik tanımakta, yl:ıl 
?ntdeni dünyaca benimsenen 
h!lrriyet mefhumunu reddet· 
mektedıTler. Siz istediğiniz ka• 
dır ctıbancayla fıkir öldürül 
meı'• diye batırınız, fırsatını 
buldukları zaman bunlar ta· 
bancalannı da kUllanm:1ktan 
ç•kinmiyeceklerdir. Bilhassa 
Ortaıarkta irtica harekeli bü
yllk ölçüde kominforrnıın tesiri 
altına glrrniıtir. Bu itibarla iU 
veya bu dil,Unceyle dini taas
ıuba müsamaha ııösteren hilkö
metlflr !arkında olmıyarak ate5 
le oynamakta, roskovanın ek
meğine yağ sUrrn•ktedlrter. 

Atalllrk tehlike •l çok iYi gör· 
muş, tedbirlerinj tam yaktintie 
,.e yerinde aımı$fı. Din Jü!>i 
p•k mukaddes bir duyguyu han 
gi ekildr olurıa olsun politi~ 
kaya katiyen llet ettirmemek 
hususunda onun kurdu~ll ni· 
zam, bu memlekete, bf"ş on yıl 
fcinde ha\"Salay,ı sığmaz ileri rıı
dımlar atm.1l:ı fırsat veren bas 
lıca un.~urlardan bjriydi. 

Demokrasi ve hUrriyet yolun~ 
da gerçekten yUkselmf'k ist.
yorS3 dem kruinln B ı ml
nasile jraıılaıma sıınsıl:ı Jı,ı~lı 
kalmak lüzumunu bir an hatır
dı.n ı:ık:nınamalıyızdır. 
Bac;;ın hürrivetl 

Habip Edip . Törehan Yeni 
fıtanbulda inkı!Abın üzerinde 
titremekli~imi'l icap ettire:ı. 
bir hav.t hamlesi oldutunu söy 
lüyor ve diyor ki: 

cDini phsi menfaatltri için 
birer vasıta olarak kullanan. 
halkın cehalet ve taassubu il! 
(İmlenmeye tahtan bir kışkır
tıcı zümrtsi hep bu basın hür· 
r iyeti denilen ıeyden htüaM 
etmeye cahtarak inkıli.bımızın 

OstOn 
kalitesile 
kadınlar 

arasında' 

büyük 
ratbet 
görmu• bir 
çorap 

Bu yıl geçen ••neye nazaran kok kömürü ıatışları artrnıı· 

temelini sarsacak tecavilzlerde manı olmıyan politika simsarla. 
bulunmayı eecim yolu saymak.- rı tarafından i!lti,mar edildik
tadırlar Bundan başka gOya ye çe daha korkunç h3diselere şa
ni rejimi müdafaa etmek ister bit olacağımıza ~üphe eder mi
eıbL görunen bazı gazete ve d"'r sıniı? lJalbuki halk mllrteci de-
gil•r de ıah.'1n muk•ddes hak. ılildir. İrtica halka götürülme~ tır. . 
lırına aislemlt bir surette sa· te ve onun vicdanını baskı al- 951 yılında satışların bailadığı tarihten 22 kasım akşamına 
taşmakta ve dUnyanın hiı: bir tında tutmak için dinsizce, i· kadar 64 bin be~·anna~e s~hibıne 65 bin ton. kömür a~tı~ı :,:a
yerinde görünmiyen tecavü7.lcr- man.sızca kullanılmaktadır. pıldığı halde bu :yıl aynı muddt:t zarfında 72 bın bflyanname sa
rle bulunmaktadırlar. Bunların :llukaddes olan etinin politika hibine 7~ bin. ton kö~.ür,. sal:ln:ıııtır. H~lka her sene ~ehrimiz
brlk.l hiç biri aynı zamandl cılar tarafınrl.an isti.sınar edil- de \'asalı 95 bın ton komur venlmPktt>dır. 
~ahsın kud"I haklarını müdafaa mesini mcn~en kanunlar a)ak Bu hl'Saba ıore dıha 20_ hin ton komür tevıi edilecektir. 
etm,kle mıikellef bulunan Ada altında tilnenmiıtir ve ~i~nen· Diğer taraftan kömür urretınin müracaat zamanı delil de 
ıet makamlarımız tarafından mektedir. Acaba bu hal Tilrki- kOmür verilece~i zaman tahsil cdılmesi kararı iyi karsılanmıi
sorguya çekılmemiş, adalet hu- 1e İrana dönesiye kadar devam lir. 
zuruna getirilmemiştir. Bir ta. edecrk midir? Ce"·abını bek
kımları tecaVUze u.trayınlır ta. ledilimiı tf'k ıual bu'.• Sultanahmet 

Cezaevi Müdürü 
Emniyet 2 nci Sube 
Müdürlüğünde 

rafından açılan dlvalar netice- Fikir adamına 
sinde aylarca uğraştıktan ıon- Kurşun! 
rı itlenen ıuca göre cok hafi! Şevket Rado Akşam'dı yazı-
mahkGmiyetlere ulramışlar, fa yor: 
kat ~·ine n• yatık ki, bu mıh- c)!ahtyada Ahmet F.rnin Yal 
kılmlar bütün ga)Tet ve milra. mana kurtun atan adam ve e
caatlara ratıııen hapse gırme· ,., varsa onun t•rn.'11 ettiği top 
mlı vP. elAn ba!ın htirrlyetindt-n lıılıık: hrr eeyden evvel fikir 
istifade edaek ıunı. buna sal. htJrriyeti.nin ana.sı olan demok· 
dırmak•a devam etmekte bulun raıiye ilk kurşunu çekmi8 olu
mnslardır. yor. l\.fıllPtce benim~tnmis olan 

Biz bl!ın hürrlyetlni bu m1· bir dlvıyı kına hulamaya cü· 
nada anlar ve onıı lstedilimiz ret edenlerin üzerine hUktime
gıbl tefsir ederek tamamiyle tin bütün ~iicU ve kuvveliyle 
bası boı bırakacak olursak her yürüyeceğinden ıüphe etrnlyo. 
halde memlekete pek tok zarar ruz. Cemiyetimizin bUnyf!sinde-
lar geleceğinden ıüphe etme- ki bu hasta nokta kokiincle~ 
meliyiz. kazınmadıkça fikir hilrriyeti-

Biz bugünkü genç iktidar hü. nin sallıkla yaşamakta olduğu. 
kılmetinden artık yüksek mem nu ~OylPmek güttUr. 
leket menfaatleriyle oynıyan Bütün dünyanın sevgi ve hay 
neşriyata karıı Jlzım gelen ted ranlığını taııyan Tiirkiyenin 
birleri almasını ve bir k.tınun geri bir topluluk değil, A\Tu· 
memleketi olduğumuzu lsbat palı bir cemiyet olduğunu bu 
etmesini bekliyoruz. münasebetle de teytd etmek 
..:\cıln tabancısı mecburiyetindeyiz, bu türlü cU-

Siyavıııgil Yeni Sıbahda ya· retlerin ebediyen kırılması hü 
kurnetin hldi•e karşısında ala

ııyor· 
~!alatya ıokaklannın birinde. calı tl\Ta bağlıdır.• 

Flklr hürriyeti 
gece yarısı patlıyan kurşunlar. Konınarakhr. 
bu memlekette fıkri zorla sus-

Değişti Değişiklik 
Sultanahmet r"PtaE'\'inde \'Ukua 1 F.mniret l\1üdürhığü 2 inci şu. 

gelen rntif'ssif hAdi;,,elerle ilgili be müdürlü~ü kar\rosunda bazı 
olarak •• Adalet Bakanlı)!ınca ha- degışiklikl~r yapılmıştır. 
ıı ~ratlar alınmıştır. Altı kısımdan ibaret 01.1n 2 in 

Sultanahrnet Cezaevi müdıiril rl ıuboye bir kısım daha ilhe e. 
dPğiatırılerek \erine Toptaşı Ce· dilerek yedi kı~ma çıkarılmıt
ıaevi müdürü Reşat Ünsür tayin tır. 
edilmiştir. Komit;tr N'evzadın idare ede-

Bundan başka, Sultanahm ı celi 7 inci kuım, •Suç muhitleri 
Cr.zaevinde bir infaz sa,·cılığı iha vt 'uclular• mevzuu ile me~gul 
das edilmiştir. olacaktır. 

Bu savcılı~a da K1muran Ol- 2 inci subenin cinayet ması:ısı 
cay tayin edilmiştir. ~ecti~ine Vedat $okullu Eetirll· 

Briket kömü rünün miştir. 6 ıncı kmrnrlan Muavin 
Cevat Do~u da cınayet ma~asına 

ıatıJı du rd u ruldu verılmiştir 
E.ı;ki cinayet masası ~efi Ha-

5an Yılmaz '\1Uteferrika işleriyle 
meşgul olacaktır. 

Şimdiye kadar serbest olan 
briket kömilrlerinin satışı dur
durulmuş bulunmaktadır. 

Sebebi kat'I olanık bilinme· 
rnekle beraber ilgililer briket 
körnUrUnün beyanname ile ihtl· 
yaç ıahiplerine \'eritme~i ibtima· 
!inden bah!etmektedirler. 

Notre Da me d e Sion 

Lisesinde n Ye t i,enfer 

A~Tıca 1 inci kısma bağh ola
rak A5ım Solmaz idaTP$İndeki 
bir grup da, $imdiye kadar faili 
mP('hul kalmıs büyük hAdlseleri 
tetkik edecektir. 

Yumurta piyasasında 

s ükône t var 
turmak lstiyen bazı ıorbalann Mümtaz Faik Fenik, Zaferde 
hl!A gece karanlı&ından, pusu- Ahmet Emin Yalmana sıkılan 
dan ve kurıundan medet um· kurşunlann fikir hlirriyetine 

k ıd • h J · C m· t• " d"- t" Yumurta piyasat;ında bir haf. 
makta olduklarını göstermi§- arıı o u.unu, c• a etın ve ta e ıye ını n uve ı 
tir. 3'Subıın bazı düşkün karakterli tadanberi devam etmekte olan 
?ıfalatyada tabancayı ateşliyen insanları ne feci, ne korkunc Notre Dame de Sion Lisesin· hararetli durum biraı sükO.net 

akıbetlere sürüklcr\iğine bun· den Yetişenler Derneği bütün bulmu$tur. 
el, kim oluna olsun, fikir kar- d:ın daha hazin mi.sal olamıya. Dame de Sionhıları aza olmağa İlgililer bunun Sf"hebinı, fiyat~ 
ıısında kendi aczini ve perişan- C'a!ını !;Öylilyor, diyor ki: davet etmektPdir. larımızın yUksekliAi dolayısıyle 
lığını bir kaç kurıun sesiyle Cumhurb:ı$kanımız Sayın Ce- Adres: :\felike Arad. Velıbi ihraC'at yapılamamasında bulmak 
örtbas etmefe ga)-Tet eckn hir tat Bayar, h3dise üzerine va .. Bey Apt. ~o. 4 :\laçka. Tel: 80071 tadırlar. 
ortacaıt: kafasının bulanık he· tan Jazetes'ini ziyaret ederek ------------'''-- İtalyayı ve Yunanistana eskt. 
yecanile tetiği çekmiştir. Bu oradaki gazeteci arkadaşlara °" den yapılmıı bağlantılarla mal 
ku:reunların hedefi, füphestı eunları söylemiştir: , ı-evkedilmektedir. 
münhasıran Ahmet Emin Yal- i~te~eıe ne şekilde olursa 01• İri taze mallar 165 - 168 lira • 
man değildir. O bulanık kafa· sun, üzerinde tok büyük •hem- dan, natürel iriler 155 • 160 Ji. 
nın hazmed('medil:i, bütün gay miyetle durulacaktır. Dun<la radan, ufak tazeler ise 135 lira-
ziylt nefret ettiği her dilşUnce, kimsenin sUphesine mahal yok dan muamele görmektedir. 
o g•ce, bir Malatya sokağında tur. füikGmet, meseleyi ciddi G. S. Akademisi 
tehdıde uğramıştır. yelle \'e ehemmiy tle takiJl et, 

Bu kurşınılar, Jalnız matbu- mekt"hlr.W' LA.kap ve 
unvanların 
kaldırılması 

atımızın emektar bir rilknUne Cumhu.rbaşkanımır. sözlcırfne 
de•ıı, fikir hiltri etine ve hür· ıunları ilhe etrni~tir: •~lem 
riyetı taahhüt altına alan ka- lekette fikir hllrriyetinc hiç 
nuna ve devlet otorit.,ine il· bir •ekilde tccavü• edllmı·)~ 
k 1 t T b t 11 • • • 18 yıl enel buıu. n, 26. k• .• 

ı rnıı ır. ı ancayı l eı yen cektir. lltikfirnet bu nokta ilze. 
1. it t ttı•ı k f d k. sım 193' de Tıirk Bıiylık 

e ın aa • • a • • ı ıcz rinde ehemmiyetle durmakta. 
0 kadar bl!'llidir ki, kursunlar, dır.• l\tillet l\Ieclisindc J.ikap ve 
b k k 1. - ı L-1 · unvanların kaldırılmasına 
ir te e ıme soy enme~ zın, Basbakanımız sayın Adnan dair olan kanun ta arısı ka· 

batıl veya haklı herh•nRI bir Menderes ise. Malatı·adakı· De- ı, 
dl h 1 k ut edilınlıtı. Eski devlrler-

vamn ıer i yapı ma mın, mokrat Parti kon°reslnde Mdl 
· t ht k J 'bl A "' den kaima lie demokrasi 

nışan a asına 5 ı ı ır gı n · seden dol:ı)·ı duı·rlu"'. u teessUr-
ı b. ··k•t · · d b J '" prenı,lplerine u:rmıyan li· 

ıner çe ır su " ıtın e op · !eri ifade ettikten sonra, de· 
t 1 t karıların kaldırı l ma!,ı hak. 
t mış ır. miştir ki·. •Bu vat,,nın neresı·n. kındaki kanunun birinci 

Bu menfur hldisenln. bUtUn de oluna olsun politika ve fl. maddesi aynen fÜ)·le dlr: 
memleket vicdanında uyandır· kir adamları sil~hla tehdit edile .. ,\ga, hacı, hafız, hoca, moı. 
dıtı haklı galeyan. artık bu meız. Duna cüret ede•oklerı·n, 1 c b d" '- a, e endi, bey, eye[en ı. 
yurtda açık alınla kendini mil- halt.\ hunu akıllarından grrire-.. paşa, hanını, hanıınefendl \'e 
dafaa edemiyecek. fikre fikirle rPk:lerin kafal:l'·ını bin par,.a ~ haz.retleri gibl loikap ve un-
hes:ap veremiyecek herhanJtl bir etmPlte kadiriz.~ \'anlar kaldırılmıştır. Erkek 
ttgallıibün yağlı ip veya taban. Ba•hakanırnmn söıl•rl hUkQ. 

il ve kadın vatanda~lar kanun 
ca korl:usiyle vıtandı$ları mef. metimizin bu mf'vıuOa ne ka· · ka1"11sında ,.e resmı bt"lge-
IQc bıtakamıyac :.n ı i!l:bat et- dar hassas hulundu"ıınu •o"~trr 

.w; "' lerde )"alnıı adlarıyle anılır. • 
miş oldu. talP .-da karanlılt meı·fl kf\(idir. Çiinkü maazallah 

1 
nu kanun mer'iytle gir-

ellrrin sıktığı turşunlar, ya nız bunda "" ufak hir mii~amaha. dikten ıonra beyin yerini 

müdürü deö it ti 

Akademi miidilrl!lğünden isti 
fa eden Zeki Faik İzer'in yerine 
Heykeltraı Nejat Sirel tayin 
edilmiştir. 

Konyada bir basın t a rihi 

Konya 25 (Hususi) - Konya. 
da matbuatın 8~ üncü yıldönil· 
mil mUnaıı;ebetile bu~Un Konya 
basın mensupları tarafından bir 
toplantı tertip edilmiştir. Top· 
lantıda vali Kemal Hadımlı, dok
torlar, basın mensupları ve ga
zete teknisyenleri hazır bulun
muştur . 

ÖLÜM 

l't~ilköy i\ıtrleorolojl istas· 
yonunun tahminltrine gOre 
buJi(un ıehrinıiı \'e rh·arın· 
da havı sabahlryin hafif sfq. 
11 ve az bulu1lu, ıonra1arı 

bulutlu geçf'ctktir. 
A7. ihtiınalle hafif mevzii 
ya~mur yat:arak, rürxarıar 

de~işik yonlerden haftf· CS<· 
ceJ..tfr. 
Hava sıraı.tııında mUhlm 

bir de&ı~iklik olmıyacaktır. 
DLin 5ehrimi1rle en yı.iksek 

hava sıcaklığı ll.2. en dil.· 
ı;;Uk sıcaklık da 2,6 derece 
idi. 

....................... ~ 

KÜÇÜK HABERLER 
iBRıHIİ't DF.LIOESIZİN 
.\CTIGI DAVA 

Sehır Tıyatroıu sanat~·ftrların
dan İbrahim Delidenızin Mah
mut !\loralı, Talat Artemel, f.:r. 
cüment Ekrcın Talu. )Jediha 
Akersun ale)'·hlerine actı&ı ha· 
karet dlvasına dün Eminönü 
ikinci sulh crza mahkemesinde 
devam edilmiştir. 

Durusma başka güne bırakıl .. 
mıştır. 

Kfö!l"R TF.\'7.İ ~ıf·ESSESESI 
~IÜ DÜRU hİl.F.ŞTİ 

Üt .ydanberi rahatm olduRu 
i('in vazi(et;ine drvan1 edemiyt>n 
Türkiye Kömür Tevzi 1ı1üe~sesr.· 
il İstanbul şubesi miirlUrü B. 
HulQ!l KoC'aharzpm dündpn iti
baren vaziff"sinc basl:1mıftır 
PA n·K Fİ\' \TLARl:-iD.~ 
İSTİKR.\R 

Pamuk fiyatlarında ufak da ol· 
sa bir i•tlkrar müşahede edil 
mektedir. \ 
Hazır Akala I. Ier 212 kuruş

tan. alivre satışlar ise 215 ku
ruetan muamtle eörmtktedir. 
Akala il. ı .. IRO kuruıtur. 

"\llRİT Et .Çhtlz 
GiTTİ 

Eski Brlgrat büyük elçisi ,.e 

• 

Sili,·rinin Pamuklar köyünde 
r;evgiJiı::i Remziycnin a~abeyi~ini 
bıçaklıyar(\k ağır surette yı:ırah
yan CanuŞ ismindPki oahıs di.ın 
,\rlliyeye SP\..kf'dilmiştir. 

Remziye Adllye korıdorlarında 
hf'kJtyen r;evgilisinin kucı:ıtına 

atılarak. etrafta beklrşen baba
sıyle ailesi efradına, kendilerini 
ayırmamalarını söylemiştir. 

Hldl<• hakkında tahkikata de
vam edilmektedir. 

Pa kistan k ültür h e y e t i 

ıehri g eziyor 

Cç gündenberi şehrimizde bu
lunan do5t Pakistanın beş üni
versitesine mensup profesör ve 
öğrencilerden mııteıekkıl kültür 
heyeti dün ö~leden evvel, Dol
mabah\e sararı ile Deni.ı müze· 
sini germi~ler, Ttknik üniversi· 
te rektörünü ve Fakülteleri zi
yaret etmiılerdir. 

Ögle ytmeğini Çapa Eğitim ı 
Enstitüsünde )''iyen heyet, lstan. 
tul Kız Listsi llc Topkapı sara· 
j·ını da Ji(ezmişlerdir. 

Saat 19.30 ela Taksim Beledi
ye a~zino~unrla, Vah ve Beledi
ye Başkanı Gökay tarafından, 

mis:ıfirlf're bir yenıek vrrilmiş. 
tir .• tısafirlPr buıVın Kapalu;ar
§Jyı gezecek, Türkı"e - Pakistan 
dostluk cPmiyetinl ziyaretten 
~onra. öğle yemPğini Galatasa
ray lisesinde yiycceklPrclir. Öğle 
den sonra Re.sim sergisini. Ol· 
gunlaşma Pnstitüsünü, Fatih ca .. ' 
mil ve ti\rbesinl l':f'zrcek olan 1 
heyet şerefine 16.30 da Deyoğlu J 
kız llsO'in~• Mııhiridilı Sadak 
idare~inrlt t~tanbul Beltdi ·e~i 
Konscrvatu:ırı korosunun ôa İŞ· 
tirakiyle bir konser verilecek
tir 
İİİll .......... .... 

HER BEDEN 
TRENÇKOT 

)'eni Iadrit hil\'iH. Plr"imtz KP · Elha;.ra Terzihanesinin emsal 
:nal Köprülü dün Modride mil· •iz İngiliz, Alınan, İtalyan bol 
tf!'verC'ihen harrket etmi!}tir. ceşitli hatır trenckotlar ı 1.95 
ITALYAN ŞAN OKl:LU boy ve 60 bedene kadar her be-
. \Çll.IYOR .den ve boy !~in mevcuttur. 

İta! ·an Şan okulunun açılına· El.llMIRA TF. RZIHANF.SI 
11 mlinl'ebetiyle cıımart•si gll Beyoğlu lstlklll Cad 258 ı:ı 
nü akşamı ıa:lt 21.l~ te Bevoğ- hamra Han sa.Rdakl mE'rdiven· 
lu ~1,.şrutiyet caddrsindpki İtl'ıl- dPn birinci kat No ı. TAHSİ~ 
yan KUltUr mf'rk'°zlnde bir mü- KAR K;\ŞLl . 

sammı trt!p rltıttnıtir. ' İlll•••••••-
Bu rnü'3ınerede lstanbul Kon

servatuarının genç ıopranoların
dan ltltıra Olcay bir konser ve
recektir. 
BiR TIP PROFESÖRÜ 
GF.LIYOR 

Paris Tıp Fakülte<! profesör
lerinden Dr. Anrte ~icard. ş"'h. 
rimizdP. muhtelif konferanslar 
vrrmek üzere bu2"iln İstıınbula 
l'Plecektir. 
RAl\IR n : nlı.slz OKULU 
ISLAH F.Diı.EC'F.K 

Amerika 42 nci Sa~ırlar oku. 
lu müdiresi ve Colombia t'ni 
ver~itesi müdirelerinden l\trı. 
Laukuin. Sagır ve Dilsizler ok11. 
!unda yeni metodlar tatbik •t 
mf"k ib:ere bugUn şehrimize ıe 
ler.ktlr. 

Mrs. Laukuln okul çocukları . 
nın ı~lahı ve eğitimi i~ln Bakan 
lıJta tıfr rapor verecektir. 

CENAZE M ERASiMi 

Türkiye rıtason DerneQinden, 
Derne~ımiz azasınrlan 

Pror. Dr. M. LÜTFi AKSU 
2~ 'll/0:;2 tarihinde ebediyete 
intikal e1miştir. ;\ferhumıın ce· 
nazesi 26 katöım bu;UnkU çar
şamba günü Cerrahpaşa hasta
nesinden kaldırılarak Beyazıt ca 
miındP ö.Cle nam3zı kılındıktan 
~onra Kararı:ıahmetteki aile mak 
bere•lne defnedllerektir. 
Türkiye :\fa~on Derneıi. karde$ 

leti bu son ra,iml!'i ihtiramda 
hazır bulunmaya davet eder. 

(-Tı\KVlM-1 
26 KASl~I 1952 

CARSUIBA 
.\ Y U-GÜN 30-KASnI 19 
IUIMI 1368 - KASDI 13 
HİCRİ 1371 - Rehlül•.-vel S 

B••muharrlrlmlıln 'I>latr•· 
da uAradığı menfur sul

kasd ı n ga11"tclerde çıktılı 

glin \ e rrtesl gtin ra~tladı· 
''m ta nıdıklar tte~surlerlni 
ifade- ederJ('rkPn l't sahçım. 

d:ı ,\hn1('t Emin ,·aıman'Ja 

, -atan aiJ,.,.hıe ·~etmt1 ol
sun• drrlerkt"n, temrli şu 

olan ıu mii~tPrek endi~rleri
ni de belirttiler: ·Kaltm 
hıirrilf'ti elden mi gidiyor?• 

Blitıin bu tanuhklıra Baş
ınuh:ırririmiı ,.e Vatan aile· 
si adına teşekkür rderken 
•kalem hıirriyeti• bah~inde· 
ki t"nfli<;elerinin haklı olmıtk 
la htraber bunda mi.ıbal.1t:a 
tdilmemr ini, bir takım ha
bis tt-rtiplerle kal•m kırm3.
nın nıiimkiln olmadılını an
l atmağa ('alıştım. 

A. Adn:ın Adıvar üstadı· 

mız Cumhuri~ et rrfikimlzde 
('ık?n ·11C'r~ry kırı lır, kalt"m 1 
kırılmar• b011lıkll ·a11ıı; ı nda; 

hC'ntm hütiın lıu tınıdı\Jara 
sih·l"m .. k ist('diJ{im, fak:ıt 

ifadr<;inde ariı göstrr:Ji~im 

te1I btlyuk bir kudret ve be-
1aa:atle canlandırmıı bulu. 
DUlOr, 

Bu tanuhJ..lardan ba111 ::ırı 

ao;:a 1 yukarı en,·ıe ikinci bir 
endi:r. it.har tttlJC'r: 

- ~rnin dedif(inl kab!ıl 
rdrHn1, fa1'at ıırası muhak
kak ki '\'alman bundZl'1 son
ra )·a11Jarınd:ı hi(' rlrt:n,,. eıo· 

ki Yal:nan l'lmalftan trkinir. 
Iltınlara tertddiltsüı Ce\·ap 

l·erdinı: 

- Siz onu benim kadar 
tanıma1.,ını1, Eller ~bin söy
lctf itini7 '\"i'1man bPnim hıl
dlllrn .nıman'sa hiç değlı
miyecektlr. 

Başnıuh:ınirimiıin l\lal at. 
ya ha-.tane..,i ~·ıta~ı nda yaz
dırarak gönderdi&i makale 
dünkii sa1ım11da (tkh. Itt a
kalr !jii~·ıc bili ·ordu: 

• KC'ndi mf'slck hayatıma 

gelirırc, bu h~riise çalışma 
tarzımd::ı hiç bir ne\'İ fark 
yar:ıtmıyaraktır. ~Iilcadele 
h;ı\inde bir gazeteci de blr 
askt•r &ibi hf'r ukubeti ipti~ 
dad:ın güze almış bir adam
dır. Ayni cesaretle i~rh·e iğ
ri. doğruya dntru esası üze
rine çalıcm"ğa dC\'3m edere
lim. _.\ilahın bir mucize şek
linde btni korumak suretiy .. 
le go tC'rdi i nirl('tin hakkı
nı böylece tiderneğe çalııa· 
rağım.• 

İkinci endi tYİ bf'lirten
lt>rclen banlannı tesadiıf 
diin grne karşıma ı;ıkardı. 
Bunlar J;a muharririmizin 
ınakalesinl ılrrin bir takdir 
\:e bi.ıyUk meınnunh rtle oku 
mu~lar. Hrle m:ıkalenin ~·u
karn·11 n aklrtti.ıtim kı mı 

kendll('rini tantamı}'}(' tat
min ve mü~lerih etmiş. 

Bunlar, h"nıf"n htmtn ay
ni mtalde ol:ırak şunu sÖY· 
lediler: 

- Sen haklıymı-=ıııın, Yal
man, tınıamıyle senin bildi· 
~in \·aıman'mış. Çok . evin· 

dik. ~t\·inrlmlıin h••lıra st• 
bebl dr fikir ,.e kalem hii r
rb·Ptlniu daima y;ıfaya<'aA:ı 
IUiİf'l) İdtsini Rll"muharrirl~ 
11İ7İn yar11h yatal,ından yıı· 

dı1ı makalede bulmanuzdır. 

sayın Ahmet Emini ~ğil, fi· tir.Prinde o kadar titizlik •.öster ,_ Ray, lıanıının :yerini Bayan S d G SAVCI 
kir hürriyetine tınan eden mem dığimiz ''" canılan haRlı hıılun· ahnı , resmi muamelata dahi Allahın rahmetine kavuştuğu· Şükrli Kanatlı ge liyor a un · 

Vasati Eıani 

~ABAH 08.59 o~.15 

leket ,·icdanını da sarsm<lmıs du,...·muz dPmokra~i reı·imini nu, •enazeslnin 26 kasım 1952 !ıU girn1i~lir. • ney, beyefenlli, .. O" 1 E 1 E 
\'e ıindirmemiştir. Bütün mat. bir anda trhlikPve si.iriikliyrhL efendi, hanun, hanıme(endl, çarşamba &ünü öğleyin Beyazıt Kara kuvvellPri başkomutıtnı ;.; KEL :\1 , . • 

ör; LE 12.01 07.17 
!KiNDi 14.2~ OH5 

buatın bu menfur tecavliı kar- lir O h:11ıie millt iradenin h;\- p3.şa, ağa \'e hoca• gibi ke· camiinde namazı kılındıktan son Orgeneral SU'krü Kanatlı. yarın Ru! ·a. ı{lndl!ı t an p1 5.nını 
ıısında~i ahsil tavrı. buh"l~edmlhf'- kim olrlıı~u dPmokr:ıtik ira<le limelf"r re..,mi muamelat dı - ra ÜıkUdarda Karacaahmette ai- gece aaat 1.40 ta şehrimlı.t dö. redrlttmlş. , 

AKSAM 16.44 12.00 
YATSI 18.20 01.37 

kette &ciz ürriyetini a a ke si~temimize, fertlPrin tek f Pk şınd.ı mevkilerini muhafaza le!i makberesine defnedileceği. necektir. GenPral Kanatlı, Am"'· Emp,ryaJist pl!ınların ı uy· 
ıe1 t icinde botmantn 

1 
müm ü:ı iradeltrine \'E' teokratik istib~ etmişlerdir. ni teıkillt arkada$1arımıza tees- rikada ktndisine yapılan amPli· c.ıulf"•ıLI• gbndırıı"' .-..- l·• mı~·a n her pl.tnı rtddedt r! 

ll!S.\K OU6 12.32 

o acağını zanneden b r kac .t:l· datlarına asi.\ yer verilmiye- TÜLBENTÇİ s:Urle bildirir, bu ıon vazifemize yattan tamamiyle iyileşmiş ola- rı1ıi1t1/tr bMLl,ın, ba•ılmaıu' TATLISERT 

file son bir ders ve ihtardır. cek~~lr~.·~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;::;;::;;::;;::;;::;;;~:;;;::;;::;~~~ı~;t~lr~l~k~le~r~i~n~i ~rı~'c~a~e~d~e~r~iz~. ;;;;;;;;;;;;~ra~k~d~ö;n;m~e~1c~te~d~ir~·---.--.;~;;:;~;·~·~· ~··~·ı~M~"~· ~=;;~;;;;~~;;;;:;;::;;;:;;;:;;::;;::;:;;;::;;=:~ 
da, yalnız alelide bir tecavil· "' 

Yann, Türk adaleti huıurun-rr 
zün değıl, fakat bütün medeni o kelimelerin anlatmak is-
d~nyanı~. "2en1ur bildi~~. ~.u tet tedi!ini ıadtce anlamakla kal-
h~ ~sulunun hesabı a:orulece- dı. Aralarında aiıli bir haki-
l:ıne ınanı\·or z. kat olabJleceQini dU5Unmedi 

almıştı. 

