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Ceza adaleti kriz mı 

geçirivor? 
Yazan : Dr. SAHİR ERMAN L . VJL : 13 - SA n : cı P}Ylb : 15 kıınıf !GRİYE İGRİ - DOGRUYA DOGRU Bugün ikinci sayfam ı zda 

ru istizah 
• 

takririni reddetti 
l.S.Burçağııt tnkriri ıııii%akere edilirken 
flaşbakaıı, iki parti arasıııda 

a~nldığıı!ı 

aıılas11ıa 
~ 

iıııkanları nııı 

Birliklerin 
En hayırhsı 

YAZAN: 

Ahm et Emin YALMAN 

A tatürkün ölümünün yıldönü· 
mü münasebetlle 1'ıfısır Baş· 

Vtkilf G~ntral Necibin Türk mil
letine hitaben neşrettiği mesaj, 
içimizi açmııtır. Bu ses, cidden 
necip bir sesti; iyi komşuluğun, 
samimi dostluğun, terakki l·oıta
rında yoldaılılın dlllle konuıu
yordu. 

Birkac hafta cYvel de Pakjs. 
tanda devltt reisi mevkilni iş· 
ıal eden münevver fiklrJi devlet 
adamı ve tanınmış maliye mü-
tehassısı Gulam l\fuham-
ınedin 5e5inl duymuştuk. 

söyledi 

Ankara, 11 - Demokrat Par
ti Meclis grupu bu teşrii devre
nin ilk toplantısını bugün yaptı . 
Bugünkü lçtiınada D. P. umumi 
idare heyeti azası Rıfkı Salim 
Burtak'ın İnönü hakkında verdi
ği istizah takriri görüşUldü. iç
tima dört saat sürdü. birçok mil
lcl\'ekilleri söz aldı. Başbakan 

.~!ılıl!lll]jj bir saate yakın konuştu. Bugün
kU içtimaın en bariz vasfını his 
·erine aklın hikim oluşu ve asa

bi havanın bulunmayışı teşkil 
(Devamı Sa: 5 SD: lde> 

•• 
Bugiiıı 

6öriişiilecek 

Takrirler 

· Uçlü . örüşmeler 

Cumhurbaşkanı Celil Ba)ar .:\nkaradan hareketi sırasında 

''istikbale emniyetle 
·bakabiliriz,, 

Bursaya gitmek üzere dün Ankara'dan ayrılan Cumhur
başkanı Celal Bayar, Sivrihisar ve Eskişehirde karşılamaya 

çıkan halka hıtap etti 
.A.1104olt1 Jt.;a ıı n l 

Si\Tihisar 11 - Cumhurbaşka· ! 
nı Celal Bayar re!akatlerinde Ta 
nm Bakanı Nedim Ökmen ol-ı 

yakında başlıyor 
Tito; Yugoslavya, Yunanistan ve Tür· 

kiye arasındaki anlaşmanın şifahi 

olacağını söyledi 

Al~deni% Doğıı savunma 
planları ha%ırlaııdı 

Radvo 8•f"ftriMU.." 

Nevyork, 11 - Mareıal Tilo 
bugün bir beyanatında karşılıklı 
savunma mevzuunda Türkiye ile 
Yunanistan ve Yugoslavya arasın 
da müzakereler başlıyacağını ve 
bunun şimdilik şifahi olacağını 
söylemiştir. Mareşal dünya va
ziyeti ehemmiyel kesbe!tiğl tak
dirde şifahi anlaşmalara dayanı
larak yatılı anla~malar imza edf· 
lcceğini bildirmlşir. 

Atina, 11 - Yunan askeri ve 
siyasi çevrelerind•n belirtildiği 
ne göre, Atlantik orduları Baş
komutanı General Ridgway ile. 
Amerikan hava kuvvetleri kur
may başkanı General Wanden
oerg, Akdenizdeki ~avunma plAn
Jo.rını tesbit etmiş bulunmaktadı~ 
tar. 