Cevabını bekledlltmb bıle .. ][mzeıslzMefttiupla , ~ ~!~;~;i:~:ir:l~ua~::~:~~~~~~Y~~~ 
1.., '.. ~ _] diklerini dinliyordu. Seı;j çık· 

O kelimelerde se\'inç ifade ~r mıyordu. Ancak ara sıra bu T•k sual 
Falih Rıfkı Atay Dilnyı'da 

irticaı teıvtk edenlerden, bun · 
lara karşı gösterilen müsama
hadan bahisle diyor ki: 

etmiyor muydu? ~lektubun, ~ )~ \ . •öılerı tudık ettiğini ve onun· 

cMukaddes olan dln, dini !-

Delphine'ln b•nimsedi#i mek. A /. . ~ la ııbırliğl yaptığını anlatmak 
tubun beklenm•dik, ümit edil. YAZAN~ .:TVftCtJ'ıi ~. 11-+ll •. r,,,..ı:n,..N< 1?n9'~Au A. r-. ~- " için baıını Hllıyordu. 
medik bir saadetı müjdelediği ~ )' .. ~"•"'· • ''"""'!/~ 7f, C, - lyke anıa.,ldı deılll mi• 

---- yazılı idi Y•··· Ben yukarı katta Beatrlceln 
Kendisini dtJ,unnı.u, olması 23 oda kapısının yanına saklanı· 

SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA 

Bol mı~tarda ytniden piyasaya arıedilmi5tir. 
Kalb, damar, hernoroid ve itiyıdi kabıza karsı 

~~~~~-------
~----• BU AKŞAM -

MELEK Sinemasında 
Şa:une Yıldız: 

ELİZABET T.\YLOR ve LARRY P.\RKS 
tarafından nefis bir surette yaratılan 

AŞK Al1CISI 
(Lo\·e in Betler Than ever) 

Metro - Goldwln taı-.r Şirketinin 
Aşk - Neş'e - Zevk n gUzellik filmi 

Ayrıca renkli 'llf(I ll.\ US ve Palhe Jurnal, Dünya Ha· 

ne kadar sevinıli bir hareket- geleceği iüniln tarihini tesbit hltıralardan da bahsetmen IA. di tarafından ııoylenmiş &ibi lenmek müyesser olacak. Çün. rım. Sen mulf!kta durursun. 0 

ti. Elbette buJuşmak tatlı ola- etmemekle idam hükmünün z.ım. utandı. Odadan tıktııı zantan kil karde~imiz de mezarında pentereye girer girm('z arka· 
caktı. Fakat kolay değildi, ken· gecikme3ine sebep oluyordu. Dominique ıı:>ka ve kemikli Beatrlce'in ıünahını itirı( et- rahat edecektir. sından kepıyı kilitler. in ki het 
disi §ehre gelse olmaz mı? di. Bu dü$tince Delphine'i hem elini alnına "'0türdü. Şakakla- ti ... i .zamankı k•dar harap ve tUrlil ka\m3.k fırsatını önlemiş 

d • lı .. En ulak bir rüzi:lt Domi- ı ı 
ye soruyor u. hidrletlendirdi, hem Be sabır- rındaki damarlar kabarmııtı. bitkin ldı·. 0 8 ım. nique'i ürpertirdi. Pencereden 

Albin'in ıeyahat imkAnları sı:r:landırdı. !\eden sonra tlA\'e etti: Dominique ı·kınci mektubu.. Hem z3ten ben e\·vC'll senin eıen akıam rü:ı:ılrı hem masa 
mahr!uttu. Ti oraya kadar ae- Dominique ağır ağır mektu- - Ona çok mUhim bir cey nu okııduktan sonra· orada oldu~unu te;;bit et ı&ten 

'i üzerindeki mektubun sayfala-
lebilmck itin en aı iki J:Ün izin bu okudu ve o da kız kardeşi t;öı·liyeceğini de yaı, e mi? - iı·i.. Çok ı·yi. Yüz kızar- sorır:ı '·uk 111 r 1 vı ('ık-:ıı"ım. rını hıfırdattı, hem de Domi- ı 
i temesi ):izımdı. llalbuki o gibi kızdı. Delphine, ağabe~lnın bu son tıcı r:e.vler amma, iyi olmuı. Albln ~fonnirr'nln ikinC 

d b d 
w nique'i ürpertti. · 

geline, ıehir e ir kah\'e e - Ka~ıyor .• dedi. ı-özlerinl durmamı~. ancak ev· Ah Yarabbi artık hu ıu:fer mektubu iki a:ün e\'vel eelrnı, .. 
buluıup ne yapacaklarını ka- Delphine yavaş~a itiraz et- velkilerinln tesiri altında kal· bu iti bitirebilseydik, dedi. * ti. Delıkanlı kPndisinc yapılan 
rarla$hrabilirlerdi. •Bana .. Ba. meği diJşündil: mıştı: Dominlque uykusuz geçen ge. ısrarlt daveli nihayet kabul et~ 

b · J b. t klift b J ıı h - f ... ·i bu yakındı dizlerim o na oy e ır e e u unma- - ayır, ayır. Bu mektup _ Daha hararetli, daha A,1• celer ve ı:eÇ"irdill<i ütı.intülü " mişti. 
ga n.:ıs:ıl cüret edehilir. Hem tam mlnasiyle bir ask mektu- kane bir mektup mu yııayım7 günlet yüıündcn harap olmuş. kadar ağrımıyor. Böyle olma- DominJque vapaca*" ilin deh 
d b d. hitap edi b ·· ı u ı ı H ıı Adeta bir mucize .. EAer on u " &~ e ana sen ıye · u, o ne guze c m e er.. e- Fakat ben bunu nasıl yapa- tu. · k gi· 
yor.> le o sonundaki kelimeler ... o rım, Dominique. İlkini bJle Delphine diılerini sıkarak bir kurşunla yere s'remezsem, setıni san i kaYrıyımamış 

k t ti ·· ı peşin(len ko\'alayıp yine geber· bi memnun bir tavırla· 
Delphine me tubu o kadar a ı soz er... yazmak ic.,ın o kadar zahmet acı bir sesle kardeşine şöyle · 

benimsemlsti ki Adeta sanki Fakat bunları ağabeyine aöy- cektim ki.. cevap \'erdi: - tirim. - rt1eraklı delikanlı! Elbet· 
· h Dominique evin linilndeki ttl 

muhatap kendısi tmis gibi em liyemedl. Sadece sord u: - Zarar yok. Yann yazar- _ Bitirsek, bitiriek diı·or- te eninde sonunda gelece ·· 
1 

taş avluda dolaıırken bu söz. 
kızıyor, hrm sev niyordu. - Şimdi ne olacak?. sın. sun. Bir de bana sor. Asıl bu Diı·e liÖ)·leniv. ordu. .. 

N h 
leri söyJprli. Dizleri belki biraz • 

eden şonra akikatle kar- - Ona daha hararetli, daha Delphine biltiln eünll o ka- işde harap olan benim. Posta- 1 c · Delphı·n· a•abeı·ı·nı·n bu saz· 
t B k 

iyi !"r..mieti. Fakat zıyı yilıiin· ..._ e. 
eı aştı. u meo tuptakl temen- şıkane bir mektup yazacak· ranlık ve sırak odada bir l5lü haneye a:itmek. mektup ara-nilerın, arzuların hiç birl~i sın. Aldı~ın cevabın seni ha· ve. bir diri ilP hrraber ıet:'ir mak, sonra da revap yazmak drkl C'iZi!İl~r sanki daha de lerine iı;'nden şoyle cevap ,·e-
kendiJlne hitap etmiyordu ki.. yal sukutuna uğrattı~ından dl. Onlarla utrıstı, Ç'aba l adı bunları kolay mı sanıyorsun. O rinle3mh, gibi idi. Vürurlunda riyordu· 

Bu muvaffakıyetin ancak ya- bıhıedrceksin. Dur bakayım, durdu. \'e sonunda bu menhuı sefil adım sanki hep yanımda hiı~e'til?i kuvvet ve zlndeJJk - !ıferak değil, ıı;:e\'gi. Illtı· 
rı payı ona aitti. Şimdi farkı. Onu tahrik etmek için bir ta. günah ile o k11dar övünür ol- imiş ~ibi bir his duyuyorum. mu\'akkıttı. Ve belki de bu ralar. Onu burayı scvkediyor 

... •••••••R•i' iiadiiiil''ii•İrİıi ••••••••ıılİİ na \.'armıştı ki, bu delikanlı kım imalarda bulunmak. bazı du ki. y11ırlı~ı Ftizler sınki ken- - Yakında artık hizt din- \'U:tdPn rl;"tha korkunı;- bir hal ( A. k ar) .... ... ............... ______________________________ ............. ______________ ... ________ ~----------~-.;;...;;..;.;,..;,..;;..,;,;...;,;;,..;,;;:;_ __________ ...:;:r:.:.as~· ·-'-· _..,. 
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f)"ffJ~ 
Cumhur 

Baskanının 
J 

ey aha ti 
Yazan: E.T. 

* Cumhurba4kanı Celili Ba
yar dün l'unınlıtana ıtt
ınııttr. * ('in Jfindinde komünJ,.t. 

cuıınhurbaıkanı Celil Bayar lf"r Frınsıı ha,·a kuvvet-
dti11 Sa\·ırona ı·att i1e '\"u- h~·ri tarafındın bombar. 

•ıalıtına hırf'ktt etti, J>ol- dıman trlilmlıtir, 
llıh•hce meydanını \'e rıhtımı * RagdaHa ııayJı hrnüı te· 
••lduraR binlrr<'e halk tarafın- min edllf'mtmiıtir. ha ltüıllk toZahiirotı. uludan. _______ ....; ___ ..: 

tı. ı·unanı tından 1rırn haber- insanlar 
ltr Cunıhurhaşkanını kar ılamak 

ı~. •r•d• hüyük h•mhkt•r ı·a. Dondurulabı'lecek 
tdthlını, /\tına ,., pjr(':'df' hal-
kı1t evlrrlnl ıimrlidrn Tiirk bay
rılcları,·Je ıü lediklrrlni lıildlrl· 
Yor. Bu iki tırallı t•zahür, cum· Oxford (İngiltrr•), 2~ - Ox
hur baıkanının ıahsına olan ford Cniverıiteliiİ Tıp Fakllltesi 
bürt11et ve ır, .. gl kadar Türk - doktorlarından .Nicholas Kurti 
l"'uııa do•l1uiunun ikt mrm1e- bund;.ın böyle insanların da don
ktt hıllu arasında ne derece dr.. d.urutup ıofuk hava mahıenle
tia kök 11ımıı oldutunu ıö.ttr·, rı.nde muhafaza tdilebilecekl•ri· 
.. ektedir. 

1

1 nı ve istenilen anda yenıden can 
landırılacaklarını ıöylemektedir. 

Türk - Yunan do iluğu iki 
1 

Bu ilim ıdamı yaplı'ı t.ecrü-
111, .. ıeket halkı tarafından haki .. ı beler sonunda kan vı cUdin ıa
kltea hf'nln1 rnmi tir. 19!?3 tt1 1 rarsıı bir ıekilde dondurulmı,,ı
•rımııdıld hrrtıirHi ihtiloifları nın mümkün olduğunu iddia et
btllettiktrn lionra gecn1h;i tama~ miştir. 

• as ayış Irak'ta 
temin edileınedi 

A.utHia.tıı h••• 
lleyrut 25 Iraktan ılının haborltro ıöro Batdıttı ı•«· 

J'ri ~okağa çıkma yasaıı, mf'ydanlırdı tank ve zırhh otoların 
dolaşma~ına rağmen Asayiş temin edilememiş'e de dün gere 
Raşbakan Genera1 \fahmut Nurettin tırıfından ,yıpılın vaad· 
ltr m•mltkttte sükQnu sağlıyauk yeıAne çare olıuk te!Akkl 
edilmiştir. 

Filhakika Baıbakın Genıroı Nureıtin dün g.ce ı:•nlı öl· 
ı;üde reformlar yapılacağını ve bilhı:ı1sa se('imlerden ev\·eı ıe
çim kanununun tadil edilecelini söylemiştir. 

Seçim kanununda yapılması i~lenllen de~işlklik gecen haf. 
\1 karışıklık çıkaran zümrtn!n en bUyük ar~usudur. 

Son haberlorden de anlıııldılını göre ll•tdıttı lsayiı he
nilz temin edilmemiş bulunmaktadır. Gece ıokıl'a çıkma ya!a· 
tına rağmen dün akıam binlerce Bağdal!ı sokaklardı dolaımıı 
lırdır. Tank ve !ırhlı ntolann meydanlarda dolı,masını mil· 
tukip biler şehrin dolu kesimlerine dolmuılardır. 
• A!iler yeni kabinenin vızHtden uzaklı$hrı1ma,ını, Irak 
Pılrol ıirketinin milliteıtlrilme~lni ve fnıiltere • Irak ındlıt
maıının feshini istemektedirler. 

Irakta knmünlıilltr 
Vaşington 25 (,\.P.) - Irakla komünist tesiri az olmakla 

beraber ıon ,_.mantardı memlekete ıeniı ölçüde komünist pro. 
pa.(ındaıı lemin tdt2' risalelerin ınkulmuı olduı?u \'e bunun 
netic.,i olarak şimdilik küçük de 0!11 ileride rıddl hldiıtlore 
sebtbiyet verebilecek bir komünist ıebekninin kurulmıktı ol. 
duğu kaydedilmektedir, 

ı 1 

Tabancalı tekzip 
t:.ıoollu oRüyük Cfhıh 

ıaıetrıdndtı Atatürke, Jnkı. 
"IAplara ,;;,·dil, 

Bizim meınh•kettr • dln1 tr. 
lira yoktur. d•dller. 
tFll1n )·erde kaclınlar çar

ııf 1ly1iln, höralar 11arı"k ıır
ııın, f'rktkltr drirt kadın al· 
ıın • dh·p hatırdılır. 

ıuuı. kür ü•ündrn Cıml
iilrıhPrt tılrhe &iinderellm 
db·• hı'.\kırın1ar oldu . 

Yine a\nl ldıtlo: 

Dini irtlra )'nktur, ınrak 
dinf hiirri)'f't \'ITfhr. !\lem. 
lflktUn drmnkr.aıl ,·ardır. 

Ve hu iıltlla: Cumartrsl 
ı••••I Malılyıda başmu· 
hırrirJmbin iiıtrlne bntıl· 
tılın tahan<'ının Kf. I duyu. 
Junrıyı kıdır dP\·ım etti. 

!'( • ıırfp ı•Y ıu rlemok· 
rııl. 

Entl Gt'RF~IN 

Yanan evde 
Uç çocuk kül oldu 

Büyük bir saygısızlık 

• ---·----·-Dünkü Yeni 1stanbul, yukandıkl kllae)I neırederek ıu yıtı)ı yıııyor: 

Biı Atatürk'ün ölün1Unden ıonra memlekette 
din perde5i altındı birçok yanlıı \'tı zehirli 
propngandıların yapıldıtını görmete bı:lıdık. 
Gerek e!ki iktidar, gerek yeniıi inkıllp düs· 
manlıgını yapan bu gibi ne:riyata klrtı şiddetle 
hareket etmedi. Söz ve fikır hürriyetinin reıııt

çılık1a hie bir .al.\kası yoktur, billkis irtica neı· 
rlyatı büyük bir \·atan ihaneti sayılacak neti~ 

celer hazırlar. Buna nasıl vicdan hürriyeti de
nebilir? 

blanbulun ;:izli köıeleıinde Arap harfi•· 
riyle birçak e!'rrler, yılın ve yanhı dualar ı:ık

tı. Bunlar raddelerimiıde, \lpur vı trenleri· 
miıde, ıabıtı ınemurlarının &Oı.il önünde ıatıldı. 

1 

Balyalar halinde Anıdoluya cônf\trildi. E.Jefle 
kaydedelim ki, bu işe girişenlerin ceıa1andırıl· 
dıklarını haber almadık. 

Bugün size bu eibi zararlı yazılardan hirinl 
örnek diye ~ö~terivoruı. Kur'an okurken, hlr t~e 

baılarken kullanılmm temelli bir İıllm ıelen•· 
li ııyılın Besmelı ıörilyor musunut, ne kılılı 
ıokulmuıtur~ Bundan büyük bir din ıayııııılıtı 
düıünmek imklnıu:dır. Beımelenin m.lnııı, aııJı 

)' ukarı ıııdur: , Acıyan \'e merhamet ıo~tertl\ 
Tanrının ıdı ilt,• Arıyan \'e merhamet ıöıteren 
Tınrının. insan bldürmek icin )ıpılmıı bir ta. 
banca ile 111 müna!ehtti ,·ırdır? Yokıa bu tabın 4 

cı şrkllnd•ki Besmrle .. ki hılif• tutralm ıibl 
tedhiı~i bir top!ululun lıartti midir! 

' Bunu araıtırmak yetkililere düıer. Biı yal
nız belirtmek iıteriı ki, )'ah• aclır inıın vahıili· 

tini yumuııtmık !'in mıicadele ıtmiılerdir. Son
ıuz Tanrı mtrh•rııfitini dile eetlrtn Beımeleden 
bir tıbıncı yapmak \icdın hürriyetinin, din pro
paganduının artık ne ı•killere döküldüti]nil 
apaçık ıS•t•ri)'Or. Bu tııkınlıklıra din UYlllı 
adını vtrf'bilmrk icin ı•rC'f'kten bUytlk bir ceıı
ret istf'r. Ne eirkin ,., nr. tiksindiri<"I bir ffV .• 

llfıtn unutarak, ırlrrrk itin ha- Bu doktorun iddiaları tıhaK
tırlınmıAı başladık. Türkiye ,.e kuk ederse ıelecekte ıu gibi mu
l'unınistanın roı:ı:rafi durumları. ha\·C'rrlere şahit olacağımız mu
lkbıadl \'l\zlyrtlrrl, mü~terek hakkaktır: ıBeni ıu harbin ıo
tthlikeler iki mrmlrketin sıkı· nuna kadar donduruverin dok
bir lıblrlltl l'•Pm•sını kap et-1 tor,. 
tlrfynrdu. GPrek Türldtr, IPrtk j Doktor N. Kurtl inianları don
l'un.anlılar hn.nu takdir rdrrtk durmanın tehlikeli olmıdı&ını 
lllti1111t'hPtlrrlmbl ıkla hrmak fakat donmuı in!ian1arı muhıfı· 
1~1- falı tık. Çalı~ma cahuk \"t' za Jçin öıel ınğuk havı dtpoları 
1•Htli n•llrtltr Hrdl: Türk - imalinin bazı zorluklar ıöıttre· 
l'uıın dn tluğu hf!r&On bir par- ce&lni ıöylemrıktedir. 

Çin Hindinde 
Komünistler 
Bombalandı 
Hannoi, 2~ - Fransız ıv bom

bardıman uçakları bugün kuzey -
batı Çin Hindinde, Kıra nehrin 
ıüneyinde komünist Vietmlnh 
birliklerine sürekli tıarrullırda 
bu1unmuılardır. DUfman bu .sı
rada Na San'a yeniden hUcum. 
etmt'k icin yıjınak yapmakta ve 
malzeme&ini ikmal etmekteydi. 
40 kadar Fransız aveı uçalı He 
B 26 uçaklarından müte~ekkll 
bir iilo, Sonla etrafında, dü~man 
ko11arını ve ikmal depolarını 

bombardıman etmiştir. Fransız 
yllkıek komutanlığına göre bu
-'iln Na San ke~iminde nisbt bir 
ıUkOnet hüküm ıUrmilıtilr. 

Prag'da 13 üncü 
Sanık da itirafla 
Bulundu 
Viyana, 2!5 - Slansky duruş· 

ma~ı sanıklarından ~abık r.tillt 
F:mnlyct B:1kanlı~ı muavini Ka· 
r tl Svab hu~Un bu vazifede iken 
~fo , kova ;:ı:lrıyhindP trrtiplenen 
genlı ölçild• bir (esat harrkell· 
nt örtba~ f'lmiş oldu~unu söylE'· 
miştir, Svab, şimdiki duruşma. 
~ırtt~ında titiraf• larda buluna'\ 
13 Uncu Komünist idarecidir 
113.len Praırla yargılanmakta o
lan 14 sabık korniini."t irlarrci· 
den il i Yahudidir. Hepsi, Çe
~:oslovakyad:ıkl komünist rejimi 
n l devJrmek i('ln rr~at kurmak 
\"<" Ilah d('\•Jetlrri hesabına C<l· 

.~u~luk yapmaktan yargılanmak 

~lıhı!ı;çık, 25 - Sorkun kô
yUnde Ali ve !\trhrnet Özmen 
karde~lt're ait t\'de gece yarısı 
yangın çıkmış, tamamen yanan 
evde bulunan aile efradından 
12, 11 \'e 7 yaılarında tiç yavru 
ile brş baş büyllk hayvan kur
tarılamamıştır. BugUn enkaz al
tındın yanan toeukların kömür 
haline ııetrn parç,ıarı çıkarıl· Abidin Ozmen 
nuştır. Sa\·rılık hfıtliııe yerine! 

aAd~~;:J;· ;;;~;t"· ı Aleyhine bir dava 
Her yıl, bir yıl llııcokind•n dalıa gOzel v~ d.!ıa · 

. ,:,. • . . '. . mül.eınm•I ölar~k çok an · · ' · 
• ..,,;· •. ·.·~ ., .. ' . • .. • . -ı .··. . • 

~• dlhı kunetl•ndi. ııu dostluk Mare•al Tito Londra'ya 
•• iıbırll&I imdi iki ın•mleketln • ' 

Radyosu kurulacak Açıla~~.~ . .,.,., 
ıııııu ılyıı•tl oımuıtur. Martta gidecek 

\'uftlnistında geçtnde ••çim I.ondra, 2~ (A.A.) - BuıUn 
Yapıldı, bu ırçlm n•tle••inde ik- nıılşlerl BakanlıAı ıözcüsilniln 
Ud1r d•illıtl. fükl naıhıkan f.•· bildil'<lillne ıore, Yugo•IJvya 
~•rıJ Pllistlraı " llıı i,Jerl Ba- Batbakanı Maroıal Tito 23 mart 
'•nı \'rnlıtlos Türk - Yunan •a Londrayı ıtyaret e-decrk \'P 

dfltıuııınun , .• lşhirliğinln en 28 ~!arta kadar İngiliz bsııehrin 
t•rırPtU taraftar13rındandılar. Ce kalacaktır. 
" bıııha ı•r•n >·•nl ııaıbakln Rusya suçlu ilan edildi 

Vietmlnh kuvvetlerinin 

l?ı.,uıı lh1A11l11rt fıUıı 

Konya 25 - Şehrimize ıel•n 
ıiraat müteha sıılarının bucün 
\'erdikleri malllmata ıörı\ zirıü 
mevzularda yayınl:ır y;ıpmak ti· 
zere .\danad;ı bir radyo iıtaJ)'O· 
nu tesis edilercıktir, Bu istas. 
yon 200 kilDmrtrryCI kaclar ~: ayın 
yapabilecek ,.. takati 50 kilovat 
olacaktır. İ.lifaı~·onun tf!~iıini 
bir ,'\merikan firmaiı üzerine al
mııtır. 

llııreııl Papaıo da ayni hl.,1-
Yıtı ı. .. ırmekledlr; hRllA dly•hl
Unı ki Tiirkt\·o 11• Yunanistan 
"•sındı sıkı bir tıhlrllll nıtY 
tı.ıt ohrııtını herke ten ılyıdr. 

!\'cvrnrk, 2.5 ( P.) - Birlrş. 
nılı Mıllrtler özrl ıiya•I komite 
ıi 1948 dıhiJt hırhi tını!ındı 
kızıl C'f'tPcılerin ,·unanl tından 
alıp ıMUrdilkl•ri ve iade •tme
t'iklPrl 13,000 '\'unın enrutu itin 
~ e korıı .4~ oylı Ruıyıyı ıuelu 
l ' etmiıtir. 

me\'kie yeni bir tıırruıı hazır

landıkları unnedilmektedlr. Bu 

bu tadırlar. Prn: r;ıdyosu dilnkil 
yayınında S\"ah'ın tam itira(lar· 
da bulun<lulunu ilrri sllrmüştilr. 
"Yrı_yına .ı;cöre bu şahıs Tito tara· 
Cırdan fe~attı grupun mcn ... up
larııı<lan oldu~unu, bu arupun 
komiinlst partisinin sabık ernrl 

Edirne'nin kurtuluıu 

kutlandı 
"ıu olmekt•dlr. 

Cu111hurbı,kanı~ \'unan Kr•l 
'• krollçtılnln mrml•~•tlmld 
tlnret1erlnl ladt: etmrk ü1ere 
\'u•ınl•lını gitmrktrdir. Fakat 
bıı münaoı;ebrtle ıdya§İ \'ôltiyrtin 
dı &örü~ülece~t Uphrslıdir. Bu 
19rüımrle'rin verimli nctlcclrr 
'''rıtıe~lnl temenni tılrrek Cum~ 
hurhışkanıınıza l)·i yolculuklar 
teınfnni edrr!ı. 

Yay•nlar1nd<Jn en son çıkan 

C ES U R 
DELIKANLI 
llunyaca meıhur Ameri1<alı 
•dtb Willlam Saroyan'ın en 

ıüzel hiklyeleri 
'rilrkçeye çeviren: Suad 

Ta,er 
Zorır bir karton kapak 

iı;in<le 
P'iıh 100 kuruı. 

P. K. 77, İstanbul 

ke~imde düşmanın muhtemelen 
18 bin kiıilik bir ku,-vıtl vır· 

dır. 

31 ARALIK 
YILBAŞI KEŞIDEMIZDE 

100.000 
Lira Kaza11abilirsiniz. 

GARANTİ BANKASI 
DERHAL 

luhı ve ajanılınmııda h.eıalt ı~hrunı. 
Giıeler!miıtlen luhıt isteyiniz. 

BU • KEŞiDE 
LAie Sinemi'• 11Jonundı Noter vı lıılk 

huzurunda yapllacaktır. 

Galatasaray TURKUAZ Aile Saz Salonu 
Aluazıam Proıramını ıaygı deler ınUıterlltrlne ıuıı.makla ı•rtl duyu 

• 

Altın s .. ıı 1 ıtdııım11 Sesle ÇiıJller nıtklrı Çeaç Res Sınıtklrı 
Perihan ı\ltındıa SÖZER! CELAL $AHİN MUZAFFER BiRTAN 

Oıtad. Allyazar idaresinde mua11am faııl. 
llA~llT DIKSES - SE!\l!llA COŞAR - NECATI TOKYAY - S!:L!HATI'IN PINAR - ER 
ChtENT BATı.NAY - !S!llAIL ŞENÇALAR - SALİH ORAK - FEYZi ASLANGIL -

CE:llAL CÜllilÜŞ - PABASKO MAKSUT - Nl:Cill:T GEZEN 

İçli R••tt~ilr tlıtıd 
C•tad Kemani 6Et,AHADDl1' PINAll 

NECATİ rOk\'AY Sf.~llHA ı.;oş R Sazı ve Sesiyle 
Hrr Pazar Saat 15 dtn itibaren m· ıuım lçklılı ,A.lle ~hilneleri, 

VE NİHAYET TUBKUAZ'IN SAAT 23. Ün~ 
':'el <70ll7 

arkret•ri Rudolph Slansky tara
fından kur'Jldujlunu söylemiştir. 
!\eneli !, Emnıl'et Bakan mUal'inl 
ııC•tiyle •Tr~kiı.t• ırupun rina! 
raaliyttlerlni örtbas etmiş ve 
• Anıılo. Amerikan • casuslarının 
Çokoslo\'akyada iı EÖrmclerlnl 
milmkiln kılmıştır. 

ltalyan Başbakanı, Yuna. 

nistana davet edildi 

Atını, 25 (A.A.) - Yunan hil· 
kOm•ti, İtalya Baıbakanı de 
Gııperl'yi 1 aralıkta Yunanista. 
nı resmen ziyarete dı\'et · etmiı
tlr. 

Edirne, 2~ <Hususi) - Edirn~ 
hucun kurtuluşunun 30 uncu yıl
dönümünü coşkun tezahüratlı 
kutladı . 

--o--
Heddy Lamar, nafaka 

dôvası açtı 
NP\')'Ork, 25 IA.P.l - Sinema 

arlisti lleddy Lamar, 3 çocui'.iu 
hrsahınn bu.a:iin rski kocası John 
Loder aloyhine 10 hin dolarlık 
bir nafaka divası acmı ş tır. Herl 
dy Lamar John Loder'dtn 1948 
de ayrılmış ve Lodcr o ıaman 
çocuklarının ge(;'imi için ·~·da 
300 dolar nafakaya mahkOm tdil 
miıti. Ru parayı vrrm,dl~indf"n 
timdi 10 300 dolar bor~lu bulun
maktadır. 

AKIL-SİNİR 
Hastaları, Alkolikler Toks!konıanlar. Felçliler. 

DUMAN TEDAVi Kliniğinde 
Yeni usul ve cihazlarla tedavi edilmektedir 

Bakırköy İncirli Asfaltı No. 51. Tclof: 16 - 184. 
Mua •enehane: Fatih Ftvılpaşo C,d. 2~011, -, 

Eksik memleket ilavelerinizi 
famamlavınız 

Bursa, lzmir, Hatay ve Antalya 
ilôvelerinin ikinci baskısı hazırlandı 

Nliıthaıı tiik:enmlş olan yurt 111velrrlmbl '°·rnldtn 
bashrmaJıı: h111hul1lın1111 hBht"r ,·rrm1'5tik. 1 numaralı 
Burıa, 2 nuırı11rah tımlr, 3 numaralı Antılya ve 8 numa 
rıh Hatay 114ve1erimfıln ikinci tabı hazırlann114tır. 

Kollekılyonlırında bu dört lllve eksik olan okuyu,ula
nmıı hunlın mıthaamııdan tedarik edthlllrler. Hırit· 
ten hrr 11lve l('itt on beı kuruı ilı.Prinden posta pulu 
Côndtrenlerln ııdreslne 11AveJer yo11anır. ~Te\·cudu kıl
mayan Çanakkale tı, Çınıkkolo Zafrr. Ankara il ve 
Trklrd•• iJj\'ell'lrimiıin ikinci tabı tanııımlandtk(aı oku. 
yncul,nnuzı haberdar ttmtkte devam edrft~iı. 

HO$ MEMQ- Hoppcılall 

Ankara ~5 - 1937 ıeneşinde 
Diyarbakırda kanunsuz olarak 7 
vatandaıın kurıunı dııildıli hak 
kında savcılıla yapılan ihbar 
ilzerine rılAkalılarca tahk ı kat~ 
başlanmıştı. Bu aı· ada 1037 yı 

lında 3. umumi nıüfettı$ olarak 
\·azi!e gören Abidin Özmcn hak· 
kında da takibata geçllnıiıtı Dl. 
yarbakır C. Savcılıtı bu mevzu 
ile alBkalı tahkikatını tamamh
yaıak dosyayı Ad.alet Bakanlı· 

Q"ına göndermiştir. Adalel ve İt 
~Jleri Bakanlıkları da Abidın 
üzmen aleyhine dAva ikamesine 1 
k.!lrar vermi~lerdır. 

C. H. P. Meclisi 
Bugün toplanıyor 

1111.....c Jl-."4JMrlMı•4•n 

Ankara 25 - C.H.P. !ıteclisı 
)'arın sabah gl'nel b.aıkan I met 
İnönünün relıliğ!ndo toplana. ı 
caktır. 'Yarınki toplantıdı secim 
lerin erkene alınıp alınmınıaıı 
mesele~i ile Jrticaın dnlenmeıl 
için alınması icaheden tedbırler 
hususunda Halk Partisinin ıö · 
rüıünün tesbit edileceti tahmin 
edilmektedir. 

Edremit' de 
Deprem oldu 
Balıkesir 2t - Diln 1e<1 l!:d. 

remitte ıııt 2 de iki ııniyı sü~ 
ren şlddtlli bir )·er a.ars1ntuı al 
muştur. Deprem Burhaniyede 
de hissedilmlı, 60 kadar evin 
duvarım çatlomııtır. Can kay· 
bı roktur, 

Bir Amerikan 
Amirali geliyor 

Ankara :!5 - Amerikan At
lantik ve Akdeniz fıloları bıı
komutını Koramiral \Vricht, eıi 
\'e on dört kitilik maiyeti ilı 
berabpr 1ehrimi1e ıelecektir. 

Amiral bir ı:Un ıehrimiıde 
kıldıktan sonra İzmit ve İıtan
buldı tetkiklerde bulunacaktır. 

Ankarada bir yangın 
Ankın ~~ CA.A.) - Bugün 

öGle üzeri saat 1% sıralarında 
Anıt . Kabir lnıaatı alölyı bl· 
na~ında bir yanıın baılangıcı 
olmuıtur. 

Ankaraya gidenler 
İılanbul 25 (A.A) - BilyUk 

lt:ll• Meclisi Baıkını R•fık Kor 
ıltan. Baıhakan Adnan Mende 
res v11 feişleri Bıkını Ethem 
Mendtres bu akıamki 8.10 •ks 
pre~i ·le Ankıraya hareket etm~s 
terdir. 

.. MUHTIRALI .HAYAT :.f AKVIMi 
, .. · · Y.e,iıi yılın en ho~a gidrıı 'h~dı1'eıi olacai.'tır • . ~ 
t yeni çıkan bOIOn kanunların holAsa•İ ve günlük hayal için 
', llhumlu botun bilgileri, buyük nıUtehauıslarmhaıırladığı Lu . . 
• An•iklopedide bulacak<1mt. Gay•t muk.mmel bir mulıtıra 
· ve 320 ~hife PR faydalı yazılar , mikli huıtalar ve bandralar 

. Taklitl,.;iai aln;am~k için M~,;;iı Ki~~plıa~<sİ :dıesiııe dıkkat 

.~:-,,-.-·, etmelidir. Pandoıoİ cil!lidit ' Fıah 130 kıiruilur. 

f'I __ _ 
Bu ıkaam •aat Zl de ---.. 

SARAY ve YILDIZ 
Sinemaları, me~şimin 2 inci büyük Fransız filmi 

ntlCHF.LE JIORG.\l'I" ve HE?\Rİ VIDAL 

tarafındın harikullde bir tarzda yaratılan 

Yıkılan Saadet 
Şaheserini takdim edeceklerdir. 

Y111dıtı Cilt bayatta aşkın en fe~i mlarını ıi•l•yen bir 

kadının romanı. .. Hakiki Pariı zrrafeti ile sütlü bir film. 

FEA FIMI 

,---------------· EMNİYET SANDIGI 
Yıl sonu için 30/ Aralık/1952 de 

'75. 00 
lira tutarında iki keşlde birden 

* * * 1 - Vadeli, vadeıiı ta s ırrur he J apları için Y•ıilköyde bir 

V 1 L LA 
ve ayrıca zengin para ikramiyeleri 

2 - Yukarıdaki 

• 

50.000 liralık 

keıideden ıyrı 

heııplır itin 

25.000 

ol ırak yalnıı 

liralık çeıltli para ikramiyeli ketide 

• - ll•r l:iO lirayı bir kur'a numıraıı verilir . 

vadeli 

• - Posla ma!ratı ıındıı?ı aJt olmak Uıtre tııırıdın ıön· 
deriltetk porı hıvıleslle keıldtlere ıiril•hllir. 

e - Açılan ht11pl1r1n, keıl de hrlhine kıd'1 en u !SO 
liradan ııılı düıürUI momHj ıorttır. 

* * * DiKKAT: Tılailltı ıiıelerlmiırten ıllrak hesap ıçtırmıktı 
acele edinlı. 

GI 
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Umumi 
devam 

teessiir 
ediyor 

Cumhurbaşkanı Bayar 
Yunanistan"a hareket etti 

( Baıı 1 incide) 
halk topluluilu tarafından Cum
hurbaşkanı uğurlanmı~tır. 

Devlet reisi Dolmabahçedeki 
teşyi merasimini müteakip be
raberinde Büyük Mıllet Meclisi 
.başkanı Refik KoralkJn, Başba. 

ikan Adnan Menderes, İçjşleri 
\Bakanı Ethem Menderes Vali ve 
!belediye baıkam Prof. Gökay, 
Ankara milletvekili r.ıümtaz. 

1 Faik Fenik, İzmir ~IilletvekiH 
Cihat Baban olduğu halde Acar 
.motörü ile Savarona gemi.sine 
hareket ctnlişlerdir_ 

Şerif Dununun kardesleri. sanı• ın lı!tdi ... e 1crinde 
bıraktığı bisikletle beraber .• 

' 

Başmuharr. Irimıı .. \hmet Emin !Basın Teknis,culrri ~rndikası· 
Yalmana karşı )!alatyada )•ı;l· ııın telgrafı 
lan suikasdın :lıurt içınde uyan· :\fanız kaldığınız mel'un 'e 
dırdıltı teessür de\'am etmekte· menfur tecanizü, Basın Teknis
dir. Dün de matbaamııa birçok yenleri elem \e teessürle kar ı· 
kimseler başvurmuşlar, ve hAdi· larken, geçmiş olsun der \e Ce· 
ge karıısında duydukları nefre· nabı Haktan Acil ıi!alar dileriz. 
ti ifade ile başmuharrirımize ~.. Basın Teknisltnltri Sendika~ı 
tıl şifalar dilemişlerdir. * 

Dün elimıze gelen telgrafla. Kadınhanı dtmokratlarının 
rın bir kısmını yayınlıyoruz. telgraf• 

Mubabankın telgrafı ~!alatyadaki menfur tec.-·iJzıl 
İmtiyaz sahibiniz ve kıymetli terin eder, sayın \·almana sıh· 

ba~yazarınızın ~Ialalyada maruz hat dileriz. 
kaldığı menfur ıuika!tten dolayı Kadınhanı nrmokratıarı adına, 
teessürlerimizi bildirir, kendile· tlçe ha~kanı ııa~an Ekmekçi 
rıne Acil ıifalar dileriz. 

:l1uhabank * * ı C. ır. P. Grınlik ilc:r kon~rr-sinin 
l\orat'li (~azetrt:ilrr frmiyetinin lrlgrah 

trlır;ıfı ~talatyada ger, bı zUın.ı rt.:!l 
Sayın hm t Emın Yalın nın · ttta\hzünc utr ınantzın uıunlil· 

sahsında ltkir hurrtıetınc ı ~ı· s• lçirde bu'un n Gem l: H. 
lan ıenı leı:avUıu tel'in eder, kıy P. ço kon esını apan parlıli· 
metli gazetecimize ilcil ~ifalar di ı Icı·, size 5.cil ~ıf:ıl~r ten1enn1 C· 
!eriz. derler. 

Kocaeli Gazrtrriler Cemiyeti Kongrr Ba.,kanı 
~ı . So!uoglu ı Sadettin Canga 

Demokrat .\ nkara gazetesinin ı * 
telgrafı , ~lamak mu•takil n. P. ocagının 

:'.\lilatyada maruz kaldıtınıı 1 mektubu 
menfur teca\'ilzdrn dolayı ters- Ba mutw..'Tıriniz .\!ımet Emin 
&tlrlerimiz derindir. Sıhhatinl1in ~ )tatmanın alatyada maruı kal· 
saatten saate düzelmP.kte oldu· 1 dığ:ı müessif h<i.di.srden dolayı 
tunu öğrenerek teselli duyuyo-1 teessurlerimizi ifade- \'e bir an 
ruz. Hür le ileri fikirlere gerili·~ evvel şifa huln1asını '.\tamJk 
iin va taassubun saldırışı telik· Demokrat Partilileri namına te 
ki ettiğimiz bu hareketi tcrın menni ederiz. Ilür matbuata 
eden Demokrat .·\nkara gazete· hançer sokmak istiyenler, emel 
sinin sahip ve mensupları ile !erine muvaffak olanuyacaklar-
ıize ıifal:ır dileriz. dll', Saygılarımızla 