Bu pl!n Trakyayı başlıca sa· 
!Devamı So: 5 Sil: ;ı del 

r 
Mareıal Tl!o 

Gulim Muhammed, Pa· 
kistanı pençeıine almak fstlyen 
molla zümrelerine meydan oku· 
Yor ,.r meımleketln mukadderatı· 
nın cehalet ve taassubun key· 
tine terktdilmi.Yerrj:inf en acı 
,.e en açık bir lisanla ilin tdi· 

dutu halde bugün saat 13 te il
çemizden geçerek Eskişehre gil· 

.:\nkara 11 - l\leclisjn yarın- miştir. 19~1•·1W l4 ·1M·I•:H·\1171 .:.:3 ·J •i 

lordu. 
Surh:eden de buna benzer söı· 

ler işitiyoruz. Bu kom~umuz da 
hem bize, hem df" dünyanın bu 
kısnıında bizim öncüsü oldutu
ıtıuı terakki ,., inkilJp fikrine 
. '<tkınlık gösteriyor. 
Jit"r iif meımlf'kf'Ur hf'lirf'n '"'" 

diger koın '! ul a r ımızda d• iyi 
akisler bulan terakki aznı i et> 
reyanlarını, Ortaşark \"C Crnubi 
Asyada yeni bir nevi birliğin 
\·e te.ı;anüdlin müjdeleri sayıyo· 
ruz. Bu hayırlı birlik; cehalet 
le taa~sup etrafında dej:il, hep 
hirden ileri gitmek. medeni kıy
tnc-tlerdeıı tam nasip almak ı.·e 
lam bir lstlklile nhip kalmak 
fikri etrafındaki bir tt~ınüttür. 
l'ıldırım süratlle ilerliyen bir 

dünyada btk• imkinı bulmak 
icin ıaten başka çaremiz; yoktu. 
<;eri kalmış bulunan bütün Or· 
faşark ve Cenubi A'liiya memle· 
ke!lerinde ekseriye! halinde bu
lunan i\l üslüman halk, bunu 
Pekaıa sezmııu. Bütün ~!üslü· 
tnan memleketıerinde Atatilrkiln 
büyük bir sevgi ve saygı bulma
sının hikmeti; yaJnıı Türk Is· 
liklat mücadelesinin lideri olma
&ı değil, ayni zamanda geri kal· 
ttuş memJeketler hesabına te
rakki ,.e JnkllAp bayrağını aç
tnasıydı. 

Buna rağmen Ortaşark ve Ce-

ki ~Undeminde 39 sual takriri Cumhurbaşkanı ilçe merkt
alakalı Bakanlar tarafından ce- zinde, şu hitabede bulunmustur: 
vaplandırılacak ve sekiz kanun •- Siz de hatırlarsınız. uzun 

Rıfkı Salim Rur('ak tasa rısı gb'üşülecektir. zamandanberi ınuhtefif ,·esile-
------------------------ l ferle kasabanızı ziyaret ettim. 

Ba 11 kes il r ovas 1 n 1 ~'ı;ıd~e~~ .. ~~~ı,zam~~~!~!\:aı~~: 
metli Atalilrkün başkanlığında <! 
toplanarak memleket için çok 
hayırlı kararlar vermiştik. :\lu- • 

Sular k 1 d halefetıe iken olduğu ~ibi bu-a P a 1 qün iktidarda iken de a ranızdı 
bulunuyorum. Bana karsı her 
ıamaın ı;österdl iniz; m~firper

• 

Balıkesirin izmirle münakalesi kesildi . 
\'erlik için hepinli'c- te~ekkür e· ı 
derim. Biz e\"vell hüıTiyet \"C ""'""'--

CDe,·amı Sa: 5 Sü: 7 :e> 

-

Keps ut bucağı tehlike geçirdi Ege sahi11rrimi7c l:lpılacak f,'ıkarmaJl idare eden Amiral Carııey 

Hı ıı l Mı ırı ı ~ d~ıı 

Balıkesir il - Üç gündür j cular köprüden aktarma edile· 
fasıla!;ız devanı eden yaQ:mur ne- rek naklolunmuşlardır. 
ticesinde derelere fazla sular ~el D~J~er taraftan, Küçükbostancı 
diğinden Balıkesir. Ergani, :\lan \"e Uzümcü çayları geçit verme· 
yas. Altıno,•a. Edremit ovaları diğinden 1zmiı· ile münakale dur 
birer göl haline ;e1miştir. Balı· muş. yüzlerce vasıta şehrimizde 
kesir ovasındaki köylerle üç ça- re Bigadiçte kalmıştır .. \yrıca , 
vın birleştiği noktada bulunan ,_ t'hrimizde birçok evlerin ve bu 
Kepsut bucaA"ında suların yük- ı a rada beton hükıimet konağının 
selmtsi neticesi halk h_eyecanlı adliye kısmı damları akmıştır. 
saatler yaşamı~lardır. Sınıav ea- 0\"adaki sular çekilmediği tak 
yı _köprü:1ü tamir edil~ekte ol· J dirde ekilmiş olan kısımlardaki 
dugundan Kepsut bueagında yol arazi tehlikeye düşecektir. 