B~1muharrir i\l ahmut Gütbilmrı Otak İdare Kurulu 

De\Tİm ocaklarının mektubu 
İstanbul ili Devrim ocakları 

başyazarınız Ahmet Emin Yal· 
nıana yapılan suikastt teessür 
ve nefretle karşılar. kendisine 
~al:1ık, cs<'nlik dilert bu arada 
derneğimizin de ayni azim ,.c 
ı;::ıyretıe hür !iki.r ve zihniyeti, 
dc\Timlcrl mudafaaya devam 
('dcceğini bir -kere daha belirti. 
rlz. 

De\:rinı ocakları İshıınbul 
ili adıruı Av. Cahide Altan 

:>(. 
Sabık İkti<at Bakanı Sım Belli. 

oğlunun mektubu 
Vatan ailesinin teessürüne iş· 

tirak e)ler, derin tee.ssüClerimi 
arıederim. 

Sırrı Bellioğlu 

* .ı\merikın Bord Be.>·cti Genel 
sekreterinin mektubu 

llem 13hsen, hem de heyeti
mıı namına size kar~ı yapılan 
!uıkastın bizi tir.üntü içinde bt· 
raktığını. ve pek yakın bir za. 
manda tam sıhhate kavuşmanızı 
.\ilahtan diledığimizi bildirmek 
llter. derin saygılarımı sunarım. 

Genel sekreter 
\Vm. Sage \Voolworth, Jr. 

* eParis Pre~sto muhabirinin 
mektubu 

Bu ubahki ııazetelerde sağlık 
durumunuzun .o;alAha dofru git. 
ti~ini okumakla büyük sevinç 
duydum. Bir an evvel isile~mc. 
niz için ~n samimi temennileri· 
mi anC'derim. Uzun zamandan 
heri Vatan gazetesindeki faali
)Ctleriniıi takip ederim, Malat
va suikastında sizi vurmak isti. 
yen rller, §ahsınızda hürriyet 
ve idral bekçisini yaralamış bu. 
lunuyorlar. 

Herkes, sizin, yolunda yüriJ. 
mekte olduğunuz anlayış, teva· 
ıu, müsamaha uğrunda yaralan. 
manılı bir ~ref teJ~kki edece· 
inizi biJiyor. 
Bu vcsiJeyle. en sanlimt dost· 

Iuk duygularımı teyit ederim. 
Robert Guyon 

Paris Presse muhabiri 
G~vaş Jı;aymakamın ı n telgrarı 

Size yapılan bü~·ük ıı;uikast 
Gandiyc de yapılmıştı. lliç üzül. 
mcdim. Siz zaten fflnısiniz, fa. 
tat yakh~ınız çıra c;,izi :evcn biz 
!erin kalbinde daima yanacak
tır. 

Sa~gılarla, 

Kayıoakanı ,\ kbay 
:>(. 

Bunlardan ::ayri Londradan 
Labin, .'.\lehlika Ce\.·at • .ı\Ji Saraç 
oğlu. Nimet Uraz. Operatör Ca
fer Tayyar Kankat, Cevdet Genç 
soy, Reşat Saatçioğlu, Tolun 
,\lptekin, Xeziho Neyaı, Mah
mut Selenga, ihsan \'azman ad· 
lı vatandaşlarımız telgrafla; ay. 
rıca Kadri Erbulak, Xurettin 
Akakçe. Zihni Acar, Zekeriya 
Atillci. Cevdrt Gürkan, Rauf 
Gtins::or. Riza Trklarhan, Dr. 
llayati Kutay, Emin .t\knar, Os. 
man Demir, Göknan Ayclli, Mit· 
hat Eriş adlı dostlarımız, vatan. 
daşlarımız ve okuyucularımız da 
mektupla, te~ssürlerimizc kabl· 

1 dıklarını bildirmi.şlerdir. 

' 
\ 

Cumhurba~kanı Celfil Bayar 
•Savarona • aemisinden 21 p~re 
top atışı ile seliimlanmıştır. 
Cumhurbaşkanına bu ziyaret. 

terinde kızı NeylUfcr Gürsoy, 
Kütahya milletvekili Ahmet 
Gürıııoy, Dışişlcri Bakanlığı umu· 
mi k~tibi büyük elçi CeYat Açık
altn, cumhurbaşkanlığı umumt 
kiltıbi Nurullah Tolon, Cumhur· 
baıkanlığı hususi kalem müdii· 
rü Fikret Belbez, protokol 
umum müdürü Tevfik KAzım 
Kenıahlı, muavını Şemsettin 
~fardin, Başyaver kurmay yar. 
bay Nurettın Alpkartaı, • hava, 

"''""'•·J 1 kara Ye deniz yaverleri refakat 
elmektedır. 

tSavaronao gemisine tSultan. 

Sujkast l alli Şerif Dursun un e\·inde. baskı n neticesi 
ele geçen mavzer ,.e mermiler 

hisar• ve •Demirhisar• muhri~ 
lcri refakat etmekte ve bu ge
milerde bazı basın mensupları 
da bulunmaktadır. 

ı. 
Bayar dün Dolm:ıbahçe nlıtım ında ~1enderesle görü~ürken 

•• 
Yakalanan 

hadisenin 
suikastçı 

şahitleri 
Şerif 
tesbit 

Dursun'u 
ettiler 

Ati nada 
.\tina 25 (AP.) - Atina şeh· 

ri bugün Türkiye Cumhurbaş. 
kanı CC'Ial Bayarın ziyareti için 
hazırlanmaktadır. Bayara, şim. 
di,ye kadar hiç bir devlet reisi. 
ne teşmil c<lilnıiyen, muazzam 
bir resmi kabul yapılacağı an· 
!aşılmaktadır. Bütün resml da
ireler, umumi 3:erler ve cadde· 
!erdeki bütün binalar şimdidrn 
Türk ve Yunan bayraklariylc 
donatılmıştır. HükO.mct ayni za. 
manda Atina ve Piredeki bütün 
ovlere ,.e limandaki bütUn ge. 
milere bayrak çekilmesini cm. 
retmiştir. Bu ba)Taklar yarın
dan itibaren bütün ziyaret 

( Başı 1 incide) 
gece!'i suikasd mahaUi yakının. 

da bulunan yeşil ve beyaz boyalı 
yepyeni bisikletin kendisine ait 
oldu~unu itiraf eden Şeril Dur· 
sun, bu bisikleti aı zaman once 
Elizığlt bir arkadaşına verdiğini 
söylemiştir. Yapıl:1n tahkikat 
neticesinde bu Elizığlı şahsın 
hüviyeti tesbit edilmiş ve hidi· 
senin beklenmedik mecralara su. 
rü.klenmek ihtimali belirmiştir. 

El3zığlı genç kimdir? 
Ş•rıf Dursunun arkadaşı El~

zığ lisesi 11 jnci sınıfında oku
yan llüseyin t·zınez adh bir Öğ· 
rencidir. Kcndü;i bu yıla kadnr 

':\fa1at~:a lisesinde okumakta idi. 
:\füdürle kavga etmesi üzerine 
E13ıığ lisesine nakledilmiştir. 
Hüseyin Üzmez yaz aylarında in
şaat işlerinde Şrrif Dursunun 
yanında c:alışmaktadır. Şrri!in 

üzerinde teısiri vardır. Suikasd 
giınli )fcılatyuya gelmiş olduğu 
tesbıt edilmiştir. ,Annesi de ha· 
lC'n ~lalatyada oturmaktadır. llü-
5t'Yln \;zı11cı bugün Elfı.ıığda 
doktordan bır hartillık hastalık 

raporu almıı , .• ortadan kaı·bol
muşlur. Şiddetle aranmaktadır. 
Evinde yapılan aramada <'le ge
çirilen ve aik hakkında Savcılık 
gayet ketum davranmaktadır. 

Görgü şah itleri crih • 
tanı d ılar 

Suikasd gecesi faili gOrcn Kürt 
lakabıyle tanınan Nuri ve ken. 
disini takip eden bekçi Osman 
Suzan bugün Emniyet müdürlü· 
ğündc Şerif Dursunla karşılaştı
rılmışlardır. Jler iltisi de Ahmet 
Emin Yalman vurulduktan son. 
ra elinde tabanca ile kaçan şah· 
sın bu adam olduğunu söylemiş. 
lerdir. 

Bekciye riiıvet teklif edlldl 
Sanıkla karşılaştırılmadan ev· 

ve! bekçi Osman Adliye korido
runda dolaşırken Kadir Karataş 
ve Ahmet Çetinkaya adlarında 

iki şahıs yanına sokularak Şeri( 
Dur:iunu tanın1adığın1 söylediği 
takdirde kendisine bin lira ve. 
rjleceğini \·adetmişlerdir. Bekc:i· 
nin ihbarı üzerine bu iki şahıs 
hemen nezaret altına alınmıstır. 

Tahkikat <afhas• 

Hadisenin tahkikatını idare müddetince çekili kalacaktır. 
etmekte olan Savcı Celil Dinç Tilrkiye Cumhurbaşkanının 
ve Savcı yardımcısı Faik Polat. peroı:('mbe sabahı. Pirevc varma. 
la biraz evvel görüştük, Savcı ve sı beklenmektedir. Zi.yaret altı 
Sa\'cı yardımcı~ı ·Suikasdı takip gün sürecektir. Diler taraftan 
eden anlarda ıs<'kiı meçhulle kar· Atinoya varan haberlere göre 
~ı karşıya bulunuyorduk. Şu an. bugün Türk basın mcn~upları 
da bunların altısı a<;ıklanmıştır. v~ ba ın fotografçılarından mü· 
Pek yakında mesele bUtUn tefcr. teşckkil bir grup hududu ı:eç· 
ruatiylc ort;.1ya çıkmış olacak. miş \·c .:\tinaya ı;::elmrktrdir . 
tır_• demişlerdir. Rasbakanın mesajı 

Tahkikat nC"lircsinde suikasdın · Raşlıakan .Adnan hfcndcre.c:-, 
ınuayycn gayelrr uğruna çalı~an Ati na~ a hareket eden gazctrci· 
bir teşkilat t.ırafından dikkatle lrr hryetinr şu demetle bulun· 
ve planlı olarak tcrtiplendi~ı mu tardır: 
k f . ı· · ı ı • k Cumhurbaşkanı Celil Ba ·ar dün Rum Ortodoks Patriği ey ıyc •.nın a.n. aşı '1Cas.ı uv~·c .. ı Cıınıhurbaşkanı sayın Cr· 
.e . a mııı . ~ ıyor. .r ~~ e ı en J~l Bayar'ın Yunanistan scyaha· 1 t h ed 1 L h d ı l AUıcnagoras tarar1ndan uğurlanırken 

l:slam Demokıat parlısL~e men. tı takip etmekte olduğumuz dost- Yunan millctınc, Yunan Kral ve 1 )·eni Yunan hüktlmetine sevgi.~8" 
s~p ~o. kadar şahsın cvındc bu. ıuk ve kardeşlik icin çok mil· Kraliçesine, çok büyük ekseri· rimi ve iyi temennilerimi &ötur" 
J;"un anı aramalar yapıJınıştır. Bu him bir merhale olacaktır. Dost yctle iş başına gelmiş bulunan meniz.i sizlerden rica eder im..• 
evlerin hepsinde ·Büyük Dogu• -------------------------------------
gazetesinin kolleksiyonları ''C ir· 
licaı körüklemek maksadıyle in· 
tişar eden bazı dergiler bulun. 
muştur. Bunlardan ba;ka ele ge. 
ten ve halen tetkik edilmekte 
olan mühim C\.'rak, mektup ve 
ve~ikaların mahiyeti ~imdihk 
a~ıklanmaınaktadır. Aranan ev. 
lerde tabanca ve bıçak gibi ~i
liıhlar da ele ~rçirilmiş Ye sa· 
hiplcri hakkında takibala baş. 
lanmıştır. 

B·ursadaki 
Tehdifci • 

Tevkif edildi 

Eskişehir yolunda bir 
tren yoldan çıktı 
Kazanın, yağmurlardan ileri geldiği 

sanılıyor. Yaralı yoktur. 
1JM,,.ı'1 l/MlıCIMrhıtfı4A 

Paris'teki Milletler 
arası teşekküller 

< Başı 1 incide) 
gusunu müteakip sulh ceza hA· 
kimliğince tevkif edilmiştir, 

Şerafettin Baykürenin bilhas. 
sa ~lalatya hAdisesinin vukuun. 
dan birkaç ııün evvel ıAhmet 
Emin Yalmanın başına gelecek 
belilar var. mealinde tehditler 
savurması, l\falatyadaki bldis~ 
nin şümullü ve teşkil!tlı olma
" ihtimalini bir kat daha art· 
tırmaktadır. 

Balıkesi~, 25 - Bugün şehri· retile büylJk bir faciaya mlni ~~ 
miz.den Eskişebire gitmekte O· muştur. Trendeki yolcular. bÜ~01 
lan 1309 numaralı yolcu treni bir heyecan geçirmi sl erdır. ) tı 
lokomotlfi Nusret • Mecitler is· kapandı~ından Eskişebirden ş\ 
tasyonları arasında yoldan çıkmış rimizc gelen 1310 numaralı yo 
tır. Ancak lokomotif makinislı cu treni de dört saat tehir ya:. 
::oaukkanlılığını muhafaza etmiş, mıştır. Kazanın yağan yatr11~\ı 
drrhal fren yaparak vagonlar>n lardan vukua geldiği san ıı nıak 
da yoldan çıkmasın ı önlemek !F;;IJ dır. Yaralanan olmamıştır. --' Bun/an müsait yerleştirmek ıçın 

bina bulunamıyor 

l Paris'ten Journal de Gencve'c 
7aı.ılıyor: 

rilmc!inl istiyor. Fakat Atlan. 
tik teşkil.ltı için yrr bulunamı
yor. Bir aralık Porte }ılaillot'da 
eski Lunapark yerinde müna~ıp 
binalar yapılması düşünüldü. 
Fakat sonra bundan vaz gC"~ildi. 
Simdi tekr<"lr yeni bir yer ara. 
nıyor. Vece teşkilatının işgal et. 
tiği Roth~child'in otcLinden ~la. 
jestic ott'Jine nakletmesi ve bu 
bınanın Atlantik paktına verıl
me:;i diişiinüJüyor. 

F'allh Rıfk ı Atay da 
tehdit edildi 

~lalatya hldisesinden ve Bur· 
sadakı tehditlerden sonra dün 
c Dünya• gazetesi başya7.arı Fa
lih Rıfkı .\tayın da tehdit edil. 
dili şayiaları çıkmıştır. 

Kuzey Kore 
Şiddetle 
Bombalandı 

Gündüz insan 
Gece goril 
Olan adam 

. , 

Milletlerarası bırçok teıekkül. 
terin merkezi Fran!>adadır. Bu, 
Fran5anın her tarafta büyük bir 
prestiji bulunduğunu iösterme. 
si itibariyle bir bakıma mem
nun olacak bir şeydir. Fakat di
ğer taraftan bu teşekkülleri ba. 
rmrlırabilmek bir mesele olu
yor. 

Pariste .\tlanlik paktı mer. 
kezi, BirlC"şmJş ?llıllrtlcr kül
tür teşkilatı olan Une:;co, .'\.\'· 
rupa ıkti>adi işbirliği te0ckkülü 
olan Vece ıçin ~er bulmak la· 
zımdır .. Atlantik paktı ml'rk('zİ 
Pari~'in en iÜZel yrrinde, Chail-

0! !ot tepesi üzerinde yerleşmiştir. 

Bu hususta bizzat Falih Rıfkı 
,\tayla zöriıştük. Bize ~unları 
.;iyledi: 

ı- Jiadi>e doğrudur. 

Bugün hana bir adam telefon 
BilindiF;i ı:ibi UnC"sC'o da ).fa. etli ve sert bir sesle: ·~\hmet 

jestic OIC'lindc yC"rle5mlştir. ~t;ı. Emin 'Yalmandan sonra sıra sa· 
:ımafih bu t<' kilıit için de )'·eni I na gt'ldi, kaçsan bile kurtula· 
hır bina. yaptırılması diişünülü. mıyacak::ıını dedi. Ben de gül
yor. Bulunan arsalar üzerinde dünı ve telefonu kapadım.l) 
henüz bir türlü anlaşma olama- Falih Rıfkı Atayın sözleri 
nuştır. üzrrıne emniyet müdürü A. Tc-

Seul 25 - Beşinci hava kuv· 
vetleri komutanı eeneral Glenn 
.,..,rcus bugı.in United P ress ~u· 
habirine verdiği husust mulA. 
~<atla ezcümle ~öyle demiştir: 

A ıc4olu A.i'll'l•I blf 
Londra 25 - Londrada. diil 

hastahanenin doktorları c~ rı , .... 
insan ve ıece ı:oril olan bır 
ka üzertııde durı ı 'ktadırlat· d" 
Londranı n güney doğusun ,,t 

kl bir hastahaneye mUr•~., 
eden bu adam şöyle delll• 
dir: r 

•Sobalı saat ikiye dojirU 
0 

man beni çağırıyor.• . tı• 

Jl indistanda tetkik sryabati yap an :'\' igerya 1'1eyrti Ü)'rlrri ll indi,tan Cumhurba}kanı 
Dr. Uajendra Pra,ad ile berab•·r 

Birleşmiş !\fillctlrr umumi h~. 
yeli geçen r;ene bilindiği gibi 
Pari.s'Le toplanmıştı. • Toplantı 
münasebetiyle Paris belediyesi· 
nın Trocadero bah('csini mu. 
vakkat bir zaman için hüktime· 
te \'ermesi istenmi$, belediyf' 
bunu kabul etmişti. Bahçede 
büyük bir bina yapılacak ve top-

Di~cr larallan boledi»e hazır. '<elio~lu ile ııörüştiik. Bir led • 
l"nan projeyi de beğCnmemiş.. bir alınıp alınmadığın ı sorduk. 
tir. Projrnin Pari:i'in manzara. Emni)"ct müdürü höylE' bir tc
sııu boı.ıcağı ileri sürüln1ekte- lrfon h.1dise.sind('ın habC"rdar 
dir. olınadığını ve Falih Rıfkı ,\tJ· 

cıKızıllar, 1.; ekimdenberi Ni. 
şanc ıtrpesinde müthiş nıuha
rrbrlerin cereyan ettiği hassa
ten merkez cephesi boyunca 
verdikleri savaşl arda lüzumun· 
darı fazla bitkin düşmti~lerdir ve 
öyle sanıyorum ki , kararlaştır
mış - o lduklarından daha çok 
miktarda iaşe ve ikmal malze. 
mC"si harcamışlard ı r . Kanaatim. 
cc, sekiıinci ordu onlar ı öylesi· 
ne sıkıştırmıştır ki, kayıpları 

umduklarından fazla olmuştur .. 
Onun için de Çindeki iaşe ve 

Bu ifadeyi tamamiyle ıüPtr 
ile karşılayan doktorlar, h~ot· 
yı muayene etmişler, fakat 8 

mal bir ıey bulamamıştardı'j,0 
Hastayı mUşabede altın~ .! te• 

doktorlar bu adamın hakık 101, 

gece yarısı yataktan atıadıl , ,. 
elleri ve ayakları üzerınduİunii 
ri p sesler çıkararak yürud ar'' 
görmtislerdir. Bu JtaJinde /ıs i tı' 
kuvvetli olan basta, keD rt"ı 
yaklaşmak istiyenlere t33 rı ıO 
ediyordu. Doktorlar ha 5tJ ç" 
Ya$ından beklcnilmiyen bır Jııtl 
viklik le ağaçlara tırmand ı ,e 
~a görmüşlerdir. 42 ya~ı nd• ta" 

Turgutluda bir ca.ınidtn erıtUci glin sekiı h a1ı ile :?O l-. ilin1 
,.Jınmııbr. lle!iim bu t§yaları çal.an hıritı.lan ıo~terh or. 

Cebesoy'un 
8.8.C. de 
Konuşması lantıyı müteakip bina :yıktırıla

caktı. 

Bina yapıldı, Birleımiı Millet. 
lcr umumi heyeti burada top· 
landı. Fakat topl•nh bittikten 
sonra buraısı olduğu gibi muha. 
faza edildi. Atlantik paktı bir 
kaç ay evvel Paris'te bir yer 
gö5ottrilmesini istediği zaman 
Ch•illot sarayı teşkilata tahsis 
edildi. Bu havali şimdi en mil· 

inı;:ıJtr.rrrlc ınrelemelC"rde bu. 
lunan Tilrk millrtvC'klllrri heye· 
tı ha kaoı ~cneral .\li Fuat Ce· 
be ov dün n.B C. radyosunda 
bir konuşma yapmıştır. Bu ko. 
nu~ma.sınrla Cebcsoy, İngiltere. 
deki dostane karşılamalardan 
bahsetmiş, Avam ve Lordlar 
Kamaralarındaki ziyaretlerini 
anlalmııı. buralarda mili! hAki· 
miyetin iyi surette tatbik edil· 
rtı~ini ifarle etmis. Londra be· kemmel mimari eserlerini örten 
lt'cıiye başkanı tarafından kabul rabrika binaları ıibi inşaatla 
Pdı!io;Jerini ,.P endüstri müesse iolmu§tur. 
•Pltt-rinin (a'."·et mükemmel oldu. J Belediy, mPclisi bura~ı n ın bo. 

ı ğunu anlatmıştır. saltılmasını, bahçenin ıeri ve· 

«Güleçneşeu motörünün 

batış sebebi 

Ankara 25 (A.A.) - Ulaıtır· 
m:ı. Bakaıılı~ından bıldirilnıiştir: 

13/10/1952 günü Karadeniıde 
Şabla feneri açıklarında batan 
Giileçncşe adındaki Türk ban· 
dıralı motörün tayfalarından 
olup, o civardan ı::eçen bir Rus 
gemisi tarafından kurtarılarak 
Romen makamlarına teslim edi· 
len ve bilfıhare Ruşen adındaki 
Turk bandıralı şileple !.tanbula 
getirilen Yaşar Kapıcı ve Ah
met Sinanın verdikleri ifadeye 
nazaran, Güleçneşe motörüniln 
fırtına yüıünden battıAı anla. 
~ılmıştır. 

:ın emniyete müracaat etmemiş 
bulunduğunu bildirdi. 

ikmal malzemelerini uyıun bir 
Ankarada feci bir cinayet hadde u:aşt ı rmak için çılgınca 
Ankara. 25 (TA) _ Ankara· u~raşmaktadırlar. Birleşmiş Mil· 

nın Ç_ubuk ilcesine bağlı Emir-ı lctlcr harp uçakları gecen altı 
lrr ktiyündc bir cinayet işl en· ~ün zarfında, malzeme dolu bin. 
m;ştir. Karanlık bir gecede kö· den fazla komünist kamyonu 
yün tanınmış güzellerinden Gülı tahrip etmiştir. 

Bir asker hakkında 
takibat yapılıyor 

. o 
~ağlam bir vücuda sahıP 1: .. 

f! IDll"' hu adam uzun seneler 
tanda kalmıştır. 

~·· Hasta, güneş doğundlY• dıf· 

zar, koca.sının ewdc bulunmadı· 
Rı bir sırada Turan Kiraı adın
da bir gencin tecavüzüne u~· 
mıştır. Gizlice eve tiren Turan. 
Gülizara zorla tecavüzde bulun
duktan sonra. kadının feryatla· 
rının duyulmasını önltmek için 
,.,_valltyı if){e bo~arak öldürmil!' 
tıir. Fakat. gürültüyü duyan köy 
lıilPr kııtili :vskalamı$ ve adale
te teslim elmişlerdir. 

dar ıo ril halinde k•lm•~ta .. 
Tokyo 25 (AP.) - Uzak Do- . teıb~ 

~u mUtl•fik hava kuvvetleri ko. j . Doktor!.,. henüz bır 
mutanlıfı Arizon alı çavuş Gui· oyamamı~:lardır. _,,,,... 

;tp;:ıe Cascio'yu F·86 tepkili uta .J!makla itham etmrkt \ iir. bıf 
~ın uçuş tecrilhf"ltrıne aıt ba~ı J Bu husustaki ta~kikaıa d ıl· 
sırları Korede dü~mana vermış ~.ısiyet le devam edılmekte 
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Yııı·t 

Alııııet 

ilaveleri ve 
Eıııiıı Y al11ıaıı 

vatan, bir seneye yıkın ıama.ndanberi tırıamba a:ünlerl bir 
\·urt 116.\:esi tteirtdiyor, bununıa memleketi vatandaşlara 

daha h·I tanıtmağa çalışıyor. Yurt il.ive~t nrşrl fikri Ba.,1nu
harririmir. .\hmrt Emin Yalman'ındır. Rlr gün konu~urken: 
•Aleınlektti Jyi tanımıyoru?, bir(ok ytrler hiıim lc:ln methul 
bir .iılf'mdir. Ru bü,.·ük bir kusurdur. \'urdun her tarafını bent 
biz bilmr11, htm de vatanrla5lara tanıtmalıy11 .• rlf"di ve her 
•füı·•tı g•10rek bir 1"urt llh•sl n•ır•tm•ği dıiıün~üğilnu s<;y. 
ledt. Derhal i~e ba~ladı, kurulan bir eklpin baııına ı~rrek 
Yola tıktı. 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

~--- .... 

Gedikleri derhal 
Tıkamalıyız ~AfL K · .. ~·.\. 

' Baıı 1 incide) Kl'.l.EPIR SATILLK .\RSA - TAKSiTLE KAR\"OLA TAKI· 
çevrilebilir. Bunu ~·av:ıbilmek K'art.al !113ltepesınde Gülsuyu ead r\11 - \'organ \·erilir. İzıet E
için hh,lerimizden, menfaatleri- 'de.5,i. uz.erinde 80 metre cephe::ı yUpağlıı, C $ıkapı Tsıklı Han 7. 
nıizden arrı ayrı ) apınanllz Ja. ·olan 3000 '-12. arsa satılık• r \'a. . - ---:-. ... 
zım gelen !eda - lıklır, ihtirftr nında suyu ve elektriği olup TAKSiTLE Ç°!lP timir ma~ıne. 
halinde bulunıluğumuz takdh.-<le m:ını:rr:sı feT"kalldedir metre!· lerl satıLr Bılml;enlere oğreti· 
memleketi maruz bıraktı.ğ• ıı !il pazarlıksız 4 liradır. t!ılura- 1 lir. S!'l~lli Beyoğlu Tünelbası 
tehlikelf're kacşı hi(' kalır. .. m- uat: Be ~zıt .1ımar Kem· et in Galıpdede 23. 
ıuıarımıa bakılım. buralarda lah:ılksı Derinkuyu Sokag ba- j T.\l"SITLE otomıtık garantili 
)'er yer bir ted hava ı h ikiım şınd:ı !\o. '3. Ce\.-ıt Yar1r _ lng·Jız pikapları satılır. Sel\"elli 
sıınıyor. Otoriteyi kem'riyor, E!lll, \Kel O , !.\. - SÜSI.Ü _ C. Oğlu Tilnelbaşı Galipdede 
milli karler1eri tamamı le. b Her nerl emllk o.hm \·e sat "tl 
bos bir bale ko 'UJbr. Bu. hıst.ı- Te!e!on: 2.99i4 
lık salgını hiç bir yerde, ~ahıni iPOTEK l\ll'KARILI BÜlt'K 

~:~ın~~.b~=~lı~;:,ıJ'O~~PG;Ji~~.1: ~~k~;~·io~e~~y~:ı~~ T~:~~~ tTt~.\T nt.\GAlASISDA her 
dan geliyor. Or;ılarda taki11 edi- ne\ i ınş33t malzemesi bo)'a, 
1 il ' b" 8.1532 en usu erın ızde de geııi5 öl. çam bulunur \"aldeçe~me No. 
çıide tatbikına teşeblıii• edilnı•- 11\LIÇTE DEıilZ KE. · \RI ;g Tak im. 
sini tabii diye bt>klomck J;izını. 3500 mP:-te fabrika rS3'",. Boz. 

ilk Yurt İllı\-•ltrl lntiıar •ltlğl ıaman bunun rhemmly•· 
Unı tal;dir etme) enler, hattl si:yasl maksat güdülduJünü un
beden1er oldu. Fakat çok geçn1eden bunun ne kadar tf'mlı bir 
Yurt dii~iinrrsl mıh ulti oldu,t:u anlaşıldı, i13ı·eır'r büyük rağ
bet gördü. Okullar, kühiphantler, binlerre mrr.aklıtar •Aman 
bize bir takım hulun• di)·e müracaat rdiyor, ('lkmı5 nü~haJan 
arı}·orlardı. Bu büyük lstf'k katıısında mrvcudu kalmamıs olan 
l"urt U1ve1erlnl yeniden baıı;;hnnak loizım geldi. Ahmet Emin 
'Yalman çok memnundu, büyiik şe\·kle çalışıyordu. 

Yurt tJ,i\·tlerlnl hamlamak kolay bir iş delıildir. Bunun 
itin her ili dolaşmak, kı a tamanda çnk malUmat toplamak 
U,zımrhr. Birçok yerlere nakil \·asıtaıı;;ı, hatti )·ot olmadığından 
lf'~·ahati kAb otomobilJe, klh rlple yapmaktan baıı;ka çarr yok
tur, Bu, çok yorurudur. Ba1muharrtrlmiz bütün bu ~üçlüklere 
&.ete eve katlann·or, lvl bir e~Pr \"ÜC'uda ıetirmrk tı:tn utrı

llp duruyordu. Ktndl•lyle birlikte giden tklptt~I ıençltr 
0•un mukavemet kudrttlne hayrandılar. Ahmrt Emin Yal
lllan bu maddt mAnevt yorucu lı;JP meı;gul olurken ıaıetesln~ 
deki sütununu da ihmal etmez, bergün bir ba5makıle yetli
tlrirdt. 

Ç 
J ılır. Çünkü hür di:.ııyanın en kurt J,;mlak TelefQn: 83532. 

a ışına hayatında 1 H. Vaman'a verı"len mı· tuhkekm birlkale>ikolaıı Tbürkiye BOS SATILIK BETO .. \R,IE 
~en emırı ıp (o. ers~, PJl<'Y Bina - Sirte('ide, fabrıka, ard.-

Çalışma Bakanı Samet Ağaoğlu dünkü basın loplanlıaıuda ITIM.\T MAG.\Z.\SISDAS Oto 
s~'lıp:lerine mlijde mikah kırıl

m.ıı:z oto r:ımlan takılır. Ttl: 
&1564 

h U dil k 
• ı bırden çöker. E;lnoı du!manların C''C l\>eri lı TelPfon· 2'.1413 a e eee iŞ er Yenı' vazı'fele r he<aplarında bu dü üncenin (Ok l"ERAl.Tl su araştırmalan ır-

ağır bastıl;ı~ ''' memlt"keti!niz. tf)t ~# l!.r:y,Zt?lJZfj teziyen kıvu ı;ondaj işleri. Pos-

Ra~muharrlrlmiz ~lalatya ·a arne bôyle bir yurt gezısı 

lnüna<ebttlyle gltmlıtl. Hakkirl, Tunçell gibi yurdun •n tok 
1~.maı edllmiş yrrltrinden sonra l\lalatyaya J(eldiii ıaman hiç 
'UJJhtsiz ('f'tln bir )·okuşu müteakıp düllüJ;e ka\'U$3D insanın 
r.11Jı.1nı~ını ıJuymuştu . .!\ofalatya, yurdun her tarafına hertürJü 
Vesaitle batlı bir yetdl. Ayni ıamanda müne,,·t'r bir halkı 
sinr-~lndr hanndıran mühim bir l'ilnayl merkezi idi, Buradaki 
\·;oırf'sinl rahatfa giirerrjlnl ümit ediyordu. Tam bu sırada 
lhf"nfur bir elin ınktığı kurşunlarla yaralı <lü5meşl çok ıcıdır. 
Sui~asd falll bu 5uretle yalnız Başmuharririmh~ değil, çok 
ha~·ırh ve faydalı bir eıı;ere de kaSftetmek ist('mfıı;;tlr. Blrincl-
1 gibi lkinrlsinde de muvaffak olamayacak, Yurt İlivelerl 
taınamtanaeaktır. 

Enis Tahsin Til 

D.P. Meclis Grupunda dün görüşülen işler 

Çalışma Bakanı, istanbuldaki temaslarını ve 
işçilerin ihtiyacını anlattı 

Bir müddetten beri şehrimizde na. ip yrrlerinde arsalar hibe et
bulunan Çalı~ma Bakanı Samet miye karar verilmiş bulunmak
Ağaoğlu, işçiler ve iş verenler· tadır. 

le temaslarını bitirmiş ve dün 5 _ Bugün fstanbulda umumi 
saat 16.30 da Parkotelde bir ba- sağlık sigortasına tfı.bi olan iş
sın toplantısı yapmıştır: çilerin azami teda\·j ~ünleri 270 
Çalışma Bakanı Samet .l\ğaoğ- :;:ündür. Halbuki verem hastalı

lu basın mümessillerine aşağı· J!:ı birçok ahvalde bundan fazla 
daki beyanatta bulunmuştur: bir zamana ihtiyaç göstermckte

Afemleketimiı:de sanayilmizin dir.Fakat,\ kanuni imkansızlık 
ve çalışma hayatımızın seviyesi· karş"5tnda fazla tedavi yapılama 
ne çok uygun, şuurlu ve gerek maktadır. :\lensucat işveren sen
l~verenler ve gerekse işçiler t~- dikası ile yaptı~ımız bir konuş· 

'
rafından milli icapları tamamen mada bu sendikaya ba~lı fahri· 
takdir edilmi' bir faaliyet mev- katörlerimiı: kendi işçilerinden 
cuttur. İşçiler ve işverenler bir· verem olanların 270 ~ünden faz 

'

çok noktalarda birbirleriyle mu la .sürecek tedavi masraflarını ö
labakat halinde olan taleplerde demeyi kabul ettiklerini bildir
bulunmuşlardır. mişlerdir. Bu memnuniyet veri~ 
Şimdi söyliyeceklerimi derhal ci bir haldir. 

ele almak kararında olduğumu- 6 _ Bugün lstanbulda yüz 
ru açıklıyaeağım: 

ı _ Bu~ünkU il hakem kurul bin i ~iye bin hasta yatağı le· 
tarı ve yüksek hakem kurulunun min edilmiştir. Bu çok iyi bir 

netiC'edlr. Fakat kısa bir zaman 
lş\-"erenlerle işçiler haklı olarak da Üsküdar ile Beykoz: arasında 

~ ( Başı 1 incldf'} meseleyi gündeme koymayışı it.ira.z etmektedirler. Şekil mu· yüz yataklı bir \·erem hastanesi 
lrl fatbuatı iyi takip eden ?\fil- aralarında işbirliği olmadıgını dı~?ır ve daha çok memur~ard.an yapacağız. Süreyya Paşa hasta-
4 "'.~•llf'ri, v(.ktile ıralk Parti- göstcrme!':i bakımından vahim- mu~ekkep kuru~Iar T?a~ıyetı.n· nesini ikmal etmek suretiyle 
y ~ufrıtterin de Grup mahremi dir• dedi, seçimin derhal yapıt- d.e~tr. B?n~arı b~r hıkımın. rcıs' Kar!al gibi kesir işçi mıntakala-
ı,' ınt nıuhafaza için bir zaman- masını istedi lıA:ınde ıfçı ve ışveren milme5• nnda beş yüz yatak temin edil-

r b • ı · ıs d • . . · . sillerinden mürekkep tcşekkül-
t ıt katıp erıni ce e en cı- :\ecıp Bılae de aynı mUtalAa- lcr haline getirmek yerinde ola· miş olacaktır, 
~rtıklarını, bir kere de konuı- da bulundu. caktır. 7 - Tekaüt olan işçilere maaş 
eırı arın koridorlara aızmaması !· Grup idare heyeti adına llah. İhtiyarlık sigortası kanunun- tahsisi muamele!iiinin çok uza-
tırı hoparlörleri kestiklerini ha- mut Goloğlu kürsüye geldi ve do 25 sene hizmetten sonra ma· dığını ~ördüm. Bu müddeti &5· 

hJn:~~far~e aralarında fÖyle dedi ki: hll kalan 50 yaşını mütetaviz gariye indirmiye c:aılşaca~ız. Bu 
,,. •- Grup mUıakerelerI günün •- İdare hcyetimiı başkan- işçilere veya bu durumda iken ~~:.usta tedbir almış bulunuyo· 
:~'-kılerıııi ihtiva ettiği. hayat! lık divanı ile temas ederek se· Ölen işçilerin ailelerine maaş 

t"""'ı ">ıılarda Grup k>rara vardı• çime ait olan bu maddeyi ruz. bol:lanması kobul edilmiş, fakat. 8 - Ver altında ve ağır iı-
ınu namel·e koymu tur Sonradan iş"inin biı:met müddeti ne olur lerde çalışan işçilerimizin bu· 

~I dd~tçe bunun mahremiyeti • ' 'h.ı:~nıine imk~n yoktur. Ba mcv cınualar1nın •eb$inl bir türlü sa olsun yası 50 den aşağı oldu- gUnkil yaş haddi olan 54 yış cok 
"'"""d G 

1 1 1 
d anlıyamıyoruz.• ğu zaman ne kendisine ve ne de fazladır. Bunun l5ıO ye ve hattA 

A.ı:ı a nıp a enl oma ı ır. ölilmü halinde ailesit\e maaş daha a3ağı indirmek yolunda e· 
Eıa. '=ak mahrem eriseler ~lilli Grup başkanı HulUsbı Ki öymen bağlanması derpiş edilmemiştir. tüdler yapılması için talimat ve-
*ib~ntna, dış politika, parti pren de ayni mütaliada u onunca Şimdi yaşı ne olursa olsun 25 rJlmiştir. 
tıı~ı· ~ibl mevzulara inhisar et· se~ime geçildi. sene hizmetten sonra malıll ka· 9 - Hem memleketin ve hem 
! •dır.. Bilindiği &ibi, ırup evvelki Janlara vrya ölenlerin ailelerine de işçi sigortalarının ihtiyacını 

dardare heyeti kar3rının ne ka relselerinde Londraya gidecek maas bağlam1ya çalışacağız. karşılamak için hastabakıc:ı kurs 
bu ı~at, rski trcrübelcrin ve heyeti de Refik Koraltanın di- 3 - Zonguldak maden havza- l<ırının açılması kararına var· 
niıı lnılletvekillerinin görUşlori· ledlği ıahısları dilediği yere sında ve kabil olduğu takdirde dık. 
ctd ne. kadar yerinde ve isabetli göndermek hususundaki ga3·- alelümum ağır işlerde sıhhi se· Son olarak sizin sendlkanız-
ku Utunu anlatmak için bu~ün· retl rini !eke uğratmak ic:in bepler dolayısile çalışamıyacak· dan da bahsetmek isterim. Kry
?tıatıkonuımaları bir aleni celse kur'a ile seçim usulünü kabul 1arı anlaşılanların vermiş bulun· metli fikir işçilerimizin çok bil· 

C •telinde aksettiriyoruz: etmemişti. dukları alınamıyan primlerin ge J'ük bir kısmını sinesinde topla-
rıuıı.Undemde Kemal TUrkoğl:.ı· Söylendi •ine a;öre grupun bu ri alınabilinmesi için çalışaca· mıs olan sendika ihtiyaçlarile 
lıııı.ı bugünkü Bakanlar Kuru- kararı Koraltanı kızdırdığı için tıı. çok yakından allkadar oluyoruz 
ıı:utı a bulunan Bakanların (:oğu Koraltan bir takrır ,·erdirerek 4 - Zonguldakta bin işçi e\i· ve olacağız. Sendika idare heye
\ıe 1detişti~I. bugilnltil kabinede gidecek hcY•li )leclise ıeçtir· nin derhal inşası için prensip tiyle ~örilştüm. Sayın Başbal<a
ka ç laın itimadını alan Başb3· mek arı.usunda imiı- Fakat bu- kararına varılmıştır. İ!itanbulda nın direktifleriyle sendikanın 
dı~•n baıka altı Bakanın kal- gün ı:rup eski kararında ısrar iı~i mesken kooperatifini çoğal· isteklerini •üratle yerin• getlr
ıı~,.;.Lhu \-"aziyette Baıbıkanın ederek Koraltanın bu arzusuna tarak jşçi evleri inşası için 11· mek icin Ankaraya döner dön
te(ij.;'lf'll itimat rtYl istemrsı ge boyun eğmemiştir. ıım gelen krediyi temine uğra- mez meşgul olacağım.Sendikanın 
!i, •I hakkındaki lstluıh takrl· 15 kişilik bir namıet !teyeli ıaeağız. Bu münasebetle şunu l'3PI kooperati!i işi ile çok Y•· 
tn

1
"dl Rril bunun gbrüşülrcr- kur"a ile seçildi. Halk partili ve belirtmek isterim: kından alôkadar oluyoruı. Kısa 

k,, ıiiyledL Fakat Fevzi L{ıl!i müstakil milletvekilleri l~İll de S••a>1 odasında işverenlerle zamanda bunu halledec•l!lmlz! 
dh.,•osrn3nn~lu. Grup Jtaysiyct beş kişilik yer ayrıldı. :rıptığımız bir konuşma sonun- mUideliyebilirlm.• 

ııı . '( da işverenlerimizin İS"İlcrimize Çalıım n k dil A k ttıe,.., f;rçımin.in artık t€'hir edı Kemal Öz"Ob"'nın. milletvekil· . ·" a a anı n n araya 
'Jıesı .. .. ev ınsa etmek üzere şehrin mü- dönmilştU 

( B 1 . "d de de kendılrrine nikap illa • , ~ . . ı ta f\utııs ı ?025. 
aşı ıncı el mak içtn bir takım cahiller •e s nı~ li.\Kl.hAT L1'11· - , -- - -

bu arada müfettışliğin tekrar ih gafiller aradıklanna ıuphe edi~ ~O tialata ambarı: Tel. 416-ll 
das edıldiğine dair bazı rivayet lemez. Sırkeri ambJ1!_ Tel: .2'181 -ı 
ler çıkmıştır. 9 ''iL o" ·~ Ad d d • SO Kil.O pomat veya bO)'I tı· 

B d k d" · ı ·· .. 1 • . '.-:. ana a o6 an 
u me\'7_U a . en ısıy e gorll~ Ben bu satırl:ın 45 yıJ bf'p ay- Sc:yhın Ambarı bu"ün 9 cube rLştır , melanjör s.:ı.tı1ıktır. Te ... 

trn gaıetecılere ıl başkanı Necmı . . ~ • ' irfan· 22217 
Aff!-§ ıunları şöylemiştir: ~ nı ıdtal ,.! c:ı~eler llfrunal 30 a~ntası ile ~~mlek~t naklı- · _ 

,._ 'llifettişlik teşkilıitı D. P. ·devam eden b:r ~ac ad lrnin so- ı.at hızmetındedır. 
liçüncü büyük kongresinde tü- nunda ~rıan1' ta kf'nanna \.'a

zi:.ktr yapılan tadil.it ile 1.1.~ve- rı~ gerı geldtim_ hlr 5ırad~ ~:ı- ·- OOKTOTlLAR · 
dilmiştir. ~ı)orum. !\tarrıı katdıj:ım h~ıdısel Or. EDİP BEKF.R T hl il Ll· 

Tüzük ~filletvck~llerinin parti ~er yer kurula~ fes3t ~rakla".. boratuarı Fatih. Tram\·ay Du
kııdemelcrinde vazıfe alamıya. ın a~ıga. ~ıknıas.ına: !'lfk mu- r ıırı Fe~·zullah Ef. Sokıtk :\o. 6. 
c.ıklarını Amirdir, l-Iüsnü Yaman nıevverlrr~nın hasırt"hnın D)ılma- Rf:ltl\ E .-~TfTt;. t1 - .Röntge~ 
arkadasımızın da parti müfctti:;ı 5 na ve·ıi~d~elle. ~.~ıht~.ç 01dnğu. tetkil: v filmleri ç-ekillr~ Fatih 

-GiYiM E YAS! 
D.\K TI:RZl'de sm•·Iama elbl· 
••, palto, trençkotlar 8-10 Uık· 

ıJc Tel: 43267 

GÖlll,EKCI DA,IS"le ısınırla· 
ı.na göml•k. pijama 6 taksitte. 
Beyoğlu Parmakkapı İmam So-

tayin edildiği hakkındaki haber- mn uz mı 1 e!ianu~ıun 11.unılm:ısı. Tel: 23915. ' 
ler bu bakımdan tamamen asıl- a JOl açarsa bendrn me.!ı'ut - -
sızdır. adam olımaı. ll:ıst.lntn evinde portaUf rll t.gen RE:\"K M,\(;AZASI nı unutma

kak '· 

le fılmleri çekiltr_ Gunünde ve· 
Böyle bir şey ola dahi Genel Yükümüz ağırdlt'. ?\tuhakk:ak rihr. BERK E.ı. rSTİTt"Si.\.. )ınız. E~ r ı:-i \'e ucuı &iJrinmet 

idıre kurulu e\·velA il idare ku· bir inkıraı tehlikesinden kurlu- ~~=====".':==~~~i:sı~e:rs~e'.'."n,z. 
rulumuzu haberdar rdf'rdi. B:ı lup kugiınkiı ilila:ya \·aran. mem- · 
h~berin teyit veya tekıibi kendi- Ieketl ınlnasız hu unıctlcr ,., 
:r:ine düsrr kanaatindeyim.• anla~ına7Jıklar )Üziindt'n müth1$ 

Nasuhioğlu' nun 
C.H.P. ye olan 
8ağhlığı 

( Ba~ı 1 incide) 
vek.ili ~iilmi u~.andan millet\·e· i 
ktUık rıca Ul1 gostl'rmektedir. 

Demokrat partinın bütün mem- ı 
lekett.e utulduğu ve sevildiği 
1948 de Halk )'artislnden me
busluk rica edip but:ün bunu 
in kir eden Rüknettin _. ·asuhioğ
lunun siyasi hüviyeti hakkında 
veciz bir hüküm verme~e yarı
yacak olan bu mektubun bazı 
taraflarını bildiriyorum: 

Aydın 

22. 6. 19-18 
Arzı hUrmetlmdir. 
Ellerinlzdl'n bpcrim, bu ari

zamla bir ııörUşUnUıiln bıldiril· 
mesini rica edeceğim. .Aydında 
yakında kısmi seçim yapılacak· 
tır. Her iki partinin de namzet. 
lerl henUz beli! de-ildir. Her iki 
tarafta da kararsızlık olduğunu 
tahmin ediyorum. 

bir takım rlıklıre m:ırw: bırak
mak ~ok yauk olur. Rirbirimizi 
tamamlamaga, birbirimize df'~
tek olmağa bugün her umandan 
fazla nıuhtacız. 

Ah m et Emin YALMAN 

Kunuri savasının 
Yıldönümü 
Anılıyor 

( Baıı 1 inrld•l 
\'eren aziz şehitlerim z için üç 
dakikalık ihtiram duruşunu mü
teakıp Cavit Özlezdo an, toplan
tının mahiyet ,.e onl'tnini bel'.1"t 
nıiş: İstanbu! Kız 'Lisesi b!renri·. 
Ierinrlrn A~f'na Dora Uzel bir j 

konuşma yaparak, yazdığı bir 
~iiri okumutur. 

İlk kafile ile Koreyc giden ve 
~azi olarak yurda dönen Yüzbaq 
.\!emduh Budak'ın hevecan ve 
alika ile dJnlentn hitı~nlarından 
sonra~ sanatktlr Sadi Trk, bizzat 
yazdı~ı •Kareden Geliyorum• 
isimli piyesini oynamıştır. 

Bendeniz, Aydında, merkezde Yarın saat 15 te eski Emin. 
ve millhakalta köylerde şahsım önü Halkevi (Ö~rencl Lokali) n. 
etrafında ıeniı bir sempatı le- de M. s. Bakanlıtı İstanbul T•ın 
min ettiliml tahmin ediyorum. 'sil Bürosu t:ınıfından da bUvük 
EQ:er burada bendeniz; Halk par- bir toplantı y:ıpılaC':ıktır. · 
t i inin namtrdi olarak ismim Töreni, Temsil hliro u mfidü. 
ortaya atılır ı, yahut münasip rü açacak, Kunuri muharebesine 
görUrseniz mÜ!takil olarak is- iştirak etmiş olan !Ubayb.J' h.ı
mim[ ortaya atarsam, Halk Par. rekAt üzerinde iz:ıhat \'C'recekl('r 
tüü te,kilitı da beni dcstE'kler- ve htıtıralarını nakledrccklrrctir 
"· yıhut aleyhimde hareket eL Birinci Ordu Milfoltiıi OrEe 
mezse kazanmam ihtimali kuv- neral ~urettin Baransel, ).'Üksck 
\'etlidir. rUtbeli subaylar, ıehit aileler, 

Yeni kısmetler 
vaad eden 

.sabun . .. 

~eni PURO 

Keyfi ·eti takdirinize arzeder. 
sörUşUnU•U bildirm•nizi dillye. 

Başhekimler Nezlenin tedavisi rek .ıı .. inlzd•n 5p•rim .• 

hu 11 Ve hrr $Cydrn iince bu- lcrinin törenlerde maruz kaldık. r. 
l~di Yt:ıoılması ieap etliğini söy. ları kötU muameleler, memle
te( 1 .nır Yüzrlen Samı;un ?t-Iillrt- ketiınizi ziyaret eden devlet 
lı.ıkk 1 

Hasan Fehmi Ustaoi\lu bJıkanı şerefıne tertip edilen 
bıad 111 da henilz bir karar alın· ııyafet ,.e merasimlerde ayrı ay
lt.\r 

1t 11ldan ?ıtilleh·ekilleri de rı muameleye t!ibi tutulmaları 
l''a'~ ilos:nıanollunun görü~line işti hakkındaki takriri okundu. 
~e"a"tıler. Fakat Reis gündrme Kemal Özçoban, stadyum ve 
l'\ı!Ja~ ertrrpğlnl-aöyle\'İnef', Em- Jıipodrumda te~ri!at memurları 

( Başı 1 lndde) 

1 
R. Nasuhioğlu• 

Ünircrsite ve basın mensupları. 
nın ve muhtelif tesekkUllcrin 
mi.i.mes?>iUtrlnin ıazu butunacalı 
bu toplantının sonunda l\i.santa 
şı Ihlamur ilkokulunun elli ki· 
şilik korosu Kore marıını EÖY
liyecch"tir. 

ı.,,1 Nutku. daima tllzü~• rı- · 1 'U •lunrn 1 • 1 tt s 11 t ve polis er tarafından hırpalan
\! r t aı ı,..ını an a 1 .• a e d kl b h 1 · 
'?tt 0 • hay~ivet dil'anı aeçlminin i ~ :ıırını, azı me us arın resmı 
n it C•ri b. k I • b , zıyafete çaJ!ırıldıklarını, hele 

ı:ı ıra -ı amıyacatoını u At !' · i · k ı d · ll.it öne alınma!Oının bir iç til·, ec ıs ~cıs nın e~t~ n en z.ıya
' ltıPseıe~ı ld"'"' .. 1 d· ı fet vcrıyormuş gi.bı tamamen 
~~ ''Cirtıl,,. •. 0 

"6 .. I nu 50~ ~P 1 
ke)'fi hareket etti,inl belirtti. 

~a Neticedrın ;apı ~aSJ~l ;s d'~ Riyaset divanı adına bu takrire 
~ llırıa. Ne-"· ;.~P ·~~~~ 11 ~ cevap \'ermek içJn kimse ken· 
it- 'l'rıiı , .• cı~,. 1 ~<';" 

1 
"ıda' dinde takat göremedi. 

r .. .,ıyazı una secı ı· S Dışişleri Dakanı Fuot KoprU. 
it• ıra. Kemal T"" k •ı "sti- lü. teşrifat mrmurlarınm ace. 
•" t ,_ ur o. unun ı 1.•. .. -· d k 1 h' 
.,~~ '•rlrine geldi. Fakat Refik mı ı.ı yuzun en _vu ua ge en .•. 
~ tt ince, istızahın Ha bakanın diSelerın tekerr~r etmlyeceğinJ, 
~ llıı hedef t tl ~ i o •ııeınuru yf'rındE'n aldı~ını, 

l
ll<la ko u 

1
u unu. onun ~1 mıl1et,·e1'..;.:erine Jilyık oldukları 

, a le nuşu amıyacağını ı· hil t k"' . .1 , .. 
~~ı llıhırırıi istedi. Pertev Ara b li~n1ıet. mev ıının verı ece::.ını 
''~ Q •ibda bulundu. fakat e r ı. 
•t., dlliıge de Refık Şevket in· Sıtkı Aponç bu mevzularda 
1ttııı e.stekledıkten sonra tak- tedbınHzligi meydanda bulunan 
>t bır~~rij lmes.i ,gelecek cette- Ankora valisi hA11 iki vazifevi 

y. "'ldı muhafaza edecek mi sualini ı;o·r-
~t•t!~>iavyaya zıdetek Meclis du. Bu esnıda rtis. >Okiı mill•t
"'1.1~\i~ ın ırç-ım şekli grupta \'ekilinJn daha söz aldıA:ını ve 
't~t d ... btr fırtına kopardı. Riya. vaktin ti« tliğini söyliyerek cel· 

·~anı d sr.yi tatil etti. fi r a ına konuşan lttu. 
\'ııın Kurbanotlu, b3Jk.1nltk -----------

~ıı,,inın henuz toplanarak nam- Müebb e t ceza alan 
"llı11aıa kontenjanını ve diğer 
~l'.dıt1~ h~kkında bir karara 
o, rırıi i 1 '~1·lıyerek ar.çimin te
~to,ı e:tt•dı. Grupta as~bi bir 
>~ı,,, ~- •Başkanlık divanının 
,;.ıı,' b 0 n:•nlandan bahseni· 

'"'rıİ ız lhrıcat metaı mıyız:?• 
1\ lıuhi~UYtıldu. 
q1 tı.ıı.'" l:renel bu ••çimin 
''l'l-up 1!r Yapılamadığını izah-

<crıı.ıır.11dare he~·,tinin mecW 
• ile temas edip bu 

Ankara. 25 (TAl - Helainki 
Olimpi ·atları için fstanbulda ya. 
rılan gilre~ seçmelerinde Fede
ra:r:~·on Başkanı S.adutıah Çi!tçi
c~Ju il• A!baıkanı Doktor Sıip 
Toygarı kampta dövl!rek yara
hyan güreşçi Sabri Demiray v'! 
\"2.hy:.ı Kalkana merkeı ecza he
veti tarafından müebbet boy. 
kot cezası verilmi5tir. 

diğimiz bu haksız ve yersiz ı.- Çin gönüllü Bursada b ir fabr ikatör 
natlannır.dan hepimiz hzyret ,.., hakkında tahkikat 
üzüntü duyduk. Aran yor Anna'n ın katli davası 

Hayretimize sebep, miilelve- 1 Bur.a, 25 (A.A.) - Barutluk 
kili olmadan çok eı-ı·eı, daha 1,. caddesinde dokuma fabrikası lı· Bir müddet evvel Kurtuln•tı 
t nbul Seh· T" t A~.ıoeı•t•d ,,,,..,, ieten Ahmet Nrcati Yılmazın fab -3 ır ıya ro!Junda me- Londra 25 _ Altı \/ıldanberi Anna ismindeki kız kardeşler 
mur bulundu~unuz sıralarda da- yapmakta oldukları t;erilbelere rika~ında yapılan te!tiste t•lıı .. ni parasına tama('n oldürmekt•:n 
hi, ha. ta yatırmak münasebctile ~e\'am etmek ilzere İngiltere tırdıaı J~çiJere ait beyanname le sanık ~Jthal ile F.lenl ?ılcrtoğlu· 
k('ndllerinden sev~i ve say;:ı:ıla- rl vermedili görUtmUş ve hak- nun muhakemesine diln de ı in 
rınızı esirgemcdiğ.iniı: b<ışhekim Sıhhat Bakanlı~ı makamları dUn kında \'ergl kaçakı;ılıgından ötU ci A~ırceıa m<ıhkemesinde de-
leri, ıahı~. vak'a ve tarih zikret- so~uk almayı \-"e ~nezleye gönül. rU takibAta grc;ilmlstlr. vam edılmistir. 
meden umumi efkar karşısında lii 600 kişi aramaya başlamış. r-----------~-;;;,;:;..;;,:::.;;;;:;:;;;,;_ _____ _, 

Q lardır. Ç topyck n menfaatlerine düşkün, ANAKKA •E 
mürteşi, sabotajcl> \·e gC'ri zih· İngiliz ilmi çevreleri adt neı· • -..ı 
niyetli gibi çok çirkin ,.e haysl· lcnln sebebini ve ilAcını bulma· 
yet kırıcı vas-ıflarla teshir etme· ya azmetmişlerdir. Yalnız bu ABİDESİNE 
nizdir. Halbuki bu ayni baştabip hastalık yüıünden lngilterede 
,.c miltehassı~ların elinde!, bu if senede milyonlarca liralık zarar 
tiralarınızın tamamen aksini is- görUldüRü bildirilmektedir. Y AHDi /ti 
pat eden rica, iltimas ,.e tcşek- Deneme için müracaat edecek 

Listesi 
kür mektupıarınızı l:Örmektcyfz. gönüllüler In.rvard Neıle araı· 

Sarın Boztepe, şererı~ ve hay. tırma merkezinde misafir edile· 
s-iyctli bir vatandaş olarak !<iize erklerdir. Bunların bütün kon
ik! vazife terettüp ediyor: i'a . forları ve rahatları temin edi
amme müvacehe:r:inde haysiyeti- lrccktir. Kendilerine bir mlk
rnizi kıran \"e bastanbaşa bir tar para da \·eriltcektir. 
bühtan olan i!<inatlarınııı hpat Doktorlar ne1lenin bir virü -
etmek. yahut Türk hekimlerine ten ileri ı;:eldiğini sanmakta, fa· 
reva ı;ördüğ,ünüı: hakaretleri R"e kat bu \•irü ü tesbite muvaffak 1 
ri aldıtınızı yine umumt efkAr olamamaktarlırlar. İngitterede 
karşı~ında Han eylemrktir. bil"(ok kimse Sıhhat Bakıolı~ı-
Bunları yapmadı~ırıız takdir· nın bu davetini kabul etmekte 

dl:', her milfteri hakkında teves· \'e Nezlr Araştırma mrekt'zine 
sül edilegelen kanuni muamele· gidcr<'k kendini Adeta tam bir 
Ye başvuracağımızı saygılarımız- istirahate çekmektedir. Fakat 
la arzedP.riz.• bunlard11n çol:u da bir türlll so. 

1953 yı : ı Diyanet it le r i 

bütçesi 1 O mily on li ra 

Ankara. 25 (Anka) - Öğren· 
diğimize ıöre, Diyanet işleri Baş 
k'nlıtı 19~ yılı biltç•si 10 mil· 
JOn liraya yükselmiştir. Bu yük 
sekliğin 850 bin lira civarında 

luk almaya ve nrzle olmaya 
muvaffak olamamaktadırlar. 

Umumiyetle tini\'ersite öğren. 
C'ilPri ve balayını ıeçiren cift· 
lor bu işe ıönUllU çıkmaktadır· 
lar. 

-=-
!>lduğu V• ·•ni ihdas •dilen f. 
mım - Hatip kadrolarından ileri 
&•idili b•lirtilm•ktedir. 

Bır r~·velki yekQn ................... ............................ . 
l~al~ vilAytti .............................................. . 

ır · arehden ................. . 
\!. T. A. EnslitUsil (Beşiri) ..• ··················•······· 
Çan kaymakamlı~ı •............. :························ 
Dr Sadık Baykıner ···· ············•········· 
Ko.nya Karma okulu··ag·~;l~enleri •••.•.•••..•.. . 
Beşinci ~tat. Top. Alayı ........... · · · · · · ... . ......... . 
Gisla\"rt l.lıtsik Fabr. İşçileri········ · · ·· · ··· •... .•••.• 
Tavşanlıdan .• ,,.. •..•..... ........ ·· · ···· ·· · · · ···········•··• 
C'.orumdan ............................... .......... . ........ . 
.F:rı:urumdan . .... . ............................... .......... . 
Yılfaeliden ...•.•.••..•......... . .•....••••••.. . ..•...••...•.• 
Biıadan •........... .. . . .. . ... . . .. •. .. ..•.•... . .•..••.••••.....• 
Zonguldıktın .....•...........••.• ....... .••....••....•...•.• 
tyvacıklan ..........•..... ... .•..•..•.•.••••.•••••.•.• . .•.... 
~ı>artadan ............. ... ... .. ... .......................... . 

Bayramic:ten •.•.... ; ....•••. ........ .•.••• •• •. . . .••........• 
Turhaldaı .........•.....•.. . . . .••.•.........••.....•••.......... 

Lira 
130.3~2 

15.000 
1620 

27 
183 

9> 
34 
8.~ 

200 
ıu 

30 
39~ 

~::! 
61)() 
571 
~5 
10 

350 
611 

YekOn ........ ... ............. ........................... 1 'ifl 471 
~Iüesseııı@ltri.n \'e .halkımııın yapacakları yardımları r~iraat, 
EıkJ ~tuharıpler, I O~manlı, Stimerbank. Yapı vP Kredi, 
TUrk Ticar~t \'ll Garanti Ban1<'11ıırı kahul etmrlttr-tlrl~r. 

ı .. 

~fidr)'t hor.mıı. 

~·ll·i \ ~ bt.iı· 
r~.ll~ri ~·drn.ıaı. 

G 
b:3Ş ağrılarına karşı 

KiNiNL İ 

iPi 
başarı ile kullanılır 

• Grip ve nerle başlangıcında 
bir çok fenalıkları emler. 

• Baş, diş~ adale, sinir, roma
tizma. lumbago, siy-atik ağrt 
ve sızılarını süralle teskin 
eder. 

• Bayanların m•Jayye n zama n• 
!ardaki sancılatına kartı fay· 
dalıdır. 

KİNİNLİ 
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4'.Uı """' ı•rlı ıır 2 .. ıs ll•n •-'(!hırı 
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,., J 4~ ,., k .lı~ it b••J mü.! J 
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}1\ • ratı nı 

k ıı tıo K 
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t\ort .. •ll• 'b r r• • 
&'lZf' ,H; 

~ , t.5 "ı'ht• 
T•kttt Ji:-r~h•nri~ .. . ... 

ın lllYU K 
' .\R \ ,l \ Z 

Pi~-rıc; J pf'rde 
l•ıuı A a•• C'br • • 

.. •:ı Jl# h• r ' ' 

llUA'\OIF,R K.\ RACA 
\f.\K5İl1 ffıı .1kt,ım 

HF.!.SL'\KI 9:;z 
{' ar ••t. ra.t1r a:.tU· 

'"' tr 1 8 da. l'lırt'ır 21 

•e. C'1or111-:ılla •kıam:a· 

rı Mın~Jtll hallı: 19<.•I. 

PuartKt alı:aaml•n ı.mJl 

.lııR!.~. l'ıı~ıemb• ak~amlan ,.. Ouma!"' 

t.I .mı•:n•-d• ta',ht1• •tnr.llJt. 
Ttl•forı: •3ı3• 

İSTA Sll L L llELEDİTESI 
ŞEHİR Tl l H ROL!\Rl 

t:~ıt 21 d• 

ORı\ ll KIS'\11 
SfJ ' KOZ 

\'azan: 
\tıchel Duran 

Ttirkcrs =--aıJhadrlin irdPlp 

INtı l L ~'RE Of 

t\i;JJi] ASPROL}n1ited_ . 
- ·- ...... IMAt.1 .. 0.a U•Aı.. roıı.. ... l'$,.·• 

:...- • TUlllMl•e MÜMISS1ı..f • 

ILVlllZ LTD.!ffAKeTI 
IANl;I K.A .. . ~ MUTLU NAM 21 İ .STAHIVL 

lstanbul Ticaret Odası Meclis 
Başkanlığından 

.\tu ~ıe \-er~isi mev:ruunda yeni hldis olan durumu 
lncelermk lizere. odamız meclisinın 27.11.952 perşembe CÜ· 
nu saat on beste yapacağı toplantıya sayın oda meclisi il-
)·elerinin ıştirlkleri rica olunur (18663) 

ŞIRAYHGARN YÜNİPLIGİ 
SATILACAKTIR -

Sumerbank D•lterdar, Buııyan vo l•parta Yünlü Sanayi 
rnües.ı;;estsi Defterdar Fabrikasında mevcut Hereke. l"abr:. 
kast iınali.tT muhtelif :io. da cem'an 1 872~ kilo ştrayhgarn 
yün iplıg:l satılacıktır. 

Talıplerın bu i~e ait şartname ile lüzumlu ir.attıtı al
mak ve tekliClerile muvakkat teminatlarını 8/12/952 pa?ar
tt!~İ günü saat 17 ye kadar müessesem:z Yünlü Suhe-.i )l'.i· 
dürlügüne. tevdi etmPk üıtre. müracaıtl;h·ı rica olrınur. 

(18539) 

SOMERBANK 
Alım Ve Satım Müessesesi 

Ptr t mbe, Cumartesi, Pııar 

L ~· ll İ \ 1. llf 1\.IİI ıündüı \e Pııa r ıkıamı. - -
•l•fnn •ıı•ı \ 'tni _:;.;,, Opereti Balolar 

1 
Turlıı t r '''" J\ıramoııuuı 11 

Orık ıarıllll ~~il' ılıı. Jrmt:..:1 BalC>\ll 
ltln lıauı1.~1ll•r ııırıdıd•ll bı,,amııur. 

fh tıli.r r (; ı inoiorııl a Tıril•c•lc. olan 

Pııır gunJtri 1~.30 da '.\Jatint Her ak~am saat 
Cumartesi ,,. Çaı~şamba ıünltri 2l de 

14:.30 dı Çocuk Th·atro .. u Cumarte!'.ı Pazar 
Gişeler aut 13 rle açılır. 15 de .\laline 

7ı nr"' .. I akıaınıan nr"m trı•,,ırıda, Çarşamba 13 de 
!a'ı &t•~ml&M ltflm•oil lı:ul&..-ı!a Tenzi11tıı matinP 

1'"·' 11 """' <TJRASPETLI RAZİYE > 
g '\l I S ö N 11 ~ Ö L Ü 111 C Revtl Operet 3 perde 10 T•blo 

Yazanlar Re~id Baran: Belii 
Selönil 

<Eskı Halkevı bınasında) 
TEm.txgı 1 DONE"EC 

Yawı: Prieıtley 
Türkçesi: Tunç Yalman 

~!ıizik: Sat! Lir 
Tel: 49369 

baltıl'I•• ''t'..ıa d &Tıtlı'ninl nıı:nnıuı 

..ı .. bum ... ı 1"11\ \ı.112'11man Rarıımtar lı:n

mL,.I nnıııhu'ı.s de..iı;ora:or:ı n •• 
yardımi,.• • c•lıtm ak'a "" rıro,r•ma 
"'' ı· ıılcı· ı ıı1 .. ,;,n11 r•rıl~ımuuıa 

bı.:ı l \•a ııa ıiı:ınılo.'~ır. 

Kongreler 
lıni11ka mııı11 nıı ... \. .. J\l't'UJ 31' ~ 

&mı 932 ;ıa;u· ruıı. Tu..oı· a 1aıt~•· 

'"""· 

250 "· 
350~ 
500cr. 

ÇEKOSLOVAK 

MOTOSiKLETLERi 

x 
• EN MUTEKAMIL TEKNiK 

~ezARIF " YAPI 

~~::,,-· iNSANi YORMIYAN YOLCULU~ 

125 ~ 
150 c 

e YAKITTA EKONOMi 

• RAKiPSiZ FIAT 

IU $AHANE MOTOSIKLETLEalN 

H$LICA VASIFLUllll 

ruuın MUNHASIR ITHAIJTCISI 

~ıt;IOIET KAVAL,\ 
u1.1•a ııT .. IUl TlL llM.lD 

BiR TEKNiK ELEMAN ARANIYOR 
. .\J.man mütehassısa yardımcı olarak calışmak üzere, 

makine ve bilhassa atölye tezgihları alA.t \'e ede\'atı mevzu. 
larında bilgi ~ahibi ve bunların .!atışında yard1m edebilecek 
Almanca ve Türkçe bilen bir MAKiNE MÜHENDiS! veya 
yukarıdaki evsafta bir ELEMAN"a ihtiyaç vardır. İlgililerin 
lüzumlu malılmatı havı resimli müracaatlarını P. K. 1823 
Galata "dresine ycıpmaları rica olunur. 

~--------------------,, Yedikule iplik Fabrikası Türk Anonim Şirketinden: 
1952 yılı m. rt ayının 29 llDCU ~ünü idi surette topla· 

nan ortaklar genel kurulunda 1951 yılı ~arı k3rınd<ın tedi· 
}e ı ta'\\ip cdiltn temettü hts!elPrinin te\·zii tarihinin ta\'I• 
ni hususu j·önetım kurulumuza bırakılmış olduğundan. ,·ir
kelin hi!l~e senetlerine .ı 1 ~o. lu kupon mukabilinde tediye 
t"dilecek tcmeitüün 26.Kasım.952 tarihinden itibaren • cu
martesi günleri hiiriç olmak üzere • her ~ün Saitt 10 ile 12 
arasında şirketin İstanbul ,\ ·eni Postahane arkasında Hı· 
nımeli sokagında fstcınbul Hanındaki idare merkezinde Ö· 

denme:1ı bu kere yönetim kurulumuzca karar altına alındılı 
ilsülilerce bilgi tdinilmek üzere ilan olunur 

' . 

YÖNETiM KURULU 

Saglam. Paılak. Temıı Q,şıer 

Sınni Dış Etlerıne ıahıp olmak ıçır 

dışlerın•zı gunde en az ıkı defa 
ıPA~A Dış Macunu ılı lırçılımıı 

FAYDALIDIR 
tocu~larınızın Dış!eıını 

Elimizin beş oarmaP:ı 

bırlerine b nz 
Last 1 ler de dış görünüşte 
bırib r1e•ine benzeyebili , 

-, ,,, 
"Jltttr_oedatça. ''4~ I 

rııK~}''" 
Dun~anın her hanıri bır yerinde bır ~fora 

'durdurup hangi l~tik marka~unı tercih etti· 

t>ni sorunuz. s;,. GOODYEAR diyecc2i 

muhakkaktır .•.. Zira dunyanın her tarafında 

kullanılın GOODYEAR her türlü yol ve 

arazide tecrübe edilmış ve fcı.ı.la dayandıııı 1 
ispat edılmııtir. GOODYEAR in sarp 1razi f 
için hazırladı~ J 

Kamyon liıtiklerıd ı bu hususta en dayanıklı 1 
li.stik oldutu tecrubelerle ispat edilm~lır + 

f 
l 

mar ~ _ta'""ı anıdır. • 
Türkiye IJmr.ım MO"'ennl: ·, 

TI TKO, OTOMOBiL UıSTiK we MIK INE TIClltETI T~ &. Ş. 

T•ktı,;. B•hç•ıl k•r,111 No. » 
T• l\fOn 8 2-24b - 12241 - T•lır•f ; TATKO • l•t•nbvl 

1 
İngilizce ve Fransızca öğretmeni alınacak 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 
Müessesesinden 

KARABÜK 
'ftle.ssesemiı Ö1l'l orta okuluna. Milli EAitim Bakanlı 

~ınca yetki ve •hliyetleri tanınmış olanlar arasında bir İn
gilizce \ e bir Fransızca öğretmeni alınacak, öğretmenlere 
:i659 sayılı kanun hükümleri gereğince iktısap etmiş bulun. 
daklan aylık ücretin bir üst derecesi sınat isletme yeri taz· 
minatı olarak verilecektir. · 

İsteklilerin öğrenim durumlarını ''e ~eçmiş hizmetlerini 
gö5terir mahiyetteki bel:eterini ekleyecekleri dilekçeleriyle 
en Kr.ç 1112/1952 tarihine kadar müessesemize müracaat et~ 
meleri ılan olunur <18458) 

KESTANE ŞEKERi 
360 Kr. , 

SATIŞ YERLERi : 

IST ANBUL • BAHÇEKAPI • BEYOCLU • KARAKÖY 
KADIKÖY ~ . .. MISIR ELKAHIRE. 

Reklamda yeııi 
bir eıaıı· , e 

• 

Vatan iUncılık ,.e reklAmcılık bakımından çok mlihim bir 
teşebbüs" firmis bulunuyor. 

Bu teşebbüs tasnif edilmiş kıııa iUı n şeklinin ihdasıdı r . 

Dünyanın her tarafında gazetelerde neşredilen bu ilanlar 
hem ('Ok ra&bet iörmekte ve htm de ''erenler itin çok fay. 
dalı olmı:ıktadır. 

Tasnif edilmiş kı a il3nlarımıı hergün gazetemizin muay. 
yan bir yerinde çıkacak; mesleklere, faaliyet sahasına yahut 
işe 1:öre tasnif edilmis olacaktır. 

Bu ilanların şekli ve ücreti şöyled i r 

10 kelimeye kadar bir ay müddetle neşredilecek olan 
ilanların aylıtı 20 Ura. 

Giln aşırı veya 15 glin neşredileccklerin a~lık ücreti 12.5 
lira. 

Haltadlı iki gün neşredilenlerin aylı~ı ise 8 liradır. 
On kelimeyi ieçen il4nlarda her'faz1a kelime için &ünde 

20 kuruş alınır. ı ... ~~~~~~~~~~~~~~.....,_, ____ _ 
lmıtyu ublbl: SİNAJlo KORLB 

Bn ııyıdı yaa ıa:ertnı fiilen idare f"den mes'ııJ miJdıJr: 

ftlELIB YENER 
<VATAN> Gazetecilik ve Matbaacılık r. A. $. - t.tanbul 

VATAN MATllAASI 

.. 
SATILIK KORK 

Londradan alınan hiç ~i
yilmemiş zengin beden .~ s
trağan manto 'Kürk• ru· 
muzu ile P K. 176 ya mil· 
f.1C'<lil. 

Alınau..-anın TU' rl 

ADRIS KIT ABI 
ta Tel 45' ' 

- CJK I UR 

Raif Ferit Bir 
Vertm •e Dablll O~ 

tarı Uütebassısı . "' 
Muayenebano Se$~5'D 

l'ramvay Cad. EnınlY•1 r<I' 
1ı~ı vanında No t.t. ~' 

1 
B4:m~. Muayene J7JY·' " 
\'.:tll Konagı Cad N° 100· 
Hasaran Ap. Kat 1 c eıe 
Ct6R4 "---_, 
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Veni Oodge Otomobilleri onenevl Oodge kolite ... • 
nln timsalidir. Daha pahalıya sotılan otomobillerle 
mukayese ettiğinizde, Oodge'u aldığınıza şükr• 

deceksiniı. ÇünkO Oodge daha konforlu .. - deha _ 17' 
ekoaomik-.. dah• fezta r•ndımanltd11 . Oodge·u ,,, .. -~t 
tecrübe edtniz. hayr1ın kel.11ıc1ık&ınıı. 

• _.;(-TATKO 
Otomobil, Laıtik •• Makine 

Ticareti t. A. ~ 
l•isı,. o'"''" hrıııı fit. l' 

ımo 12211 -leıgr fAfKO • lrt•nDul 
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SIVASTA PARTİ HAYATI 
-...... ------

• C.H. . nin kuvv 1 

1 

Sı,·as Çimento Fabrika~ı 

gıvaıta kuru kahveC'i Nuri 
Firuz maR:aıasındayıı. Bu

rası D. P. bakımından tarihi 
bir yerdir. ilk D. P toplantısı 
burada olmu:. partiyi Sıva!ta 
kurmak k:ırarı burada verilml.ş 
tir. ııaı.a bu&ün bu maıaıayı 
D. P. nin blr nevi siyasi k1übU 
diye telakki etmek hata olmaz. 

Sıvasla canlı bir müessese 
· Cimenlo labrikası 

Nuri Firuz; gliler yüzlü bir 
vatanda:tır. Partici:;~; kilskUn
lük ve abu' tavırlar takı!lmak 
mi.naıına almıyor. Kendisini 
Ülke gazetesi ~ahibl ve koyu 
C. H. P. ri Keıı:al Kitaptı ile 
ber01ıber ziyarete citmlştrt. 
Halk Partilinin 11Ufelerine yi
ne JAtl!elerle mukabtle etti. Sı 
"Va~ın d~ralarını ikisi beraber 
tam bir b(mseri!ik hlssiJe biıe 
anlattılar. Bir taraftan d.ı Sı· 
'ta!ln kendine mahsus ve g3yet 
kuvvetli ve C'Ok acı kabvesi.nin 
e~rarına nüfuz etme,e, buna 
alıımah t•!ııtık. 

S1v311;1n particiliğine umumi· 
yetle hu~umet karışmıyor. Bu
Bun bir ~ebebi de Halk Partili 
olan beledl,e reisini her iki 
parti mensuplarının benimse
n:ıe!i Ye tutmasıdır. Rei! şehir 
besabına öyle bir kıymet teşkil 

Memleketin çimento ihtiyacının mühim bir kısmını kar
şdayan bu fabrika S1Vas için de bir hareket kaynağıdlf 
Menılckelteki bilhassa !on 

yıllar ı.arfında artan Jmar 
ve k.alkınm.ı hareketleri dola
yı!iyle timento ihtiyatı il): 
tahminlerjn iki misline yakın 
olar:ık tezabiiJ' etme.ktedir. Bu
gün hüi.Umetin programında 
derpl' olUD•n su, kara, demir 
ve b.:ı.,·a yol!.a1ile su1:ıma "' e. 
lektrifika~yon J~leri için lü· 
-zumlu cimento miktart!e .. na
yetler ve belediyelerin tasav
vur ettikleri lm:ar plinlannın 
tahakkuk ettirilebilme!-İ ve 
muhtelif d~let d:ıire!erinin i;'.i
rişükltrı l"e giri:ecekleri in
şaat i~leri için. önllmüıdeki 
beı yıl lt!niıe, senede ortala· 
ma 750.000 tonı çimentoya ih
tiyaç vardır. Bunun haricinde 
makineli ıir.aatin a!'tması do
layı'!ile köylünfin eline fazla pa 
ra getmHI do12yıslle kll;ı< ve 
ka~abalarda.ki meskenlerin :ye
nilenmesi, harp yıllannda in
:matın durması, buna mukabil 
nüfu!un 21rtma!l dolay1sile kôy, 
kasaba ve ~birlerde mevcut 
mesken bubr-anımn karşılan
ması gibi sosyal scbeplc!'le ar· 
tan husus! inşaat i~n de se
nede orta!ama ~000 ton ci
varında bir (irr.ento ihtiyacı 
bu1unduğu söylenebilir 

Her ne olur!a e,tmn sa!f yer 
lerinjn ve .!!ebep!e!"inin tenev· 
vüu doloyı!lle çimento ihtiya
cının önceden t.ahm!ni.Dde bü
yük yanıı,ııki:ırla karşıl~~ıJdıb 
gözönfinde tutularak ö:ıOmill
deki beş yıl icinde va!lati yıl .. 
lık: ı:im('nto ihtiyacın.ın 
1.000.000 ton civarında bulun
dutunıı koydetm•k bbildir. 

Sıvas çimento 
l\IÜ:f'sse~esinin faaliyeti 

Müeic;escnin ~urutu, yrri o-
l~n Sı\'i!! bôl!'esi bu !4lla

yi için lüm-nlu ekonomilr ~art
ları tamamile haiı ddildir. 
Ham m:ıdde bakımından zen 
gin yatak ara dayan:ın mües
sese komilr ihtiyacını Zonı;ul
dak!...!n temin et.:nekte ve ma-
mullcrinj yalnız demir ve kara 
yollarile lstih1'.k bölı:eıerine 
sevk mevkiinde bulun-nakt.:ı-
dır 

Ancak birinci beş yıllık sa· 
nayi pJ.ar.ının te'!~it ve mevkii 
tatbika konuldutu 1930 1936 
yılJarı ar:ls:1nd.1 yeni kurula· 
t:ık san~yiin nlsbeten m.1hrumı 
1et böl.:~clerlnde rl<." ger.im d:tr· 
lıfı çeken yerlerde tcsisile m•· 

ballJ kalkın.."D.anın temini de e
sas prensipltr meyanında ·bu
JunduJ:undan ~ıvas böl,esi 
hem Dl2ha..'1i kalkınma 'Ye bem 

(Devamı 11 •ide) 

r---...... 
Sıvasın 

eshur • 

Ağızlıkları 
Men::1eketım.:ı geni' bir 

httlım gelişmesine doğ· 
ra &idiyor. Turistlerin hl
tıra diye berabe.:lerinde gö
türmekten pek hoşlandık
ları ufak tefek mahalli eş
ya,, yarın çok aranaqktır. 

llalbuki Sivas:n bu bakım
dan tok rağbet uyan<lıncak 
bir eski sanatı sönmek üıe
redir. Bu sanat. ı:crmi$a ağa
eından bir metre U1UI1lutun
da, Üzerleri gayet iyi işlen
miş ve örülmüş ağııhk ima
,lUd:r Ağnlık taşınmak ve 
temizlenmek üıere birkaç 
partaya ayrıltyor, ıipra içl
lecefi zaman kolayra takılı· 
ror. Yalnu bir metrelik atız.. 
l:tın ucundaki ıi~aranm 
mutl:iia bir başka.11 tarafın
dan yakılmau !hım ıeliyor. 

• 

F..sii pa~alann böylece si· 
gara ictiklerl ve rariyelere 
yaktırdıkları Jı:;ınaatiyle bil
haua eo~bile:r, Sivas ııu... 
lıklonna ba11Jıyorlar, fabl 
bunları tanıtmak ve utmak 
tşl yoluna ı:irınemiJUr. Bu 
sebeple ağ121ılı: ~anatı Si,,·as
~ sönm€'k üzeredir. Bu ıa
natın başlıca temslicisi 78 
yaşında Ferit Ötdür. Hizme-
te 8 yaşında başlamı~ ve tam 
retmiş yıl tubulı: yapmalıla 

fimür ıet>rmiştir. Çok baiJı 
olduğa ıı:an.ıt şube~inin ~ön
M•f• yilz l•ll"12!lna tok üzü
lllyor . Halbuki biraz alaka, 
S.n! ağızlık !an~yiini can
ı"~dırabnil'. 

Sivas çubuk{Ul:ırı, banım
lar1 mahsus daha tı-'a ağrı
lık .orla beraber boy bey ya. 
"Cmin aeuJıkJar da yapıyor
lar . -

SıT .. , her lıümıdaa ileri &id .. •ir !fOluiınlı.clir. İşte aimll? 
Smıslaa bir CörüniiJ. 

Sıvas'ın nüfusu 
gıvas Tllbttinin toprak ıeııişlili 28,941 kilometre murabbal, 

ııüfu!U 540,412 oldutıına göre kijpmetre murabbaı ba
şına 19 1ı..i:J düşer. 

Sıvasın merkezi 1927 ıenesinclen~rj nüruıunu iki misline 
yakın bir derecede arttırmı,tır. O tarihte 28,498 olan nüfusu. 
1935 de 33,890, 1940 da 41,740, 1945 de 44,858, 1950 de 52,269 
mjktarıaa varmı~tır. 

Si"'ıın nü!usu şehir ve Jı.ö1lere lii1lece a,rııır 
Şehirlerde Jtiylude 

Sır.ıs 
Divrill 
Gilrfin 
Hafik 
tmroınlı 
Kan:aı 
K ıryulhisa r 
Su,ehil 
Sarkışla 

'lıldııtli 
Zara 
Yekun 

52,269 
6.271 
4,670 
2,386 
l.1Ş5 
2,430 
2.723 
4.975 
4,578 
4.210 
6.717 

92,334 

47,532 
31.032 
22,101 
48.392 
27,919 
47,195 
25.836 
34,491 
74.122 
49.822 
39.836 

448,()78 

1 

ır 
e-<Jiyor ki Demokr:ıt Partililer 
de kendisine seve ~eve rey ve
riyorlar .. 

Bir Demokrat Paıtiliye Sıvas 
ıehrinde partilerin ne ni5bette 
ku\'\iet sahibi olduğunu sor
dum .. Samimi bir Jisanl::\ şu ce
vabı vereli: 

- Biz kuvvetliyiz. fakat bele 
diye reisinin Halk Pa~tili olma 
sı, kuvvet müvazene!inl onların 
le ?ıJne çeviriJor. 

Sıvas villyeUnin rr.uhtelif kı. 
~ımlarında D. P. nin ku\·vetli 
oldutu yerler nrdır, fakat be
nim peyda ettitim kanaat fU· 
dar ki Sıvann merkezi ve Sar. 
kışla Cibi baıı kaza merkezleri, 
C. 11. P. nin en knYvetli kale
lerini te~k:il ediyor. Sır.ıtsta be-
tediye reisinden ba~ka C. H. P. 
b:JP;anı diş doktoru !'fusret Çu 
buktu, Ticaret Odası reisi ve 
tııal iş adamı Rohınl, Cerkli. üı 
ke gazetesi ıahibi Kemal Kitaı:>
tt gibi Halk Partililerle görüş. 
tüm. Bana öyle geldJ ki Demot 
rat Parti; ~ski tek parti ile bu
gilnkB C. H. P. muhale!ttinl 
bir tutars3, kendi kendini al
d.;;.tmı~ olur. Eski C. ll. P. e!35 
itibarile menfaat arıyanların 
veya musibet ihtimaJJerinıfen 
kendi kendilerini korumak isti 
yenlerin partisi idi. Bugünkü 
C. H. P. muhalefeti. mazi ile 
hiç bir aıatası olmıyan gene ve 
canlı bazı unsurları etrafına 
toplamıştır. Bunlar İsmet İnO. 
nüyü hiç bir suretle bir ~ef di
ye kabul etmiyorlar. KenJWni 
ten\idden de çekinmiyorlar. Jn 
ö~ilnün parti tesanüdünün aua 
teme1i ro1ünda görUnmesinin 
sebebi; muhalefet liderinin ma 
ruı bulanduiu hücumların ya
rattığı bir mertlik galeyanıdır . 

F;ler D. P. liderli~!, btkle 
ntn iüdal ve ba~iret yolunu 
tutarsa, Halk Partisi menfi ro
lünden kolaylıkla kurtulacak 
ve hücumlarındaki ,garaz ve 
husumet meyilleri gayet tabii 
bir tasfiyeye uğrayacaktır. 

C. H. P. memleketin birçok 
kfsımlarında ağır basan bir si
yasi parti mevkUni almı, bu
lunuyor. Sıvaıta vardığım in
tıbaa göre siyası hayatımızda 
bfr kuvvet münı.enesine doğru 
gidiliyor. Böyle bir müV'aı~ne
nin Jntibah uyanduırı te!İrleri 
mutlaka belirecektir, 

C. ıı. P. yi :zayıf ıörmemek 
ve kendi !aflarında menraat ta 
\"iıleri e-.!!asına göre değil, p-ren
!-iplcr ve J'Üksek idnller e~aıı
na göre tanlı bjr tesanüt 'Ve 
birlik yaratmala eah:mai, ae
(im arifesinde, D. P. nin tutma· 
sı tavsiyeye l1yık olan bir yol
dar. Memleketin muhtelif yu 
lerinde D. P .. saflarında cöze 
tarpan iblillflar. yatı,tırma ff 
nz1:ı,tırma usııllerile dej:il, t.ıy 
met öltlilerinl sarahatle tayin 
etnıek ~ fuilet n !er•ıat la· 
ra!ıııı cblma makbul tutmalı: 
yoU,le balltdilmete muh!ot!ır; 

Eakl .. li. Taki Gürkök'ün D. 
P. men~uplan lehine fazlı 
derecede p.;ı.rtizanlık yapması, 
mUslaiiller arasında D .. P. aley 
hine tesirler yaratmış1ır. 

Halk Partisi Sıvas başkanı 

Salahattin Canbay ile esaslı •u 
rette görüsmeği ve Sıvas ıi· 

yaıi va%jyeti içinde M. P. nin 
Jn:al etti~! movkle dair tam 
bir rilıdr sahibi olmağı istedim. 
Bun;, imkan olmadı. M. P. Sı

va!lita herh;ılde diğer iki parti 
ile kıyas lıabul eder bir mev]\I 
alamamı~tır. 

A. E. Y. 

' 
--- ıs . u -1~?>2 ---·-------------

Sıvas'ta 
(Başı 7 ncjdc) 

yarıcıya veya icara vermek su
reti~Je işl<·rlcr. 

B'Uyük arazi sahipleri ise ma
kinah ziraat tatbikiyle ekseriya 
kenllılcri i~lemektcdirll'r. llt?
nüz traktör ve benzeri gibi z.i
raat Alet ve makinalarını temln 
edcmiyenlcr i~e orta işletme
lerdeki gibi icara- verme, yarı
cılık ve ziraat arnelc~i kuııan~ 
mak suretiyle araıilerini işlct
mcktedir1er. 

TarJa :ıiraati: 

Sıvasta gcn~l olarak buğday, 
arpa, çavdar ve yulaf ziraati 
yapılmaktadır. Tarla ı.iraah 
ikili münavebe si~temidir. Yal
nız sulanabilen tarlalarda bak .. 
liyf'g:JIC're de yer verilmek su
retlylc (hububat · bakliye - hu
bubat) ikili ve üçlü münasebe 
siste.mi cüz'i miktar<la tathik 
cfliJen mahaller de mevcut!ur. 

ziraat 
tirtilcn çubuklarla ;yeni bağlar 

kurulmuş olan ilde mevcut 
bağ sahası 2800 dönüm kadar
dır. 

:t.Icyvacılı~ın ta:ımmümü ve 
teşviki i~in Öıl·l İdareye bağlı 
n~ · nune fidanlıkları kurulmuş 
ve bu:ılardan bir kı!'.mı istihs:ıl 
yaparak ha1kJn ficlan ihtiyacını 
kısmen kar~11amıştır. 

Bu arnda bu s€ne içerisinde 
16 köyde 50 şer dönüm nümu~ 
ne bahçeı.1 veya 100 dönüm bag 
kun.ılma.sı kar::ırlaştırılmı~, ku
rulacak yerlerin bJr kı!!mı tcş
bit edilmiş ve ekim a:)'ında fa
aüyete geçirilecektir. 

Fidanhklarda daha ziyade 
elma, armut. vi~ne, kayısı, dut~ 
eı ikle e< !tali cin~.leri fı:ıerinde 
c:ı.h~me.ktadır-

Bayındırlık işleri 
ı - Son yı11arda ilde maki- - t~~a.,Jı t:ıoıir ,,.e yeniden 

nalı zjraat sür'atle yayılına~a lJ~a olma~ üzere ıw progtamın 
haDlan1ış olup mevcut traktör d:ı (124.2) lı:öy1en (~60) köy 
miktarı 270 tir. lçme suyu bu sene ele alın· 

!? - Ekimin iptidat ziraate mıştır .. 
naıaran daha teknik bir şekil- - Bucak yolu olarak 150 
de ele alınma~ı ve yapılması. kilometre bir yol üzerinde ça-

3 - Demotra!')'On deneme- Jışılmaktadır. 
l€'ri netiresi halkın gübrelerin - J.fuhtelif mıntakalarda da 
!ayd&larını idrak ederek güb- iktısaden ehemmiyeti olan 100 
re kullanmn~a başlaması. kilometrelik köy yolu: üzerinde 

4 - llavaların ekim ve te- çalışıJma~tadır. 
ncbbüde uygun cereyan etmesi . - \'i!Syetin 10 kazası dahi
ve bu arada sulama tesişleriyle lı.~de ~.u~~chf_ aeıklıkta 18 köJ 
kuru ıiraatten sulu ziraate koprilsu uzerınde çah~lar 
doğru çiftçilerin yi5neln1'tsi vardır. 
mah!Sul randımanını her sene-ı 
Ye naz.aran biraz daha arttır· 
makta~·r. ~ 

1951 yılı ekiliş ve htihsall 1 
~ahlalil• ıD::.ı ekiliti ıoşı 

t.lnal k.t.ih.a611 
tujda,. 
lrı·• 
t'•~ıl11r 
rulaıf 

PatalM 
~f••r<;iıı>ek 

NhhDI. 

rit 

]ı:i2.200loelı.'-t 110.690'98 
79 . .5.00 •• ı00.7$0 t.oQ 
:J.2tı0 .. 7 3i)Ot.on 
3.Mfı-0 .. '1.(:!49 toa 
2 575 " 

lG,t'13 t.on 
Bı7 - '1'10\.o• 
HO - ı40 ki• 

4 2~0 e.97ft.oa 
Burcalı: 1 072 , J 480 ton 

1952 yılı istihsaılnin 1951 yı
lına nazaran % 25 kadar artış 
kıydettiği müşahede olunmak. 
tatlır. 

Meyvoıcıbk, bağ ve bahçe 
zira ati 

• 

Sıvasta meyvacılık, bağ ve 
bahçe Uraati daha -ziyade mün
hat m1ntakaların güney rüz
görlanna mahfuz güney maraz.
lı, böleelerinc inhisar etmekle 
beraber daha ıiyade mikrotili
ma olan Suşehri, Gürün, Ko
yulhisar, Di\'ri~i ve kısmen de 
Şark.Jşla iltelerinde randımanlı 
bir şekilde yapılabilmektedir. 
Şarkışla iJçesi ve Me-rkez Ute
nin köylerinde bağcılıt:a heves 
i::ölıilcrilerek Kayseri Hinden ge-

Sıvas'ta canlı 
çimento 

(Başı ı •Wel 
de •lratejl bakımından uygun 
bulunmu:ı; ve Iabrilı::a burada 
kurulmuştur. 

Sıvas çimento sanayii müe~ 
geseai es.as işletmeye gecti~i 
19'4 yılından bu yana orWa-
ma 664 işti ve memur ku11ana
rak takriben 2.500 • 3.000 va
tandaşa 872.270 Ti. para !evıl 
~tmek suretile_ ı;ecimlerine yar 
dım etmiştir. Bunun dı~ında ca 
Jıştırdığı işçi ve per&oneline 
sen<"de 220.000 lira civar1nda 
soflyal masraflar yaparak onla
rın çeşitli gosyal ihtiyaçlarını 
karşılamıştır. 

Şimdiye kadar yılda vasati 
75,000 ton kadar eimcnto is .. 
tihsal ederek bu nisbette ima 
ra hiımet etmiştir. Trafik ba· 
kımından kı!iiır bir demiryolu 
h~ttı olan doğu demiryolları va 
sıtasile D. D. Y. na yılda 
2.250.000 Ti. civarında bir ge
lir anğlamı~tır. 

Yılda satış kıymeti itibarHe 
5.000.000 Ti. civarında çimen
toyu piyosııya arzederek ithal 
kıymeti ilibaı·ile takriben 

Kiiçlik A>·cla İjcuh Siusla 
harartlli bir \"ala oka~ 
dur. '"•lan yud ilinleriaia 
adeta h'-"""Mlu. Smısa nn4'
tnızı duyu kfifük Ayda laemea 
ekibimi:z.i bolmaş, Wıleri Mbcl· 
tt.ının dükldinıMa bltve i('mıe)·e 
&!avet etınjstir. Bu vesile ile biı
dt.>n yurt il5\o·eleri hak.kında -.a· I 
ünnat ta .almış1ır. Ekibimiı: bu 
küçük okuycromuzu" ala.kasın. 
dan (ok 111rmnW1 kalmı')tır. 

bir müessese 
fabrikası 

l().000.000 Tl. lık bir döviz la· 
sarnıruna Ye5ile olmuştur. Faa 
liyeıte bulundulu son sekiz 
,ı:::ene- uırfında temin ettiği dö
viz bsarrufonun ltym('ti orl> 
lama 80.000.000 Tl. dtğerilld~ 
dir. 

imal ettiği tuğla ve kiremit~ 
~ muhltinrle modern inşaa

tın e-elişmeslni temin etmiştir. 
Direkt ve endirekt olarak 

•al!ladılı teıltll vergi ve rtslm
lerle yılda 1.000.000 Tl. eiva· 
rında del'let hazinesi ve ma· 
hal1i idarelerle belediyeye ge
lir sağlamı!tır. 

11-1üessese personelinin takri· 
ben 3 50 .sl fabrikn civarında 
mUesscscce kurulmuş hizmet 
evl('rf ve bek~r pavyonlarında 
borındırılmakt:ıdır. 10 yat:ıklı 
bir rc\·iri ve bu yıl mevcudu 
120 yi bulan bir ilkokulu vo ay. 
rıc~ 20 • 30 mevcutlu 4 - 5 ya
şındaki tocuk1arı olan bir yu
va teşkilatı vardır, 

l 944 yılında müesseseye bir 
do lulla ve kiremit fabrikaları ı 
nı ihtiva eden keramik luaını 
ilave edilmi~tir. 

'V A't: ~'N. - ~\."i<L't. \U...,t.,.\ '\.'\ -
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Sıvas'ın haritası 

GOOD · YEAR Fobrikcisının~ im61 ettiği Kamyon lastiklerinin muhtelif fiyoliı 
sekiz modeli mevcuttur. En• ucuz lastik" az kilometre yoptığı - için çok 

daha pahalıya mal olduğu bilhossa memİeke;imizde çok tecrübe "edilmiıtir.1 
Kamyon lastiği alırken ' iıi;;i~e" en 'üygu~deli intihap için~ tecrübeli ... .. .. ... .. ... .. .. .... .. 
mütehassıslarımızın fikrini alınız. GOOD-YEAR'ın en yüksek kaliteli ve en 

.... 'C;" .. - ...... _ _ - J 1 

polıalı olan ROAD LUG lostiklerirti tecrübe ederseniz bunlann kilometre ............ ,,,,.. ...... _.. .... ... -... . .. 
hesobıyle en ucuz !astık olduklarını sız de tokdır edeceksınız. - -

~ 
GOODJ\iEAR 

DÜNYANIN HER BiR TARAFIND~ 
GOODYEAR LASTiKLERi iLE HER BiR . ~ 

MARKADAN FAZLA YÜK NAKLOLUN-
ouc}u ~ BiR HAKIKA (TIR. 

"'1!!!!!!!11 ...... 
Memleketin her bir tarafındaki acente· 

lerimiiden ROAD LUG veya diğer model

fierdo: GOOD-YEAR 18stiklerinl arayın~ 
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Jty4s mühim 
merkezimiz 

/Jir SilOilfİ 

o/muslur 
(Ra,ı '1 ncide) 

ediyor. 
Bunlardan, D. P. it idare he

yetinden Mu~tJfı Koçer tara
fından idıre edilen im3l3th3-
ne)'i gezdik ve ç-ok temiz ve 
intiEJmlı bulduk. Diğer ~ş 
pastırma imal:ilhanesiyle Sivas 
rıastırm.ı sahasında Kayseri)'l 
geçqıeğe bışliunışlır. İstanbul 
piyas:ısı St\'.lS pastırmasını (Ok 
tutuyor, 

• 
çekmesinde oynayacağı rolü 
Belediye, takdir etmiş, geni~, 
temiı:. kalorif<"rli, akar sıc:ık 
sulu, banyolu odalı bir örnek 
otel meydana getirmiştir. Şehir 
oteli ortaya bu kadJr mllkem
mel bir örnek koyunca, Sn·asın 
zaten inkişaf halinde bulunan 
diğer otelleri buna ayak uy
durmak, daha iyi bir sevly<"ye 
yükselmek ihtiyacını durmuş. 
}3rdır. 

Sıvas Belediyesinin ekmek 
fabrikaısı da mükemmeldir ve. 
örnek teşkil edece-k bir şekilde 
işliyor. Sıva!l halkının kurs.t· 
ğına temiz, pişkin, leziz bir ek· 
mek giriyor. llemleketimlzde 
ekmek. ana gıdayı teşkil etti~i 

& 

5.lnlyi. varlığının bir nelice!ııi 
olarak Sıvasın ticari ehemmi
yeti de gitti1c:çe &enişliyor. Bu· 
rası mühim bir bankacılık mer
kezi. olmuı;lur. ııeıe yolları ta
mamlanıp Malatyayı ve böylKe 
bütün cenup ve şark: yol şebe
ke:;ine iyi bir yolla bağlanınca, 
Ordu yolu sayesinde Kırade

ni:de kestirme bir münakale 
haltını ıabip olunca ve Sıvas -
Eni.ocın yolu utah edilince, 
Sıvasın ikttsadi n1evkii bir kal 
daha yükselecektir. 

halde, Sıvasta olduj!:u gibi, te- ••t;"f""' o•••• _ ... ~ .... q uc 11tı•• t.•u••-··· 

Ön.ek Bele<liye 
Sıvas, bugün memleketin en 

iyi Belediye reislerinden biri
ne sahiptir. Reis Rahmi Gün
ay, medeni ruhlu, azimli, cesur, 
çahşkan, dürüst bir belediye 
idealistidir. StYa.sa girince: •Bu
rada Belediye var• diye bır 
kana:ıle varırsınız. Henı de bu 
Belediye zorla değil, t.ıUıhkla 

ve gUleryüzle hertürlil vazire
lerini yapar. İyi bir oleJin bır 
şehrin inki:µ(ında ve ıiyaretçi 

miz ve pişk'i n , ekm'k bulabilen f ' 
yerler, istisna halindedir. 

Sıvastan istemiyerek ayrıl. 

d ı m. Mühim bir tarihi varlıkla 
d inamik bir iktısadi hayatı bir 
arada tutan bu medeni, canlı, 
sevimli muhitle daha çok kat. 
mağı, burasını daha yakından 
tanımağı gönlüm pek istedi, 
fakat Erzincan, Çoruh, Erzu
r um, Kars, Van, llakkAri, GÜ· 
müşane, Ağrı istikametinde 
uzun bir dolJıtma programımız 
vardı. Tekrar ge lmek ve Sıva· 
sın ilerileyişini yakından takip 
etdı:ek k3rarıyle buradan ay
rıldım. 

A. E. Y. 

Sıvasta cer 
Atölyesi 
D evlet Demiryollarının 

Turistik tezahürleri bakımından Sıvaş 

Cer Atölye.si Sıva.sın sa
nayi ve jş hayatına canlılık 

veren mühim bir tesistir. Bu 
muazzam işletme 1939 yılın

da faaliyete geçmiştir. De. 
miryolları idaresinin ihtiya
cı olan yedek malzeme de 
bu atölyede imal edilmekte. 
dir. H.llen Donatım ve Dö
küm eibi iki mühim faali
yet mevzuu var. ileride atöl
yenin, lokomoti( Ve vagon 
fabrikası olarak tevsii milm
kün görülmektedir. Atölye
nin esas faaliyeti tamir üze
rinedir. Devletçe haıırlanan 
projede, E.>kişehir fabrika· 
sının tamir ve yedek parça 
imali, Adapazarındakinin va. 
gon tamiri, Sıvas fabrikası· 

nın da lokomotif ve vagon 
imalini üzerine alarak Tür
kiyede Dcmiryolu sanayiine 
tam \'e mükemmel şekil 

\'erme1' esa:;ı h3kimdir. 

CRa'jt G ncıda) 
sında e.ski kıya!'eUerin bazı ör
nekleri yaşamaktadır. Eskiden 
erkekler Zıvka, Sıkma ve Çep
tcn giyerler, başl:ırına pö;;ıü ve
yı fes koyarlardı. Bazıları fes
lerin kenarlarına yazmadan ... :r 
sarık d3 sararlardı, bu sarıkla
rın inC(", kıvr;ık olmasına itina 
edilirdi. Bellerine Gürün veya 
Acem şah .sararlar, ayaklarına 
parlak ruğ.andan arkası yatık 
kundura veya yemeni girerler
di. S:ınki bu kıyaCel erkeklere 
hir çeviklik, atiklik verirdi. 

K:ıdtnlar, şılari, bindallı, d ·'iğ 

meli. gibi göz alacı kumaşlar· 

dan yapılmı:; üç pe:)li en~arilct 
giyer, başlarına 81tın yaprak
larla, pullarla süslü fesler ge. 
çirirler, bunun üzerine ı,ıeme
li bir yemeni örterlerdi, belle
rine gümüş parçalı bir kemer 
llkarlardı. 

Şimdi bu kıyafoUere yıldJn 
Jtfa yapılan mahalli kıyafet ba. 
lolarında rastlanmakla, müze 
salonlarında görülmektedir. 

l - Malulli bayram ve şen
lilder: 

Sıvas U'T.Un a:,ırlar boyunC"a 
dü.şman i~til;lıı görmemi~tir. 
Bunun için Sıvasın acı bir hcl
ltrası, bu atıdJn kurtuluş şen 
liği yoktur. Yalnız Kurtuluş 
Savaşımızın temellerinin atıl· 
dığı ikinci büyüle k!'>ngre 4 ey-

lül 1919 da Sn·asta toplanmı~ 
olduğundan her yıl 4 eylül gü
nü tam bir bayram havası ya. 
şanır, merasinller yapl,Jır, nu· 
tuklar söylenir, o günün coş
-un hatıraları canlandırılır. 
Bir müze halinde muhafaza edi
le, kongre salonu ve bUyük 
Ata'nın yatak odası ziraret e<li· 
lerek; bütün Sıvas halkı bu 
mukaddes hihranın önünde bir 
kere dahJ hürmet ve t3zim1J 
eğilerC'k kaynaşır. 

Güreş, cirit gibi mahalli O• 

yunlar eskiden Sıvasta çok ra~
bct görilrdü. F;:ıkat bugün mev 
zii mahiyette çok seyrek rast
lanır hareketler haline geleni.; 
tir. Son ZJmanlarrla teşekkiil 
eden spar klüpleri güreşe- ehe:n 
miyet vererek bu milli oyunun 
canlJnmaitna ('alı~maktadırJJr. 
Esasen Sıvas bir('ok pehli\'an
lar da yetştirmiş bulunm3kta
dır. 

Sıva~ta, ba,Jka memleketlerin 
Kiraz, Çi('ek bayramlarına mu. 
kabil, 22 martta Nevruz, 6 ma
yısta Hıdrellez (Eğrilce), 12 
mayı.sta Sıçancık şenlikleri ya
pllı.r. O günlerde beyazlar gi. 
yerek, kırlara çıkılır, yemekler 
açıkhavada ağatlar altında ye-· 
nilir, sazlar çalarak, oyun ve 
eğlenceler yapılır. Kuşlar gibi 
civılda19n, kuzular gibi oyna
.şan gençlerin ağızlarında oyun· 

Atölyeye yeni ilA\'e edilen 
döküm fabrikası Balkanların 
en bü)·ük te:s.i~idir. Bütün 
atölyede üç bine rakın işçt 

çalışma!.,;~a ve bunlara ayda 
600 bin lira kadar ücret 
ödenn1ektedir. Bu, atölyenin 
önemini ve Sıvasın inkişafı 
için aldı~ı rolü kol:ıyca.iuh 
eden bir ölçüdür. 

Fabrika şehrin elektrik 
ihtiyacuu da kar:illamakt3-
dır. Memur ve ustalar için 
istasyon caddesinde rahat 
loimanlar vantırılmı$tır. 

lora davet eden ıu 13rkı da 
duyulur: 

Çekia lfalay düzülsüa 
Ell göıler ıüıül~üa 
llalaya gelmiy,nin 
Vurun boynu ürillsiin 

·. 

-· 

bi< c örlUlüt. 

• 

Sıvas'ta otelcilik 
gelişiyor 

Medeni şehir olmak yolunda eseridir. Her türlü konfor ve 
oir hayli mesafe katetmiş olan icapları karşılayan bu büyük: e
Sıvas bugün bu vasfına uygun ser ile Sıvas şehri de, Belediye 
otellere de kavuşmuştur. Şehri si de ne kadar iftihar el':;e ye-
yer yer süsleyen büyük bina· ridir, 
Jar arasında yeni ve temiz otel Böyle bir eserin mevcudiyeU 
lere rastlamak kabildir. Otel· diğer otel sahiplerini de bar& 
ciliğin bir sanayi §ubesi oldu· kete getirmiş ve mevcut otel
ğu Sıvasta kavranmış ve bu • ler yeni bir hamle yaparken 
yolda genis adımlar da atılmış bir kısım oteller de meydana 
tır. Anadoluda Sıvas kadar te- çıkmıştır. 
miz, rahat otellere sahip vila- ~fesell Cumhuriyet Oteli ye 
yeller tok azdır. ni bir şekilde tadil edilmekte-

Bu iç açıcı durumun doğma dir. Diğer oteller arasında Ör
sında belediyenin rolü çok bü- nek, Yıldız, Palas Otelleri zik· 
yük olmuştur. Bugün, gelip gi· re şciyandır. 
dene karşı Sıvasın yüzünü dai- Sıvasta otelciliğin hergün bi 
ma ağartan Belediye Otel ve raz daha ileri gittiğinde şüp-
Lokantası Sıvas Belediyesinin he yoktu,_,r. _______ _ 

Sıvas'ta Milli Eğitim hareketleri 
Sıva;;ta Alilll Eğitim faali· 

yeli de çok geni> ölçüdedir. 
llalk kültürlü, zP.ki ve uyanık. 
tır. 

Bugün Sivası sü.sJiyen ata 
yadig.3.rları medreselerin, Çifte 
minarelerin (Darülhadis), Şifa 
iyelerin ~clıadct ettiği gibi. bu 
şehirde öteden beri canlı bir 
kültUr ha)·atı yaşanmıştır. Or· 
iaçağda 120.000 nli!uslu muaz. 
ıam Sivas şehrinin medresele
rinde binlerce öğrencinin tah. 
sil ettiği bilinmektedir. O.iman· 
lı imparatorluğunun son z.a. 
mantarında ihmale uğrıyan 
ltlilll Eğitim i:ıleri, Cumhuri· 
yet devrinde tekrar 15.yık ol. 

Su ve meyve 
Bolluğu Suşehri 

(Başı ( üncüde) 

büı seferi de vardır. 
Kaı.ad.a 12 yataklı ıağlık 

merkezi ve Sıtma savaş şube.si 
bulunuyor. Ebe, dahihye mü· 
tehassuı var. Ova kuımlarında, 
sulak ve balak yerlerde h3.len 
ııtma vakaları görülüyor. 

Suşehrinin elektri~i vardır. 
llidro-elektrik le~isat iki bey. 
girlık türbin grupu ile takviye 
ediliyor. T~i.sat ikmal ve t.il<ih 
ediliyor. Bu güıelkazaya Iciyık 
bir elektrik şebekesi kurmJk, 
mevcudu ı..slah etmek 250 bin 
Jira ile temin ediliyor. H.Jlen 
şehrin bir mahalle.si elektrik
ten m.ahrumı:!ur. İki nef~ i~
me suyu var. 

Sıvas ve diğer yerlerle de
vamlı vasıta ile irtibatı olan 
Suşehri çok hareket kat.ın
mıştır. H~ftada üç defa posta, 
he-r gün de dolmuş se-ferler 
vardır. 

Şehrin sinrması, otel ve lo-
kantalar, demircilik gibi sa. 
nalları vardır. 

Şehrin 8 kilometre yakının. 
da bir kaplıca bulunuyor. Si· 
yatık gibi haslaltkiar için k~P
Jıeanın 'if:llt tesirleri v;ır. İp
Udai tekilde bir misafirhanetııi. 

duğu önemi kazanmış, Sıvas yi.' 
ne ön plAn:ı geçmişlır. Hilen 
Sıvasta geniş ve tam kadrolu 
yatılı bir Lise, yatılı bir Öğ
retmen okulu, bir bölge erkek 
sanat okulu, bir kız sanat oku. 
lu, bir ortaokul, bir ak.şam kız 
sanat okulu, bir erkek köy ens· 
titüsü bulunmaktadır. 

Sivasta merkezde 14, ilçe ve 
köylerde 439 olmak üzere 453 
ilkokul vardır. Bu okull~n de
vam eden öğrencl miktarl 
36868 kadardır. Halbuki yapı. 

l:ın istatistiklere eöre ilk t:ıh
sil ç-a~ında 94764 çocuk bulun
maktadır. Bu rakama göre de
vam nisbeti çok düşüktür. 

S ıvasta mevcut 
Gazele ve 
Matbaalar 

llugün Sıva.;ta gündelik: ola· 
rak iki aaıete çıkmakta olup 
biri Ülke, dığeri de Hakikat 
gaıetelerıdir. Ankara. İımic ve 
Aıtana gaz-:-telcrinden .son r f. 
ba!tmın canlı olduğu yer Sı. 
vastır diyebiliriz. ller '1ki ga
zetede!' yakın z.:ı.manl:ır:ı kadar 
büyük boyda her &ı.in dürt s:ıy
la, bol resinıh çıkmakta idi. 
\';ılnıı; Ülke g1zetesi son bir 
yıldan beri re.imt ilJn tahsis
lerinden hayli tenkise uğramıı; 
bulunduğund;ın muv.:ıkkaten 2 
saylaya inmijtir, Ülke gaıete. 
sinin s<lhibi Kemal Kill~l 
olup C. Hılk PırU,;ine men
iuptur. Ilakikat gazete.iinin s:ı. 
hibi Sıv~ !o1il!eJ:vckılleri.ndt.'n 
NAlım Ağacıkoğlu Jur ki De
me>krat Partiye me-nsuptur Ül. 
ke &l1.etcsi 8, J[3kik1l g:ıze
te.li de 4 )•ıld:ın beri ('ıkrTıak
tadır. Gatr.lelerin sahibi ayni 
ı.amandJ matbaalarının d:ı sa
hibidir. Ayrıca burada İl mat. 
ba:uı adında öı.el idareye ait 
resmi bir mathaı <l:ıha vardır. --- - -- -= 
olan k:apltca bel~diyenirvlir ve 
icara verilmek suretiyle işle
tilmektedir. 
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ZARA 
zara, Sıvasın en mühim kua· meleridir. Ziraat Bankasının 

sıdır. Şehir oldukta büyllk e:sna[ krcdisındeo iJtifade edi-
ve eı kidir. Etrafı bağ bahçe-- yor1ar 
liktir_ :Pt1:ühim bir hububat mer Zaraya çok faydası dokun30 
kezidir, Ifayva.ncılığı ve köklü bu sanatın elinden tutmak, O· 
bir sanat ol:ın dt"mirciliği v~r-- na gelişme imkinları temin et· 
dır. BJlt ile de şöhret yapmış- nltk, he>ll sanatın istikbali; 
tır. Zara, birkaç yıl evveline hem de Zaranın iklısadi hayatı 
nıız.ar:ın iktısaden hayll ger!-· bakımından çok isabetli olur. 
Jemiş. Halkın da başlıca der· r--= ----ı 
dini teşkil eden bu duruma se J 1 • • '""' • j 
bep buradaki askeri birlikl• DJvrJ.gJ 
rin b3$ka yere nakledilmis ol · 
ma.;ıdır. D • 

Zara şehir olarak da geniı · emır 
lemektodir. Belediye biltcc.i 66 M d • 
bin liradır. Su işi hal yoluna a enı 
girmiştir. Belediye ve tiler Ban 
k.uı müş-tereken 326 bin lira JşJ t • 
sar!iyle Çigelli suyunu ı•href e mesı 
getirme !şine başlamıştır. Fen. 
nt i.s;ıle hattı kaıısı yapılıyor. 
Hat bu kış sehre varacak. iç 
şebeke de yazın döşenec,k. 

Şehrin elektrik ihtiyacı mo· 
törle temin ediliyor. 600 bin 1i 
nlık bir hidroelektrik projesi 
var. Belediye borclanacak, ya
nsınt d:ı fondan temin e-de
cek. 

Belediyenin beş evi var. Bun 
tarı z.elzeteyi müteakip Kızılay 
yaphrmtŞ, bil.ihare belediyeye 
verilmiş. Şimdi bunlar bele. 
diye için birer gelir kayna-· 
ğıdır. 

Zaranın 138 köyü vardır. )f'r 
kezde 3 ilk. bir orta. okul, ay. 
rıca yin~ merkez.de 15 yataklı 
bir slRlık ,vi bulunuyor. 

B;ı~lıca mahsulleri buğday, 
:ırp:ı ve baldır, Peynir ve yağ 
cılık: yapılır. civar yerlere ih
raç edilir. Dağ köylerinde a
r:ıti d;ırlığından taşraya % 30 
nisbetin<le muhaceret vardır. 
Kazada 5-6 traktör, Kurba~ah 
da bir bo~a istasyonu vardır. 
Zara ('evresindeki dört nümu
nc köyünün adedi bu yıl 1 l e 
tık:ırılmıştır. 

Zarada 
Demircilik: 

Divriği demir madeni işlet-

mesi 938 senesi Mayis 
ayında Etibank tarafından iş. 
letilmeğe başlanmıştır. 

Madenin h§len sermayesi 7 
milyon olup 4.200.000 TL. M· 
len ödenmiştir. 

Demir madeninde günde bin 
ili 1300 arasında işçi çalış
maktadır. 

Bu yılın son aylarındaki va
sati iKi ücreti 322 kuruştur. 

Ayrıca 220 Kş. sosyal mas
raf yapılmaktadır ki ceman iş.. 

çiye normal olarak 542 Kş. ve
rilmektedir. 

Yine madende 150 memur 
ve müstahdem vardır. 

Madenin istihsaline gelince 
ilk i~letmeğe başlanıldığı za
man yani 938 de 72.889 ton 
iken 948 de 185.434 ton, 949 
da 209.648 ton, 950 de 2W.847 
ton. 

951 de 220.010 tondur. 952 
programı 300.000 ton olup 9 
ay zarfında 268.000 ton i.stih. 
sal yapılmısf.ır. 952 istihsali 
400.000 ton tahmin edilm<"k
tedir. 
İitihsal edilen ham cevherin 
ihti\'a ettiği demir miktarı yüL 
de 55 ten aşağı olmamak üz.e-

re yüzde 65 i geçmektedir. 
z ara bir ziraat mıntakası ol Bu. miktar demir tenörü iti-

. du~u için burada demir· bariyJe jyi ve yük3Ck k31ite ne-
cilik, her yerdekinden dah3 vindendir. 
fa7.la grlişmiş ve köklü bir sa· Amerikadaki yerli Cevherle. 
nat h1line gelmijtir. Demircile rin demir miktarı yüzde 55 i 
rin 40-4!; dükkAnlı ayrı bir bulamamaktadır. En yük.iek 
çarşılart bulunuyor. Demircilt>r kaliteli cevher bugün Breıil-
dah:ı ziy3rle mıntak:ının zira- yada temin edilmektedir ki 
:ıl ılletıeri üzerinde c:atışıyor- ccvhcrdeki demir miktarı yüz-
lar. Araba tekerle~indt>n sapan de 65 tir. 
ucuna kad~r her türlü ilet İ · Divri~ideki cevher vasatı 0J3. 
mal ediyor ve timirini yapı\•or- rak 28.000.000 ton olarak tah. 
lar. Bu ciVarda pulluk kulla- rnin edilmektedir. 
nılm:ıdıl!ı i('in bu Aleti yapmı· Ilam cevherin tonunu Kara-
yorlar. Ye~ône dertleri. gü~lük 1 büke 13.5 TL. serbest piyasaya 
le kömür temin edebilmeleri i5e 18 TL. dan verilmektedir. 

ve te~kil1tlt bir hale geleme· 

·iu. Çuııııi 

.... 

" 
Divriğlde Ulu Cami 

Divriği küçük bir hamle ile inkişaf edebilir 

Dif riği de dam e"l'r Cami ve Kale, 

Tarih: 
B undan 900 sene önce Alp 

Aslan kumandasında Ana· 
doluya hlkim olan Türkler, üç 
idari merkez kurmuşl;ırdır. Bun 
!ardan biri de Emir Mengücek 
idaresinde Divriği, Erzincan ve 
havali.sidir. Divriğide hilen 
Mengücek'lere ait birçok tariht 
eserler h.11.1 ayakta canlılığını 

muhafaza etmektedirler. Kes· 
loğan kale~lnin Ermeni 

Yazan ~ 

Osman Kirişçioğlu 

• • 
Rum Kayserlorinden birine a
it olduğu tahmin edilmekte
dir 

lrtengücek, Süleyman Şahın 
oğltt Ahmet Şah tarafınd:ın 

1228 tarihinde inşa ettirilen U
lucami cAn:ıdoluda dikkati çe 
ken en mühim ort.a çağ abide
si. dir. Ulucami zevk, i.z.ımet, 

tezyinat ve yapılışındaki mim;ı 

rt ıanatr ile e3ine az tesadüf 
edilir bir ıan:ıt şahesertdir. Ca 
miye bitişik ol.ırak inşa edil
miş olan ŞifJhane, o zlmanın 
•medrese• ve thastahane3İ• va
zifesini görmekteydi , Bu şifa
hanenin Ahm<"l Şahın zevcesi 
tarafından yapıldığı, kitabe'.';in
de okunmakt:1dır 

Gene Mengilceklerin yaptırdı 
l;ı Divriği Kalesinin bir asır ev-
vele kadar meskt1n olduğu 

memleket ihtiyarl:ırı t:ıra(ın-
d:ın söylenmektedir. Bu kale 
ile Kesdo~an Kaltsl 150-200 
metre U('Uruml:ı birbirinden ay 
rılmış olup aralarından Ç.ıltı 
Çayı ile demiryolu geçmekte
dir. Divrii!i Kalesinin en yük· 
sek yerinde buh.:nan cami. giı 
lenme mağaraları. sarnıçlar, 

200 metre aşa~ı inen lı3 mer· 
divenler ve surlJr eski ihtişa
mını muha(.ı1.a etmekle b<"ra
ber, harap bir va7.İyelte bulun· 
maktadır. Ayrıca kasaba içi.n-

de 8 büyük türbe ile Ilımbat 
dağında B:ıttal Gazinin babası 
Ilüseyi.n Gazinin türbesi de 
mevcuttur. 
Nülus: 

Zamanla anli şeklinde k&
lenin eteğine yayılmış olan şetı 
rin nüfu.'iu 50 binden A'3,ğı 
olmadığı tahmin edilmektMir. 
Son nüfus ~ayımlarına göre ka 
saba merkeı nü(usu: 

lfl40 sayımı 8101 
1945 • 68()4 

1950 • 6271 
kişidir. 

Rakamlardan görüldüğü U
tere, kasabada bir göç oldugu 
tamamen hakikattir.F..:;kiden bi.l 
yük bir şehir olan Divriği za
manla ticari ve· z.ırat durumla
rını kaybettiğinden dolayı, her 
sene nüfusu azalmakta çalıt

kan halkı ticaret için başka 
yerlere göç etmektedirler. cOiv 
riğilinin lopalına Bağdatta ra~t 
lanmıştır.• Cümlesi bir atasö
zü haline gelmi.ştir. 
Mtş;hurlart: 

Divriği, Evliya Çel~binin de 
dcdi~i gibi: cBüyük adamı 
çok• bir k3sabamızdır. "1:rlrk 
İbrahim Paşa, Ha(ır. Pasa. To-
p:ıl Osman Paşa, Köse Mu~ta
fa Paş:ı, 1"o~oğlu Oıman Paşa. 
Nuri Demiral, Naci Demiroıl!, 
Refik Koraltan. T<thir Nadi, Sa 
it Koz.o~ıu. Ziya Şakir, Ramiı: 
Gökçe Divri~inin yetiştirdiği 
me:;;hurlardır. 

Divriği halkı an'ane. itikat 
ve ahlik prensiplerine, milli 

(Devamı 8 incide) , 
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t Su ve meyve bolluğu 

<;arkı~Jada bir sokak 
• 

ühim bir kaza: 
Şarkışla 

Doğuyu batıya bağlıyan ka· 
ra ve demiryollan Şarkıs

Jadan geçer. Gerek nüfus ar
tışı, gerek ticari hareketler 
bakımından son zamanlarda ka· 
xada büyük bir inkişaf görülU· 
yor. Toprakları çok verimli 
olan bu kasaba tarih itibariyle 
de ehemmiyet taşımaktadır. 
.Bu çevrede yapılan arkeolojik 
araştırmalarda Çayırfehir, Kı. 
sılcakışla, ihsanlı, Yeniçubuk, 
Jiarda1, Karacaviran, Çanakçı 
köyleri rivarında büyüklerde 
bakır ve Hjtit çağlarına ait ça. 
nat cömlek partaları bulun· 
mus, Kengen, Sofular, Snır, 
Dendi!, Alakilise, Hardal, Ağ-
4:akışla köylerinde ise Roma
Biıans devirlerine ait Kale; 
Orenyeri, Çepnide Selçuklara 
ajt kiliseden ç-e,·rilme bir ca
mi ve muhteli( J:erlerde ma
ıaralar lesbit edilmiştir. 

Şarkışlanın 136 köyil var. 
İkisi mer.keıde, 42 köylerde 
olmak üıere 44 ilkokul bulu· 
nuyor. Halkın yardımile mer. 
kezde bir om.okul yapılıyor. 
HU!dlmet 10 bin lira yardım 
yaptı, okulun gelecek yıl bi
tirilmesine ~alışılıyor. 

Şarkışla umumiyetle hubu
bat ıiraati ile geçimini temin 
etmektedir. Bunun yanında 
hayvancılık ta esastı bir ge
(İm mevıuu olarak yer alıyor. 
llayvancılıkta ihracat durumu
na erişilmiştir. Bilhassa bu 
lıavalide iyi yarış atları yeti
şir. Yüncülük ,.e kilim doku
macılığı Heri gitmiştir. Şarkış
la killmeiliği bir şöhret yap. 

'• 

mış olmakla beraber son za. 
manJarda gerek ka1ite, gerek
se boya itibariyle imalS.tta dü
şüklük görülüyor. Bu bakım
dan imaJ:itın kontrolü isteni
yor. 

Belrdiye bütçesi 9~6 dan bu 
yana 9 bin liradan 130 bin li
rara yükselmiştir. Bu büyük 
!ark, belediyrnin akar icarla
rının artışından ileri gelmiş. 
tir. Şehrin suyu temin edilmiş, 
isale hattı ve scbeke ikmal 
cdilmistir. 7 kilometre mseaa 
feden getiriliyor. Elektrik 948 
de yapılmış. Şehrin güzelliği 
itibarlyle kasabanın -0rtasın~ 
d:ın geçen yolun tanzimi ge
rekmektedir. 

Şarkışlanın imarında bele. 
diye büyük bir varlık gösteri
>·or. Her tarafta canlı bir fa
aliyet var. Biri belediyenin ol
mak ütcre şehirde iki de otel 
vardır. 

Şarkışla yakın bir gelecek
te ehemmiyetli bir merkez ha. 
lini alacaktır. 

Şarkışla 
Ziraat Bankası 

" 

Şarkışlanın sUratli bir z.iral 
inkişaf halinde bulundu

ğunun delili Ziraat Bankasıa 
nın buradaki ikraz haddini iki 
milyona çıkarmasıdır. Bu had, 
gc('en sene bir milyondan iba. 
retti. 

Pulluk, mibzer, araba, Dis 
harov &ibi takımlariyle bera
ber Şarkışlayı yü.z: kadar trak
tör girrİ1iştlr. !ı1uhit, borcuna 
tok sadıktır. Yalnız sel , .• do-

-
Iu gibi fevkalAde sebepler do
Jayısiyle bu sene yirmi köy 
tecile Ubi tululmuıtur. 

Ekim ayında Şarkışlada beş 
kredi kooperatifi faaliyete gir
mişUr. 

Şarkışlanın g~im kaynakla
rı arpa, buğday, hay1oancıhk, 
mcyva ve sebıedir. Arıcılıkta 
da inkiıaf başlamıştır. 
Bankanın tüccardan 30, es. 

naftan 50 kadar mUıterlsi vat. 
dır. Tasarruf hesapları teşvik 
ediliyor, mevduat artıyor. 

J)j,·riii drıulr 111adt'nlcrinde faaJi )'CL 

Suşehri 
z aradan çıkıp Erzincan isti-

kametinde giderken hem 
:rraz.i, hem iklim deği~ir. Su
şehri, Karabayır sırtlarını aş
tıktan sonra bambaşka bir çeha 
re, yeşillikler içinde bir mey. 
va ve ziraat memleketi olarak 
karşınıza çıkar. Ortaçağda Bu
lahi adını taşıyan kasaba şim
diki şehrin iki Klm. uz.ağında 
Çayırbaşı denilen yerde kurul. 

sediln1emış. Ofis burada gün. 
de 40 ton kadar hububat mü
bayaası yapmaktadır. Ayrıca 
Erzincanın Refahiye k.aı.a~ı
na bağlı köyler mahsuJJerini 
burada satıyor. Kazada iki 
traktör var. Geni~ arazi olma
dığı için !Uzum görülmüyor. 
Daha ıiyade pulluk kullanıh
yor 

muştu. Büyük bir ıelzelede 
Bulahinin harap o)masından 
sonra Suşehri, Andıryas adı 
ile şimdiki yerinde kurulmusa 
tur. Daha sonra Endires ismi
ni alan kasaba 1860 yılında il· 
çe merkezi olmu51 1906 yılına 
da da Suşehri adını alnuştır. 

Meyvacılık, küı;üklü büyüklü 
bahçelerde yapılı)or. Elma, ar ... 

mut. kaysı, dut bol miktar
da yeti~iyor. Civar yerlere mü
himce ihracat yapılıyor. 

Suları bol olduğu için Su
şehri denmiştir. Burada esas 
meyvacılılt olmakla bc:raber, 
sulanan yerlerde ıiraat \"e i}i 
verim var. 

Yağıı beklemeden her z.a. 
man mahsul idrak edebilen 
mesut bir yer Suşehridir. Bu 
yıl mahsul az olmasına rağmen 
taneler dolgun olmuş ve bir 
yıl ev\·eline nazaran fark his-

llÜık B•lediy .. t 

Suşelırinin 160 köyü var. 
Bunların ancak 4:5 şinde okul 
bulunuyor. Okulu olmıyan baa 
ı.ı köyler okullu civar köyler. 
den istifade ediyorlar. Geçen 
yıl kaıada ortaokul da atıl
mıştır. 

Suşehrinde her işte verim 
olduğu için i~ dolayısiıle mu
haceret yoktur. Ağvanis nahi. 
yesinden, gezmek maksadiyJe 
birçok kimseler İstanbul \e 
bilyilk merkez1ere gider. Bu 
nahiyeden İstanbula kadar oto-

(Devımı 10 uncuda) 
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Geliştirilmesi lazım gelen bir 
kaza: HAF İ K 

H afik 2336 nüfuslu bir ka-
zadır. Kasabanın suyu Jie· 

ni getirilmiştir. Bahı;ecik meva 
kiinden suyun tesis ve şebeke· 
si 219 bin liraya mal olmuş. 
tur. Halen elektrik yoktur. ilk 
clüdler yapılmış, iller Banka
sından yardım teminine cah
şılıyor. 

Ha!ik'in 145 k~iyU \'C Uç na
hjyesi vardır. Köylerin 37 sır.a 
de okul vardır. Ortaokul h5-
1en yoktur. Köy yolları \"C sua 
Jarı mc,·z.uunda esaslı faaliyet 
ı:örülü)·or. Bu işler için 1.5 
mllyon liraya yakın para s:ır
fedilmektedir. 

Kazada, Tarım Bakanh~ınc:ı 
bir inekhane yaplJ.rılmaktadır 

Hafik 
Ziraat Banka!"iı 

bir buçuk milyon lirayı bul
muştur. Ofu mübayaa yaptııl.ı 
için köylü borcunu muntaı..am 
suretle ödilyor. İki kooperatif 
yeniden faaliyete gc~miştir. Zi
rai plAsman bunlar vasıta~iyle 
800 bin lira derecesinde gt·nişa 
liyecektir. 

Banka çilt hayvanloırını borç· 
la satmak itin bir çığır açmış.. 
tır. M:ütava.!:sıUarın Karstan 
aldıkları hayvanları yüz le 1Dz 
klrla satmasını banka önleme. 
ğe (alışıyor. Kauıda Zira•t 
\'ekAleti tarafından y('ni bir 
inekhane açı1amsı, ha}vancıhk 
sahasında inkişaf yarat:ı.e-aktır. 

Bu mevduat yavaş bir surPL 
te inkisaf ediyor. Fai:Lln haram 
diye telAkki edilmesinin bu 
hususta tesiri vardır 

H afik doksan küsur senelik 1 -
bir kazadır. Başlıca geçi. 

mi bug~ay ~· arpadandır. Şi·ı ikinci defa bası lan 
mal bölgcsınde hayvancılık 
vardır. Kaıaya 10 traktör gira 
miştir. Makinrli tira:ı.t inkt&nf 
halindedir. Kış erkenden bas
tığından mahsulü (abuk kal
dırmak için viliyetin bir har
man makine~i buraya ıı;ünderil
miştir. 

Tohumluk kin yapılan ik· 
raılarla beraber plasmanlar 

yurt ilôvelerimiz 
lmıir, Bursa, Antal~·a \t Halay 
il lerine ait ikinci ba~kı il:i,·tle
rimiı tamamlanmı'ihr. l)iı{er 
nüshalar da peydtrPf'Y ba-.~ı. 

makta tlır . -------
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. v atan • ekibi Ge nierekJilrrle bir arada. 

Sıvastaki Bankalar 
5n·01ıs mühım bir bank:lcılık n1üş, gelmi~lir. 

merkezidir. Burada Zira. 
at, Emlak Ye Kredi, İş ve Os
manlı bankalar1 nın 'ubeleri 
vardır. 

Ziraat Bankası vasıtasiyle 
şimdi)'C kadar Sh·as mrrkez. 
kazasına altmış kadar traktör 
ve takımları girmiştir. 

,-e c~na!ı tok ihtiyatlıdır ve 
imzasına sadıktır. 21 .senelik 
yarlığı esnasında Sıvas İş Ban. 
kasının diı.vah, protestolu bir 
alacağı olmamıştır. Pl!smanlar 
son senelerde yüzde iki yüz, 
mevduat yüzde üç yüz artmış
tır. Kredi müesseselerinin çoa 
ğalması, Sıvasın ihracat ve it· 
iıaıat saba"sındaki rolünü ge. 
nişlelmesine ve kendini büyük 
piyasalara tanıtmasına limit 

Sıvaslı bir kö>·hi kadın .. 
Ziraat Bankası 

z iraat Bankası, bu ıs.ene iki 

~ıcvduat geçl'n seneden yüz
de elli fazladır. Sivas Ziraat 
Bankası, gerek mevduat ve 
gerek ticaret faaliyeti bakı· 
mından Sıvastakl bankalar 
arasında ileri bir yer işgal edi. 

Sıvas~ goçmen 
butuk milyÔn liralık zirai 

plasmanlar yapıyor ki geçen 
.Eeneden yüzde kırk fazladır. 
Bunun bir kat daha arttırılma
!:t için müracaatta bulunulmuş
tur. Bankanın tecı-Ubclcrine 
göre Sıvas köylü.sil borcuna 
1.a>·et sadıktır. Ge('en sene ve 
bu ~ent! tahsilat )'üıdc yüze ya. 
)ındır. 

meselesini hallediyor 
yor. olmuştur. 
Enılik ,.e Kredi Osmanlı Bankası 1 950 - l 952 yıllarında Bulgaa 
Emli:ık \'.e Kredi B~nkası 1948 gıvas Osmanlı Bankası, elli rista.ndan gele~ göçmrnlı;_ı'-

de a)anlık şekJınde Sıvas- dokuz senedenberi faa- den SıYas çcvresıne 442 goç-
ta muanıeJeye başlamış, 10 Ey. Jiyete deyaın etmiştir. Banka, men ailesi is'k3n edilmiştir. 
lül 1951 de doğrudan doğruya Sıvas piya~asını daima sağlam ?\Ierkez. ilçede 56, Yıldft.eli 

Banka, ~imdiye kadar ikraz 
muamelelerini doğrudan doğa 
ru)'a yapıyordu. Köylünün işin. 
drn kalmaması ic;in jcep ile ve 
iptidadan köy tayini suretiyle 
köylere memur gönderiliyor, 
para dağıtma \'C tahsil işleri 
mahallinde yapılıyordu. Bu se
ne Kayadibi, Devlet üretme 
tiftliğinin bulunduğu Ulaılı 
1'e Bedirlide üç kooperatif açı. 
lıyor. Bunlarla meşıul olacak 
•1emanlar Kayseride staj gör· 

~ube açmıştır. Banka, mevcut \·e kuvvetli bulmuştur. Bura- 54, Zara 14, Hafik 138, Şara 
bina üzerine ipotek mukabili sını taahhüdünü tutmakta ('ok kışla 114, Kangal 15, Dh-riği 
ıkrazlarda bulunmak veya ~n- litıı ve düı üst bir muhit diye 28 \'C Gürün ilçesinde 23 aile 
şaat içın borç ~ermek suretıy. tanıyor göçmen vardır. 
le çah~ı)or. Sı\asta inkişaf gc-ıı 
ni~liyor. Erzurum, En.incan, ' ..., 
Tokat \O miılhakatı~a aıt iş.I Sıvas ta sa."lık 
lerc de Sl\as şubcsı bakı)or. ~ 
İş Bankası j 1 1 3 Ağustos 19_31 de_açılmışt.ır.I fia ısına arı 

DeYamlı bır !nkışaf halın· ~ , 
dedir. Piyasa üzerinde mühim 
bir rol oynuyor. Sıvas tüccar 5 1,·as merkez.inde (Nümune 

Sıvas'tan isimler 
Hastahanesinde 220, Cild 

ve Zührevi Ilastabanesinde 25 
olmak Uıere) hdlen 245 basta 
yatağı vardır ki, kifayet etme
mektedir. Önümüzdeki yıl yeni 
yapılan 250 yataklı Nümune 
Hastahanesiyle 50 yalaklı Dev
let Demiryolları Hastahanesi fa 
aliyetc geçecektir. Eski, yani 
şimdiki Nilmune llastahanesi
nin 150 yataklı Verem llastaha 
nesi haline getirilmesi mukar
rerdir. Cild ve Zührevi Hasta 
hanesiyle birlikte yatak adedi 
(475) e baliğ olacaktır ki, ih· 
liyaç oldukça karşılanabilecek
tir. 

faaliyete gcçmi~tir. Zara, İm
ranlı ilçelerinde yapılan sağlık 
merkezlerinin de çalışmaya bas 
lama~u için perı;onel ve malze
nıe noksanları ikmal edilmek
tedir. Sivas Valisi Necati !iter, 

C. Sa\'Cısı A. Hamdi Yılmaı 
Ertekin 

Emniyet Müdürli ııuın.ı Çe. 
tiner 

Seferberlik :Müdilril Faik Er· 
tekin 

Nüfus Müdürü Edip Turhan 
Öıel İdare Mildüril Avni Tl-

milroğlu 

Dellerdar Remzi Kayaalp 
Milll Eğitim Md. Cemil Yener, 
Bayındırlık Müdürü LOUi Arı-

gil 
Zi<aat Müdür Velıili Yaşar 

Zen der • 
\ycteriner ~lüdürü Turan Söy. 

Jemczğolu 

Orman Fid.ınlık lld. Ömrr Bü
yüka 

Orman Bölge Şefi Yaşar Aveı 
Aygır Deposu l!Udüni Nihat 

Ungan 
ı:::aghk 'lüdü: -ii Dr. Şina~i Mo. 

llülnlmet Tabibi 

Hükumet To.bibi 

ran 
);izamettin 

Er bakan 
Sabahattin 

Teıcür 

Nümune Hastanesi Bş. il. llak
)n Derman 

Toprak ve iskan Müdürü Ali 
Hıza Gökten 

Vakıflar Müdürü Tevfik Pökü 
İl llüftü,ü V. lbrahim Arıkan 
Bölge Çalııına ~ltidürü Abdul. 

lalı At.ol 
Tapu Sicil ?ı.fuha[ızı LUtfi Uğur 
BclPdi)-e Başkanı Rahmi Günay 
P.T.T. Bölge Başnıd. llalil Arı· 

kan 

Tlcaret ve Sanayi odası Bş. 
Rahmi Çellekli 

Tekel Başmüdürü lbrahim Dik
men 

Demokrat Parti baıkanı liü· 
seyin Çitil 

C.H.P. Baıkanı :Süıhet Çu
bukçu 

Millet Partisi Bşk. Sal~hallin 
Can bay 

Ziraat Bank>sı Müdilril Khını 
Oskay 

fı Bankası Müdürü • Halil Sul· 
tan oğlu 

Emlak Kredi Bankası Md. Şev. 
ki Tunçer 

Osmanlı Bankası MUdüril :Sacı 

Beden 
Birmen 

Terbiyesi Bölge Md. 
Vahit Erhan 

Ka)"Dlakamlar: 

Di\'riği ve Suşehri ilçelerin
de yapılan sağlık merkezleri 

Hafik kaymakam vekili Cezmi 1 ,. 
Sirel <11 Maiyet emuru) 

Diniti kaym~kamı Fikret As-
1.ın 

Gürün kaymaka: nı Faik Yürcı 
Suşehri Kaymakamı Yusuf Ya. 

kupoi';lu 
Zara l\aymakanu Ari[ Yüksel 
İmranlı Kaymakam vekili llil
nıi Sel,·i İlçe J.:indarma komu-

tanı) 

Kangal Kaymak:ı.mı Nuri ~.\lt 
ok 

Yıldızeli Kayn1akamı Şiikrü 
Tl(rlcel 

Koyulhi~ar Kaynıak3m \•ekili 
Hectp U2 (ilçe Jandarma Ko.) 
Ş.ark . ıla Kaymakamı Sal~hata 

tin Aydemir 

GtTi kalan ilçelerin hepsini?l 
ihtiyacı bulunmakla beraber 
merkeze uıaklıkları ve kısın 
yollarının kapanmaSlndan Gü
rün \"e Koyulhisara sağlık mer
kez.inin daha ev\'el temini uya 
gundur. 

Şimdilik sağlık merkezi bua 
lunmayan 6 ilçeden (Kangal ve 
Şarkışlada) birer muayene ve 
ledaYI evi, (GürUn, Koyulhi
sar, Yıldızeli , .. Halik) de ö
ıel idareye ait birer dispanser 
faaliyettedir 

1· rrli J.. ı) aff'tle genç kıı.la r 

• 1951 yılı sonbahr!rından bu--
güne kadar 320 ailenin evleri 
yapılarak sahiplerine teslim 
edilmiştir. Geri kalan 122 evi• 
inşasına devam edilmektedir. 
Eltim ayı ortalarına doğru it.. 
mal edilip sahiplerine teslim 
edilecektir. -

Bu göçmenlerin 1951 yılın· 
da arazileri ve-rilmiş \"C ek.im. 
leri temin edilmiş l'e bu sene 
mahsulünden istifade etmişler· 
dir. 

Ziraat Bankasından açılan 
kredi ile koşum hayvanları ve 
ıiraat araçları tem;n edilmiş, 
müstahsil durum3 geçmişler
dir. 

Bunlardan başka 42 aile gez.. 
glnci Türkmen aşireti Suşehri 
ilçesine iskAn edilerek toprak ... 
lan verilmiş ve evlerinin ina 
şasına başlanmıştır. 

İl merketlnde Belediyenin ve 
~ümune Hastahanesinin birer 
hasta nakliye otomobili vardır. 
Bunlarla merkezin ihtiyacı ve 
ilç-elerden alınan t:ıleplrr kar· 
&ılanmaktadır. 

ilde bulaşıcı hastalık vuku
atı azdır. Koruyucu tababete 
personel \'e Jrladdl imkanlar 
nlı.beUnde verilen ehemmiyet 

sayesinde hastalıkların yayılma 
sına gayri müsaa zemin hazır· 
!anmaktadır. 



~ 
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S.1.vas v e Aşık Fe;,,.se 
5 ıva!tl:tn Wı acılın~ra gonün, 

akluıu derhal Aıık V•ysel 
gelir. 
Aıık Veysel, S•vuın Ş>rkı; 

la kazısının Sivriala.n köylindt>a 
bir iml k!ıidir. Yedi yaıınd• 
ıeçirdiği bir çiçek hast•lığın· 
dan sonra gözlerini kaybetmi' 
ve Ç'Olt sonr.ll.ırı, şabııyetinı 
yapan dut d3hyla -o saıınJ 

böyle der- hl.yattnın bu tn •· 
cı hidisesini f()yle 3nlllnıtş
tır: 

•Ge!'Ç yaşımda felek \-urdu 
başıma, 

Aldırdım elimden iki gözü
mü. 

Y"ai clelmii idim yedi ya. 
flDU, 

Kayltettim. baha.nmı, ,·aı.ım.L 

BağlanJfım köttde kaldım bir 
umu, 

Nice kimaelere dedim e.ra
maa; 

On, oalte:j yııım.a giristtt he,... 
Sıvuuı briki Lisesi. (4 Eyliil 1919 da Sıns ıı:ongnsl ba binada loplaamıştır.) YaYlf, yıwaş düua ettim U· 

WDJ.1 

Gemerek ile Yeııi"ubuk 
arasında kaza yarışı var 

Koea AJ<k, bu yaştan sonra 
sazına öylesine ba'ğlanmış, o ve 
s..atı öyle ayrılmaz bir hale gel
mişlerdir ki, dil bunu tarif • 
demez. " 
Onun ·Sazıma• adlı şiirinden 

5 1vua gidtrken yol üzerinde 
tipik bir nahiye yar. Bu

rası Şarlufiı kausını bağlı, es 
ki adiyle Geme.rek, ytni adiyle 
Yenitubuk nahiyesidir. Ayn 
ayn bu isimleri ta11y.ın yerler 
birbirinden 4-5 kilometre u· 
z.akhk:tadır. G~merek yakında 

kau merkezi olacak. Fakat or· 
tada bir mHt'le var: K.ıu mer 
kb.i ~ki Gf>merek mi. yoksa 
Yeniçuhuk mu olsun? İşte bfor 
iki Rmtin Jakinleri kau mer
keı.ini tendi taraflarına eek
mek ve daha atlr basmak icin 
bütün meziyet ve hususiyetleri
ni ortayı döküyor, kar.a mer
keıi olmav:ı <'alısıvorlar. 

Yeniçubuıc. demiryol11 üzerin 
de bulunuyor. 1936 yılında Bul 
garislından gelen göçmenler 
buraya yerJ;stirilmis ve 452 
göçmtn evi yapılmış.. Böylece o 
uman bir göçme>n köyü oUrak 
kurulan YE-niçubuk, bugüne h 
dar gelişmiş ve büyük bir yer 
olmuştur. Ililen 53 göçmen e
vi daha yapılıyor, Son gelen 
giifmenlerden hır parti dah• 
buraya yerleştiriliyor. lfük:Wnet 
her ey için 300 lira yardım ya
pıyor ve evIPri g5ç-menler .Jr:en
dilP-ri lnc;a erliyor 

İki bin nü.fu:,lu bir yer olan 
Yeniçubukta halk g~imini hu
ouhat ziraati ile temin ediyor. 
Bundan başka sayıh bir meşga 
lelt"ri yok. Kendi ihtiyaçları i
çin bir mik<lar ela h:1yvan bes· 
liyorl.:tr 

Bir ilk ok ıl var. Cıvıır dığ
l3rda bol mikdarda J'·ıyit çı
)uyor Jfalk, )'akacak 1.htiyacını 
bu kiSmür ile karııtamaya altŞ
mı.ş d:ıru:nda. AyrıC'a Erzurum 
ve En:inran2 da ihraç ediliyor. 
Tnck yan$. yav~$ te.rk:edili
yor 

Bf-kte yıl evveline kad.3r s:t
ml var<lı. Su ~i halledildiğin
den sıtml da kalmadı. 

Ye-ntçuhuk1 a IYi pancar ye
tişebiliyor. Ancak. fabrikalara 
u1.ak bulunduğu ve diğer yer
IC'rde ihtiyattan fa71a pancar 
.ziraatı ya;nldığı için burada 
ekime mllsaadt' edilmiyor 
Gemtttk! 

KIZ.1 mrrkezi olmak için n:tm 
ı~tıi;::...:ıi llerı sllren dieer yer 
d~ fimdiki n...:~Yt" me~·k~zi o
lan Gemerektlr 37'l0 nU!uslu 
olan Gemerek, rok e.ski bir m~ 
ı.lye ıahip bulunuyor \'akllyle 

bur.1da Erml'niler de oturmuş: .. 
Şimdi bil• 50- -00 kadar Erme 
iti var E.ı;kiden cok mAmur ve 

~iilı: bu: ıer idi. Fakat bugWı 

'ran-t-virUn -kı7..ı Ycrettği tevi'?' 

çok f.:ıkir ve bir harabe halin
dedir. Nahiyed• lıil•n btl•diye 
l'llı:ilitı var. 4J bin lira bütçe 
ile esaslı işltt görmek imkanı 
bulunamıror. Elektrik hJlen 
yok .. İtme suyu için de proje 
hal"u"bnmı,. ihJ.le edilmek üze
re. 

Gemerek'in 2S köyü. var Bun 
ların 17 ıinde ilk okul bulu
nuyor. Bu köylerden şimdiye 
kadar birtak münevver yetiJ
m~tir. 

Ziraatin geli~meıı;i için sula
maya ehemmiyet veri1mesi ll
zım. Şimdilik ova ktsmından 

gecen Gemerek Çayından ipti
dai şekilde sulama yapılıyor. 

Kızılırmak kenanndaki köyler 
aon zamanlarda mcyvaeılıı"ta e
hemmiyet vermiştir. Bağ ve 
meyva bahçeleri gün geçtikçe 
gelişiyor. Belediye 5 bin fi
danlı bir kaw-.aklık tesi& etmiş. 
Buraya bu yıl 5 bin fidan da
ha ilive ediliyor 

Gemerek ve Yeni('ubuk ıra

gında k37.a merketi olmak ya
nŞt. en hıtlı ıafhaıiındadır. Ba 
kalım bu yarışt kim kata.na
cak" Sıvasa.. tebrin merkttiade bir pı.ia01 N.h~i. 

kalı ve Sıvas • • 
ısı 
~ 

SıYas işi kab\·enin ti>hrt-li prk )·ayı!mıştır. Sıvas fı;I kahve tamamile Sıvaaa mahsus bir huıu
&lyettir. t:mumiyf'lle bu bölgede kah""'• bildiğimizden farklı olııı·ak, SıYa!ri usulÜn<'e hazırlanmış 
olarak satılır ve içilir. Evet. ıatılır, tünlü Sı•asta ('arıı paıar•a f'liftde finun ,., kahve güğümle
rile Sıvas i<ti kah,·e ıatan Hnara her uman te,adüf edihr. Banlar •imit utar ,ı::ibi dolajır ve 
kahve ut.ırlar. Sıva'i ifi kahve fOyle haur1anryor: Atı bir lıalf' (tlttek kad:ar kab\'e kavruluyor. 
Bir müddrt durulmaya bırakd:•n kahvenin dttrul:ın lu<.;mı ılınıtt bir kf're daha kayn~tıhyor. J\cı 
ve k.eyu bir jf')' maydaııa ıeliyo-r" Bu ıiya.h kabYe hüliusı &üGü.mlere konup ,.ııııda aalılıyor. 

Bu kabve ıekeni.ı irili.)'or 

bir tar tıt 'ayı otur.sanı?, bel
ki • 

• Bca clde-n.enı. pnm •en lı.al 
d«nyada, 

Gizli ıırlırn"ı i'i!kir t'"llnt. 
1.51 el-.un dillerim, Hyleme 

yidı, 

G;1rip blılltüt gibi ahü.ıar et
me. 

Gitti dertlerimi sana anl.:Jt
ltm, 

Çahştu•, lt'ı.imi sf'Jiine kat-
• tım1 

Bebe gibi JtoU:.nmdJ. yayl:ıt
tıı11. 

llayali batır et. be-ni u.a.ut.
ııu.• 

Aıık VeyselJen bir itti u
tırla bahıedilmtı.. Ahmf't Kut
si 'Tecerin cT.ınıdığım ia.sanla
nn en sevimli, en urif olan
larından biri• diye bıhsettiği 
Veysel, bir kö1 çocuğu olma
sın:ı rağmen; her balf, her sö
tü, bu hareketiyle dikkati dai 
ma Uzerine çek.en bir olgun şJ.h 
sıyet.e sahiptir. 

Sıvaslılar onunla ne kadar 
övünRler azdır de-rim. O k.en· 
dl deyi:ıiyk 

«Bi r ulu. ıiattıu bir yıprak 
diijse,. 

O anda acıaıa duyar, bıiler. 
K aUIJlSa ınyı, ıakiace ceçse.. 
Esfoa riir.g:lrlara il.fit, iıailer_. 

Ilassas bir yüreği vı.rdır o. 
nun. Sıvaı deyince, he-p s!;"ni 
düşünürüm canım Veysel! Bu. 
taraftara ne ~n gelecek
sin! 

Divriği kazası 
(Başı 3 ii11tiiıld ' 

şullr ve mukadde5attn:ı çok bağ 
Jıdır. Türklerin eski dini Şa
manizd.en birCok inançlar, h1-
ll yaşamakta, lehçe.si Aı:ıri di 
Ji te.11iri altındııdır. Kasabanırı 

1 

içi samimi !'t1ilslüman ve küyle 
rinin '70 90 ı. Alevi'dir. 
G~ll"me~I: 

1937 de Nuri Demir•ğın yap 
tı~ı ve bütün mcfruptiyle Mi.L 
li Elitim Bakanlığın' devret, 
tiği orta okulun açılışı ile tre
nin gf'lişi. mes'ut bir yıl ol
mus. rahmetli A.. Naci Demirığ 
ieme su7unu ?4,5 kilometre u
zaktan fenni teii.satla şehre ge 
tirtmlstir. Nuri ve NaC'l Demi, 
rağın metnleketleri~ brşı gös 
terdikle'ri yakın alaka, gerek 
hıım$erilerinin ve gerek, Türk 
aydınlarının kalpten takdirle
riyle karşılanmıştır. Sen~erde11. 
beri elektrik enerji3inden In3h 
rum olan kauba Çaltı Ça.yt Ü· 
ıerinde kurutan baraj saye~in
de aralık ayında entrjiye ka4 

vuşaeaktır. GC'Çen sene açılJn 
sağlık merkezi bir operılör. 
bir doktorla ıimdilik mesai y.;1p 
maktadır. Naıci Rey suyu 500 
bin liraya ihale ed~lıniş. çeıme 
adedi 8 den 6.; e ~ıkırılıcok
tır. İstanbuhla 7000 e yakın 
DivriğHl •Dlvrifi Kültür Cemi 
yeti• ismiyle bir C't>mlyet teş
kil etmişl~rdir 
ihtiyl!.çl:tre 

Divriğinin kalkı.:ım3sı ıçın 

kütük bir hamle lı:Sll geleeek
tir. Bu da fabrika ve zenı:in· 
terin müşterek çalııması ile 
mümkün 0Llc1ktır. llükQmetin 
panC3r f'k!ldii,i takdirde satın 
.ılm:ısı ve ,eker fabrikası yo
lı1na gidil.nesi, bir kalıt fal>
rik:ısı i~in t.e1ebblis edilmesi, 
tuğla ve kiremit ra!ırikası. çi· 
mento hıhrlltatarı kurulması i
çin toprak ve arazi elverişli 
bir dıırumda bulunmakla.dır. 

Nuri De.nlirağın teşebbüs et
ti~i tayylre fabrlkısı da ku-
rulduğu takdir1e, huırlanıruş 
ola.n iaur pl!nı ile k.3!3.b3 es
ki mJmur lı~1ini a11bile('('k du 
ruma gelecektir 

Ar""lti ıulJ.m.1 te.sisi \'e Ma4 

latya şosesi h!la yapılm>ya bat 
lanamamıftır. Kısa~ ~ki ın 
cılığı v• ipek b<k:ekçililini ib
ya etmek i('in de teşebbüse ge 
çilmesinin :r:.:tm2c.ı gelmi$tir 

Osman Kirişçioğlu . 

-· 

~~ , , J.9.'J.~ 

Sıvas!lnı coğrafi 

dorumu 
sıns, K::yieri, Yozgat, Toka~. 

Ord•J, Gire.sun, ErzinCJn, 
M'3latyı, Afıraş illeri ar.ıJınd:ı 
bulunmakt:ıdır. Yüı ölçllsü 
26881 km. kare. nüfusu 54()412 
dir. 8 • 10 merdiven ve 43 .. 43 
paralel derttt"leri arı.sındı, Ik· 
!imi S 1)ğuk, fakat hayası çı>k 
S3ğlamdır. Yazın en sıcak ay 
vasati.ı;i 20 derece, kışın en SOa 

ğuk ay ortalaması -5 derece
dir. Kı.şın bızt günlerinde -30 
dereceyi aştığı görlllilr. 

da fjdır ve Karaçam ormanları 
iyi bir şeklld~ varlı.klarını mu
b.ı!an edebilmişlerdir. Bun. 
da ba:ıka Zanda K•rat.ı ve 
Üstükyur<lu, Hı!ikte Kmlcıvi
ran, suıehrinde Kıııldığ. Yıl 
dızelinde Almu ve Bılamur or 
mıntarı sayılab:lir. Hafik, Za
ra, Suşehir, Koyluhisar orman 
tarı Sarı Cam ve kayın; Yıldız 
eli ormanl:ıiı i:;e meşe ve sarı 
çımdan meydana gelmiştir. 

v,1 r. t v - .t:;ı r• . ., 11.fv,. ..... ı • 

Sıvai şehrinin denizden yüt .. 
ıekliği 1200 metredir. 11 çev

esinde rakım 800 • 3300 met .. 
re ara.iında değlşir. Sıv.as top
r.ıkları çok lrız:ahdır. Camlı· 
bel, Yıldız dağı, Akdağ, Çimen 
dağı, Kö>e dağı. Kızıldağ, Koz 
dağı, Karabel, Sarıçiçek doğla
n me.jhurdur. Daha küçük öl 
çüde, şehir yakınlannda Me
rak:üm, Yoğunyokuı. Karda.şiar 
Ulaş bucığında T-r. Toklu· 
ca, Ka:yadibi bucağında Koca
man, Kıraduuz. Karaçayır bu
cağında Büyükmeraküm, Çel
tek, Çavuş dağları göze çar
par. Kuzey tarallaki dağlar bı 
rjc, bu saydığımız dağların co 
ğu çıplak, ağaçsızdır 

Sıvıı ilinde akar sular bol
dur. Kııılırm:ik, il dahilinden 
tıkar, batı iitikametinde aka
rak şehrin güneyinden ve bir 
kaç km. uzağından geçer. Çaltı 
su ile Kelkit .müstesna, diger 
suların çoğu Kıtıhrmat hav· 
zasına dökülürl~r. Şeh· 
rin içinden Mı3mıl ve Murdar 
ırma.klarile Pünzürük deresi 
akma.kladtr. Bunlar şehrin pis
liğin! tasır ve şehirde Kıtıhr
mak arasındaki toprakları su .. 
]arlar. Şehirde Kepene, Beh
raaıpa,.a, .l-lihrivefa ve Ünı:üle 
menba suları .kullanılır ve içi
lir. Bilhassa Kepenek suyunun 
içimi gayet hafif ve lezzetlidir. 
Sıvastı soj?uk ve sıcak mJden 
sulan (k:apltcalar) da boldur 
Sırast gelinC'e bunlardan geniş 
çe ba bsedeceğiz. 

Sıvas Kıles.iaden Kwlırm2k boylanna bir bakış. 

3 • 4 yüz yıl evveline geli.n· 
ciye kad.ır Sıvu tehrinin ya
kınlarına yetişen geni5 orman 
aahalJrıoın me\·cudiyeti bilin· 
mektedir. Tahrtbat ve bakımsız 
lıktan umanla bu ormanlar a 

. cınacak. şekilde azalmııtır. Bıı-
gün ancak kuuyde Koyulhisar 

Cer atölyesinin 
Kliibü, başarıh bir 
içtimai tecrübe 
5 1vas cer atölyesinin bir klü-

bü var. Burada yemek Yl"'• 
niyor, gautc oku nuyor, konu
ıu1uyor, oyun oynanıyor, vı
fl:it vakit eğlenceler tertip edi• 
Iiyor. Umumiyet1e yapıldığı ,gi
bi, n1ühendis ve memurl:.:.rla 
ifci arasında bir Çin aeddl ku
rulmamıştır. Atölyenin bLitün 
men.;upları buradan istifade e
derler. Fakat böyle bir hürri
yet var diye herkesin klübe ü
şü,tüğünü ve seviyesini düşür
dü~ünü sanmayınız. Türk ter
biyesindeki vekar ve saygı, i
yarlayıC'ı bir rol oynamı~tır. 15 
çiler ara.iında klübe rağbet e~ 
denler ve mühendis ve memur. 
larla tamamHe müsavi bir hava 
içinde klüp faaJiyetlerine karı
şanlar, bilgisi, terbiyesi, kıya
feti itilJ1rilc muhite ·uyanl1r
dır. Klüpte srnede bir, iki de
fa balolJr verildiği zaman Iıçi
ler de ai!elerile beraber &eliyor 
l:tr ve d l r - ı 'ştirAk ediyorlar. 

Ru tçtlnıaı k.aynaşnu, her C'İ· 
hc!.Je başarılı bir içtimaı tecrU 
bedir. Bu ı:ıyede .zUmre ve sı
nıf duyguıu tamamıle silinmiş 
oluyor, işı;fl::-Jn insanlık haysi 
yeti korunuyor- IlerkC3 bura
ya git-:nemekle beraber1 ister
se, klüp ani<!ının tabii ıorll1· 
rına uy.ars3, gidebileceğin! hil
mes: <'.e ll'idir. Bu aayede biJ. 
~i ve ter'>iye seviyesi mD.s:1it o
lanlar. k:lpte kendilerinden 
fazla tahsil lmkinları bulanlar 
la kaynafıyorlar. A!iUait olmı
yın ve mevcut lıallerile k:Jüp 
muh ·ine uymadıklarını hisse
denler de. k'ndl kendilerini 
ıslah etmek ve muh!te uygun 
bir hı!e ge!melc meylini duyu. 
yocl 

.Sıvas Hinde büyük, mühim 
göller yoktur. Hafik ilcesinr 3 
km. uzatu, 15 km. kare bü
yüklükte, suyu tuz.la Koçhi:iar 
gölil; yine bu civarda 4 km. 
kare Lota g:Olü.; Zara ile Harik 
araiında 2 km. kare Ttdür,e 
gölü bulunmaktadır. Bunlardan 
başka suyu tuılu, tuzsuz ufak 
terek birçok göller vardır. 

SıYas ilinde oldukça mühim 
m3den damarları da mevcut
tur. Demir, bakır, linyit, ma
den kömUrü boldur. Simlikur
şun, gümüş, amyant, krom ma 
drnlerine de tesadüf edilmiş
tir. Köse dağında Simlikurşun, 
Güllük köyü me\•kiinde linyit, 
Jınraniye yakınlarında demir, 
Zara·nın Aden köyü civarında 

gilmü,, fpsile köylerinde lin
yit, Kozlu köyü civarında ba
kır, şehrin yakınlarında kar
daşlar Ye $ehristan mevkile
rinde linyit madenleri bolca
dır. Halen Divriğideki demir 
madenleri Etibank tararından 

i~tetilmektedir. 

Sıvas ilinde tuz istihsali de 
oldukça mühimdir. Tekel ida· 
resi tara(ından i}letilmekt~ o
lan yerlerden, Sıvasta F.adlum, 
1700 ton, BingGl GO!J ton, lla
fikle Tuzbi.sar 900 ton, Zara.
da Çakır 3000 ton, Cedit 2500 
ton, Hargün 2000 ton, IIamo 
1000 ton, İmranlıda Güreres 
230 ton, 5lrkışlad3 Piliç işlet
nle!inde 500 ton tuz elde edil
mektedir. Bu 9 iıletmed•n Is· 
t '15al edilen 12450 fon tuıun 
17 bir miktarı ti <fah 11inde sar· 

f8di1ir, mtiblm kısmı komFJ il
lere satılır 

Sar 'ın 
Şarkla bir şehir bütün kud

rPtiyle geU~lyor. Buras~ 
ha~ döndürücü bir luz icinde 
dir. Bir yandan büyük sanayi 
te!ti.sleri şehrin, hatta bölgenin 
iktisadi hayatında ferahlatıcı 
tesirlerini göiterirken. diger 
yanda medeni bir in;;ın toplu
luğunun bütün ihtiyaçları::ı.3 

cevap verecek, ya,amayı ko
layla~tırıp, cazip kılacak her 
,ey vücut buluı·or, modern bir 
alem doğuyor. Bir hayal gör
müyoruz. Şark ile söze başlar. 
ken bunun arkasından gelecek 
her tç açıcı söı bir hayal ale
minin tatlı intibaları gibi ge
lir in.:iana amma bir hayal de
ğil, bir realiteden bahsetti~i .. 
miti haber verelim. Şarkta bu 
geli~n şehir Sivastır. 

Yıllardan beri memlekette 
bir Şark diva.sının devam edip 
geldiğini bilenler eğer bugün
kü şarkı s::örmemişlerse bu 
inançlaf'ının devamında haklı
dırlar. Fakat bu ;sekitde bir 
inancın şarka haksızlık. demek 
olduğunu da bilmelidirler. 
Çünkü bugUnkü şark yıllarca 
evvel zihinlerde yer edip iı 
bırakan korkunç şark değıldir. 

Biz ŞJrkı ve bu arada Si\·as1 
gördükten .sonra bu mübarek 
yurt parça!n iı;in, kulaktan dol. 
ma bilııilerlc ne büyük bir 
haluızlığa Jştirak ettiğinıizi, 
y.:ı:nıldığımızı anlamı$ bulunu
yoruz. Şarkı bilmek §:ırkı kur· 
t:ırmak demek:ir. 

Yeni bir meden.1et alemi 
şekhnde yerden r·sıt•rır~as.ına 

gelişen Sıva !.. .n b iı:~ ilham et· 
tiği duygular buolarJır. 

merkezi 
YAZAN : 

KEMAL AYDAR 
• 

Şehir olarak SıY.ısın geli~ 
me.ilnde şüphe.>i.z bi~ok :sebep.. 
ler vardır. Sıv.ı:s, tarihin bü
tün devirlerinde dotuda.n ba
tıya, kuzeyden güneye giden 
yolların üıertnde bulunmakla 
mühim bir ticaret merkezi ol
mak ya$fını mdlıafaza etmiş
tir. 

Kars - Erzurum ~ Erzincan -
Sıvas - Kay.'il?ri • Ankara • İı· 
tanbul; Diyarbalrır • Elitığ· 
Afalatya - Sıva:; _ Kayseri-Kon. 
ya - İzmir: Sam.Jun - Aınasya. 
Tok3t - Sıva:; • Kıysl'ri · Ada
na' • Hatay eibi büyük küçük 
blitün yollar Sıvast.an &eçer. 
1930 yılında sın.sa varan i:s
t.anbul - Ankıra - Kayseri de
miryolu büyük ınerknlere bağ
landıktan sonra Sıvu hakıki 
hır transit merkezi halini al
mıı:ır. Son yıllarda munta
um hava seferleri.yle yurdun 
her tarafına b•glanın Sıv:ıs. 

büyük fabrikaların kurulma
siyle yeni bjr istthale daha 
geoçirmiş, nü(u~u artmış, çok 
canlanmıştır. Bugün Sıvas, ge. 
niş meydın ve bahçelerfyle, 
aslalt ve plrke mtınl:1'zam ead
d~leri,ylf', bulvaı\ ı rlyle, dört 
b~ kattı apa?tmanllriyle, her 
tfirlll konroru hAiz, yeni otel, 
gaI!no, lokanta ve h:ımamla. 
Tiyle modern btr ~ehir olınak 
yolurıdadrr 

B'...itlln bu ı;ebeplerle bir' .k-

4 

Ekibımiz. ıçfimal ahenk ı~a· 
de eden bu muhitte tok hoı bir 
z:ıat ge~irmiştir. Burada C'İd· 
den lçtinul müsnat hüküm 
slirdüğünü görünce. gayet hız 
h blr huzur hissi duyduk. Si· 
vas cer ~ Jlye:si mUdilrü yUk 
ıek millıPndis Fen! Özll, cid
den güzel bir içtimai tecrübo . 
ye girişmiş ve iyi ııetice almıi 
tır. bıva. ıı.aıe.i; Belediyece park hallııe ceı.irilml~lir. li.ılle pulundan bir g<irlUlUJ. 

• 
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Sıvas 
le inkiş.ıfı sa&lıyan mühim 
bir amil dJba var ki o da, Sı
va.ı;ta i'bilir bir belediyenin 
bulunu~udur. Bilhass.J bu be
lediyenin başında Rahmi Gü. 
nay :ibi hak:ki hır şehirtinin 
bulunuşu Sıvas itin bir bah
tiyarlıktır. Bu idealb.--t beledi· 
yeci ile Sıva.:;ın işleri üzerinde 
u~uo boylu konuştuk. llemen 
haber verelim ki, iotibalarımı
za göre, Sıvas, i~ınde bulun. 
duğu htı He birkaç aene sonra 
bugünkü modern ve medeni 
('ehresinden de daha Ueri bir 
vasıf kazanacaktır. 

Sıvasın su işi kökünden haL 
ledilmişlir. Şehre maledilen 
tazyikli su, yüz binden fazla 
nüfusun ihtiyacına C'evap vere-
cek kifayettedir. Tesisattan 
başka, şehrin muhtelif yerle
rinde serbest çeşmel('r bile ya. 
pılmış. 

Bthrampaj-3, Mıhri vefa, Ke. 
pen~k ~me ıulan gibi.. 

Şehir nur ışıgın3 boğulmuş 

.;ibi aydınlıktıt. llidro-elektrik 
:ı>.antralden elde edilen enerji. 
bütün ihtiyaca cevap veremi
yor amma, n1uaızam bir tesis 
olan Cer atölyesi imdada ye
tişmiştir. Bu atülye, bilhassa 
geceleri şehre 1.1.zım olmadan 
da !azl.'l enerji· verehiliyor. Bu 
mevzuda istikbal de ıar.::ı:nti 

altına a1ınınıştır. Sızır şelAlt>· 
~inde yeni bir enerji kayna~ı 
bulundu. 11 milyon liralık bir 
iş amma şim~ 1ik .arrleaıi de 
yok. 

1 ınilyon 424 bın lıra belr
dlye bütçesi.. Böyle varlıklı 
bir belediye An1<hluda par
maklJ gil.:terlt Vr>t. 235 bin li
ra bütçeli elektrik işletmesini 

buna illve edin, ft'rahlık bli5-
bütün artıror Bu varl.!:.h va
ı!yete mukabil Türkiyedc bel
ki en az . memur· ku!!.!nan Be
lediye Sıv_as belediye!ldif". Or. 
dan arttırW:n da şeh ... c. verili.. 
yor, 

Dele9iye birçok i 
Şehrin caddeleri en 
bir memle~ ... tinkı.1de.11 

r yap_ını' 

mf!dent 
fark-

sızdır_ 

i npat alabi!diğıae Cldiyor. 
Sıv...s blesı 'ıuıtın şirin bir 
parkt • Günde 40 hın kilo ek. 
mek yapabllc-n modPrn c-kmek 
flibrikası Sıvaıtaı!_:.-, Bilylik ~e. 
hirıerimizJ imrenl .. recek temiz 
ve modern oteller Stvastadır. 

Sıvası tarifle tanıtmak tabii 
değildır. Bu medeni yurt kij
tesi şarkın önderi olmak yo
lunu çoktan tutmuitur. Yol&& 
açık o4ll.ll-

--
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Ttıristik tezahürler 
Sıvas • hakıınındaıı ' 

b•ı..ı tıoılind~ki Sna\a ~·ollu~an ınodrrn bir ff'..,;c;: Beltdi)e 
Oteli \'C Lokanıaı..ı. 

Sıvas'ta spor 
Snaı-ta 4 E)-htl Gen~lik. JJC· 

mirspor, Beı;;iklaş Gençlik. Si.i
mrrspor, Karagücü, Kızılırınak. 

Şarkı$1a Gen<;lik, T~is ,.e Dağ 
eılık ~ıdı allıncla 8 tescıllj klüp 
vardır. 

Bu khiplr~!'porun her oran 
~ında Beden Terbiyesi Bölıt<' 
mücJürli.iğünün organizesilll' u)-a 
rak f;.ıaliyel yapnuıkladırloır 
Futbolda D<'nıirspor klübii te
hl3)'ÜI. elnıiş durumdadır.· 1~n 
(Ok 'ievik·n klüp 4 E~·llıl Grnç
Jıktir 

IJeclen TC'rhiyc.·~i Bülge mü ~ 
dlirlüAünii \';ıhit ErhJn idare 
f'lınektedir. Ka~.ak Ye d;ıgcılık, 
.alleti1111. futbol, alıcılık, spor. 
1if oyunloır, boks \-e gürrş re 
biF-i)..lt'l olnıoık iiıere 7 ajanlık 
faal durunıdadır 

Sıvoısla ~POJ lesi.si olarak 
aladyom '"~ ka)·akcvi vardır. 

~,----~a 

/ 

•-A 

' • 

1'ı-1ın Jı;a};-ıh.l:ın ba~ka hi(,' bır 

~por yapılnıasına ih.liın n1ü . ..,ait 
<!eğildir. Sı\'as, kayakçılıkta ilr 
ri ı:itnıi~tir. En C:)ki milli 1\3-
yakçınuz Kcranıi Sakarya Sı 
,-a'jlıdır. Ilalen Bölge an~rcıı;, 

rli ,.c bbıklct ajanıdır. 
Det.len Tt>rbi)·csi Bôlgc~iııin 

yıllık büt~csi ortalaına ~·tıtnıiş 
bin lira ci\·anndadır. Döl~t'nin 
birikıuiş iki yüz altnıış bin liı a 
kadar parası \·ardır. İklinı du 
rumu dolayısıylc kışın spor fJ · 
aliycti yapılmasını lmkin i~·inc 
aln1ak Üzere kapalı spor ı:::.ilon·ı 
y:ıpıln1a.sı i~in iki )'ÜZ kak J,in 
lira ayrılmıştır. Kapaiı :l:.~ıJn 

inşaatına yakında başla.nılaraic 
büyük bir ihtiyaca ce\'ap \'fri 

Jeccktir. Salon yapıldıktan •on 
ra Sırasın !iipor duru'\11111•!!·, 
>iitde )'ÜZ inki!;,aC edecci;i nnı

lıakkaktır. 

~ı\a~ hala'.'ı ff'kf'a kular 

l - ~1i lli O)Un \;t rakıslar: 
Sıvasta mahalli oyunlar c:ok 

orijinal ,.e cazibelidir. Ekseriya 
topluca oynanan, bu hala)·lar, 
oyunun ritmine göıe c;-eşitli 

~afhalara ayrılırlar. Bu oyun
lardan Abdurrahm.:ın, 1-1'.lnçc· 
riın, 110.!}bilezik, Ağırlama, Y.ın· 
l;ıma ,.e Keçi\'urdum bayıri1 

zevkle seyredilecek halay ör
nckl<•ridir. Bu halnyl;ırın en 
bariz karakteri, ilk defa a~ır fi. 
gürlerle başla>·ıp harcketl<'rin 
gitlikc:c hızlann1alr.rıdır. Öyle 
ki, oyunun sonuna do,l!ru hare· 
kelleri takip etmek bile çok 
güt«lcşir. 

Oyun şekli: .'\l::ırl<1ına, en :ız 
liç kişi ile oynanır, scr~e p:n·. 
nıaklar birbirine tutulur, kol
lar ı;ürülmiyecek ~ckilde y3pış
tırılır1 oınuzlar bitiştirilir. ga
)·et )·avaş şekilde sağ a)'aklar 
)'etinden kalkar, sol ayaklar o
nu takip eder, bu hareket iki 
defa tekrarlanır, her tekrarla· 
yışta sol ayak diıden hafifçe 
bükülür, kalçadan itibar('n de 
\"licut üne doğru eğilir, bu ha
rekelledn devamında sol dil 
halifçe yere vurulur, hareket· 
ler bir tek bir ('İft olrnak 01e
rc tekrarlanarak hızlanır, çö
melmiş ,·aziyelte ii~ defa de
,,·am edilir, ya\'aş yavaş doğru· 
lartık oyunun diğer kn•ımlarına 
geeilir. 

Keçivurduın bayn·a - Kolleır 

bitişik. parmaklar birbirine So11 yıllarda \,Ü) ilk jnlnşal ıi~tf'rf'n ~n:arJtan bir maııı.ara. 
kancalıdır, sağ ayak sert ye- - .J 
rinden k;•lkar, sol aıak tene s •• h • b • • 
~~;~~e l~~~~.~~~i.~. ·~:~ •• bir~~~ ı v as mu ı m ı r sana y ı 
ayak okc:esı ıkı de[a sertçe ye-
re ,·urulurkC'n kollar da bıra· 

:-~:k·;~~~~:1~;.:~:u~{=.~:;r.·!; , merkezı· m·ız oım· uştur 
lloplatn1oı - Arlık oyun ~on 

safhasına gC'iıni~tir, gene kol ~ 
kola girilir, sol ayak duden ha- ' 
fiCçe kırılır, ~ağ ayak gergin 
,.e ycl'inde sert. kı\'rak olarak 
kalkar. ökc:e ilC )·ere vurula· 
rak oyuna devam edilir, bir tek 
bir ('İft yapılan bu ayak hare 
ketleri gittik('c hızlanır, znman 
la bu hoplan1aJar gözle takip 
C'dilcmiyecek ŞC'kil alır, oyun 
bu hız içerisinde sona erer. 

Sıvasın kendine moıhsus bir 
ınüzjk fıleti ;yoktur. Anadolu· 
nun lıcr tarafında kullanılan 
da\'ul, zurna, def. dün1belck, 
ud, keınan, tek ve üç telli saz
lar Sıvasın da bclliliaşlı ınUzik 
~İ<'ller1dir. 

2: - Maha ll i ı.1:>a retl('r: 
Bugün Sıyasta ınahallı bir 

kıyafet<" ra!Stlanılmaz. \'alnız . 
kö)lerde, bilha~sa kadınl<1r oıroı 

< De,·a mı 10 unc: udöt) 

Terakki 

• } 925 !'>ene~inde Sıvasa '.':uluın 

düşlü. ilan tipi bir olelciktc 
bir gece kaldıın ve Sıvasın ta
kını takım kıymel1i tarihi eser. 
terini kı.!o;aca ziyaret ettim. 

27 sene eY\'elki SıYasın be
ııiın üterin1de bıraktığı tesir 
şu oldu: Bir la\om tarihi hazi
nelerin etrafını ('eviren basit 
bina )'ığınları, geri kalnuş bi!' 
şehir, terakki)c hiç bir husu.si 
i~tidat gö.sternıeycn, yalnıı par-
lak mazisiyle iftihar eden bir 
n1uhit ... 

Jlayaliındc bu eski ziyaretin 
intıbaları bulunduğu halde bll 
defa tekrar Sıva~a giltighn ıa 
man h:ıyrelten ağzım :ıçık kal
dı. Diyebi1irim ki menılC'ketin 
ba~ka hiç bir yerinde ay11i 
nıüddet içinde bu kad;<r biiyiik 
drği~iklik, bu kadar mu\'a1rne 
li ve ahenkli bir kalkınma. bn 
kadar nıcdeni bir hava. bu ka
dar fa.ı.l YC anlayı~lı bir Ht•lea 
diye gör111cdin1. 

Tarihin nıirasları 

Sı\"asın üırihi hazin<"'lrrinden 
hic: birşt'y rksilmcmiştir. Eşsi7. 
Sclç11k c>.st.·rlcıri, diğer L.ıkın1 
takım nıaıi ınirasları iyi<:e n1u
h:ıfaı:ı olıınıı)·or. Sı\·as ın, tarih 
't• arkroloji ~<ıhoılarında derin 
bil)."!iye ,-c ı:<·nıi anlayışa sahip 
KaUri Enlil gibi bir 'lüıe nııi
di'ırıı ,·ar ki kı·ndini hi.irük bir 
ioŞkla ~ı,·:ısın tarihini a)tlııılat 

ıııa~- ;ı \'etmiştir. 'lilzcyi ıiya 
TC'L C'ltıj:(imiı ıoıınan o kadar 
;ıl:ika ,.<' ~e\'k duyduk ki ayrı 

bir Sıvas t;ırihi il!\·esi <;ı)..-ar . 

nıak ihti)ac·ını hU.sf'ltik. Geçfn 
M.ft.ı n•·~r<'dilen bu Hivtnin 

sa fta koşan bir 
.. 
on yarışında 

örnek bir B·elediye Reisi 
yaLılarınüan ~·oğu K.tdri Er
dil"in üstad kal<'nlinden ı;ıktı~ı 
gibi, resimler ve tertip de ktn· 
di eseridir. Sı\'as; tarihini ay
dınlatmak, bunun haıinelcrini 
korumak, bir araya getirmek, 
mü>elik olanları usuliyle teı
hir etmek , tanıtmak bakın1ın
dan Kadri Erdil çapında bir 
l'tlüze müdürüne malik olduğun
dan dolayı bahtiyardır. 

Sıvas kongresi 
Bütün bu eberleri görli\ek 

r 

• Yaıan ı 
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ic;jn Sıva~a ~itmek , ıahmete de
,ger birşeydir. ı•azla olarak, 
Sl\·as, milli mukatlderatımızın 
ErıurumJa beraber dünüm ye
rini teıkil eder. Sırf MllH Mi
sakın Sıvas tarihi kongre~inde 
ha1.ıı lanrnasından dolay1 1 bura· 

l{a lt'd'a S n a_ot "'tllf"İDİR t4iru• tiMi 

zı. milli bir hac yeri diy, te· 
Jıiıkki edilme~e değer. 

Sıvas lise binasında kongre
nin toplandığı salona gırınce, 
insan, Milli 1.tücadele devrinin 
asil ve uı,·i - havasını teneffüs 
C'lmi!J gibi oluyor. Sı\'as lise'Ji 
bu h:ıvan ı n tesiri içindedir. Bu 
liseyi herhangi bir lise diye te
lakkiye imkin yoktur. Sıvas 

li~c~i. kendine n1ahsus bir ~ah
sıyelc sahiptir. kökleşmiş, sea 
\ilmiş bir ilim ocağıdır. 

muhit, 

sı.ai yarhk 
Sn·oı~. ıs, 20 )-ı1dan ibaret 

bir zaman ic:inde nasıl oldu da 
hüvi);elini dejiştirdi? Sakin, 
uyuşuk bir Orta Anadolu şeh
ri iken, ne gibi tesir ve 1mil1er 
netice!Sinde dinamik, canlı bir 
sın:ı.i ve ticari merkez oldu? 

Bu ne\'İ .limillerin başında 
demir)·oııarının 4 Cer atelyesini 
zikretmek icap eder. Cer atel
ycsinin mülev:;ızı unvanına baka 
mayınız. Burada üç bin işçi ~a
lışır. işçilerden c;-oğu, bilgili, 
u~ta adamlardır. Atel).-e deni
len )·er. hakikatle birinci sınıf 
fabrikalarımı2dan biridir. Atü
kemmcl bir tlökümhane~i. ta
mirden ziyade yeni in1alita gö· 
re kurulmuş te~hi7.atı ve teşki
liitı vardır. İleri bir tekniğin 
)·arattıgı dinamik hava, ct'r 
<!h.·lyesinden rtrafa )'ayılarak, 
Sıvasın biitün varlığına nüfuL 
etmiştir. Sokaklarda raslgt'ltli
i:.iniı insanların ('O~u. olgun ta
vırlı, nu•lin adımlı, iyi kıyafet 
li kiın~C'lerdir. CC'r ntelyesi mü
dürü f*r\7İ Öıil'in \'erdiği ina 
tıba ıutlur ki nıiiesı;ese teknik 
hakın1daıı da, it·liınai bakımdan 
da İ:C'tıi~ bir cürii,Jr id,ır(' ~·di 
lı)'or 

Çiınenıo f;ıbrikası. ••~keri eli 
kıınhaııt'. ('('7.3t'VİOİl1 Tüı-kiyE'llın 
('11 hüyük halı [abrikaı-ı haline 
konuluşu, Sl\-a~ı11 ~ın:ıi varlığı 

nı bir kat daha genisleliyor. 
l\.a)-~t'rinin inhiıo;arı altında tc
lilkki edilen pastırma inıalittı 
da. ~U\'Ukla · brroıber, Sıv;ısta 
ldiı;iik hir ~:ınayf 1 şubesi t~kil 

fDf-la•u Jt \l&4·H..-l 
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leıae1\nde \abt\'Aa: ~\1as 
halıcılığı ihya ediliyor 

Bn ıanlanlar pek n1cşhur olan 
Sı,·as halısının bugün bu 

:iöhrelini ihya Ye )·a~atmak için 
mühin1 bir te~ebbüs \'ar. O da 
Sı\·as Cezae,·inde kurulan Jlah 
atölyeleridir. Sl\·as Ceıae\·i bua 
gün bir arı kovanı halindedir. 
949 )·ılında kurulan atölye r.a
n1anla gelişmiş, bugün bir fab
rika halini almıştır. Cezaevle
rinıi:ıdc bir inkıliap hareketi di
.)'e ~österiJebilen bu teşebbüs 
tan1am ıyle muvaffak olmuştur. 
210 kadar rnahklın1 bugün Ce-
zaevindeki tezglhlarda haJı 
imalillında çalışıyor. Bütün 
atöl)·eler 500 mahkümun calış. 
masına e lverişli şt'kilde kurul
n1uştur. 1'IahkUn1lar üç a~:lık 

stajdan sonra esoıstı bir hah 
sanatkarı haline gelirili}'or. il
mek hesabı ü1.t'rinden kendil~· 
rine ınuayyen bir ürr('t dC' -ve
riliyor. Böylece her mahkum 
günde 80 • 100 kuruş <Arasında 
bir kaıanç teınin edi)·or. Ayrı
ca muay;·cn bir nliiddetten son
ra da ceza nıüddeti. üç gün, 
dürt giin yerine sayıln1ak sur<:>
liyle kısallılıyor. 

Atölye, buı;:ünkü haliyle Tür. 
kiyenin en büyük halı imal 
atölyesidir Dest"nlrr Cezaevi. 
nin desinatörlel'i tı:ıı·afıncian ha
zırlanıyor. ~lctrekaresi 122.5 li
ra.)·;ı ınalediliyor. ll.ari~·ten si
pariş kabul ediliyor. ~1oımullcr. 
Ankaı-:ıda Adalet B<ıkanhğının 
husıı~i mağa1a_ı;ında ~:.ılışa ç-ıka
rılıyor. 

Vaktiyle Sı\'asla sulh h3kim~ 
Jigi yapmış olan' şin1diki Ceza 
,.e "fevki\'evlcri un1um nıüdürü 
Biılha Soysal'la halen Sn·as C. 
S;ıvc.·ısı llamdi \'1ln1az Ertcki
nin ır alı alü l yc~inin kurulma
sında çok eınt'k \'C hiını«tleri 
Ctc:ıni}tir. 

Sı\"AS Ctıat•\ i ınanıul;ttı halı

lar iran halılarından da daha 
üsli.in bir kaliteye tri':'miş1ir. 

Avunduk 
Ailesi 
İktıiiadi f~oıliyı:--tiıniıde faal bir 

rolü olan .ı\.,·unduk ailesi
nin asıl men~t-1 Sıvasın Giirj.il 
koızastdlr. Aile erkSnınd.ın Ilü· 
scyin Avunduk biı"i°nci cihan 
harbinde Sı\'asa gelerek tica
Jtle girişmi,, sonra aile, İstan 
bul, Ankara ,., nıenılekelin di
ğer yerlerinde liearet hayatı
na atılmıştır. Bu aile n1ensup
lanndan Mehmet A\·unduk Yt 
Ziya A\'unduğun Sı\'ai'ıta nümu· 
ne sayılacak kadar gil:r.el ,., L.il· 

ri( bir kun1a, satış ma~alala
rı vard ır. 

Sı,-as Cf'ıat>,indtki balı teı.gihJ anadı do•uaa 
bir hah 

Sıvas'ta 
.o\ - :l İr•i duruuı . 
ilin arazi t~k~in1alı \'e ıir.li 

: ı ~lctmeler: 
26 000 Km2 olan ilin aroni 

durumunu :<'nel olarak a~ağı · 
daki şekildr hH;niI cdebiliril. 

1 - Kabili ziraat araıi 
a) İ~lcnen arazi <'C 50 ekinı, 

r;. 50 nadas) 5.800_()()() dönüm 
b) Jşlenebilecek ar::.ıi 300 

bın dUnüm. .. f 

2 - Moy,·alık bağ l'e bahçe 
arazi 65.000 ctünüm. 

3 - Çayır, mer·a ,-e otlaklo1r 
17 500.000 dönüm. 

4 - Sun"i t;ayırlıklar (\'on
oa ,.. korungalık) 142.000 dö 
nüm. 

5 - Ornıt1; n 1ık 1.490.000 di}
nüm. 

6 -":' Dağlık ve taşlık arJıi 

1.500.000 dönüm. 

Sına Çarpaa 

• 
,ır. at 

7 - datoıklıklar O'N 000 dii
nüm. 

8 - Zirai i~lctmtlt>r: 
ilde me,·cut t~hn1inC'n 

i3.560 ~·iftf;i ailet;inin tirai iş

lt'tme bakın1ından ni$bPlJ(·r1 
Mi)·ledir: 

l - Kii('Ük i')letmeler: 
(20 • 120 dönüm arazi sahip

leri) 
2 - Orta işletmel er: 
(120 - 250 dönüm araıi ,._ 

bipleri) 
3 - Büyük i'j:letmeltr: 
(25() dönümden büyük aro.zi 

... ahiplerı) 
4 - Ar:ıziııi oln1;ıyan l ar: 

Küçük i~letme sahipleri ara
ıılerjni biı:ıat işl erler. 

Orta işletme sahipleri kı~n11·n 
iı;;letmek le beraber kısmen de 

f Dtvamı Jl iaı[·HI.,) 

' 

' 