Amerikan mallarına 
ağır gümrük konacak 

NATO'nnn İzıniı• 'deki 
~ıkarması başlıyor 

Bu sabah Kuşadası ile İzmir arasında yapılacak gıkarmayı 
Amiral Carney idare edecek. Harekatın bir müddet 

- karada da devam etmesi muhtemel 
----ı lJ• 11' J!• 'JI '1ııtl.zd "1t 

·~-~ İzmir, 11 - Yarın sabah Gü-
l ney NATO teşkili.tın• bağlı 70 
parça harp gemisinin manevrası 

1 Kuşadası ile İzmir scthillcri ara
sında bir noktaya yapacakları 

Yunaııistan 

se('iınleriııde 
• 
• • . . 
• . . . . 

'alına 

'uııa11i taıı a 
1 •••••••••••• • • • 

........... _ ........... "!. . 
: . . . . 

,,.. i 
• . ............. . 

nubi Asya milletler! a rasında le· A · ·· k · · I · h kk d ld • k 
rakki cereyanı eırarınııa ıimdı-, merıkanın Tur ıncır erı a ın a a ıgı a-

çıkanua ite sona erecektir. Lon
gstcp adı verilen büyük gemi 
tatbikatında hazır bulunmak üze 
re NATO clcvletlcrinc mensup 
30 kadar büyük '" orta elçi ve 
ataşemiliter bu akşam hususi bir 
uçal.':la Ankaradan şehrimize gel

r. ka~ar bir tesanüt ve müıte-' rarı deg" iştirmemesi bu tedbirin alınmasına 
rek hır hareket kurulamaması· / 

nın \•e zaman zaman taassup sebep oldu 
C:ereyanlarının alevlenmesinin 
••bebin!, bu memlekellerdekl iyi 
~iYet ve anlayış noksanında de· 
Cil, eski statükoy u ne pahasına 
• lursa olsun, kurmağa fahşan 
enıperyallst devletlerin kara 
kedi rolü oynamalarında ve U.· 
hakküm altında tutmak istedik· 
Itri milletleri hlll taassup af· 
l'oniJe uyuııurmağa çalışmala
tında aramak lhımdır. 

yakın vakitlere kadar gerek 
İngiltere ve gerek Fransa, 

hıııan lann değijtlğin i farkede
tlıiyor, tahakküm hesabına 5arfet 
tikleri gayretlerin ancak l\l osko· 
\'anın işine yarıyacağın ı anlıyı· 
tıııı·orlardı . Bugün çok 5ükür 
İtıgiltere hatasını kavramıı, )'t• 

t\f bir yol tutmağa bazırlanmı1· 
~ır. Fransa da, eski yollarda do· 
daşnıakta uzun zaman ısrar e· 
trniyecektir. 
Ortaısark milleUırlnin arısını 

•trıtak istiyenler arısında yal· 
~~z kara ktdller dtlit, kızıl ke· 
ıler de vardır. Fakat bunlar 

tı.e «lbi maskelf'r taksalar, kend i 
kenıliJorin l gizliyemtzler. Em· 
rtetyallst kara kedile r aradan 
~•kilinco, Ortaıark millellerl v• 

aklstan birbirlerinin kalbin in 
Yolunu bulacaklar. R indistanda 
•çıJaıı yeni Alemle hep birden 
'~nıfınt bir temas kuracaklar vı 
hıhının en tehlikeli bölgesinde 
ur dünya lstlkrannın ve m•· 

:enı tesanüdün en mükemmel 
~r desteği h•llne ceıeceklırdlr. 
1 ıraniık empervallzm kalıntı· 
d>rı ve km! kuvve!lır için bun· 

1 kıı alır bir bozg'ın, hür insan
i ı için bundan ~üyilk zafer o· 
•ıııa •. 

Cenene, il (A.A.) - Dün 
öğrenildii;ine göre, gümrük ve 
ticaret umumi anlaşma~ının 7 nci 
oturumuna iştirak eden Türk 
murahhas heyeti, Türkiyenin 
Birleşik Amerikadan ithal edi
len bazı malların gümrük res
mini arttıraca~ını ve bu kararın, 
Birleşik Amerikanın Türk kuru 
incirleri için alınan gümrük res-

mini arttırma.~a kar~ısında alın
dığını tasrih etmiştir. 

Bahis mevzuu gümrük mesele
,;ine bir hal (aresi bulmak için 
_\merika ve Türk murahhas he-
yctteri arasında neticesiz cereyan 
eden görü~rne ve karşılıklı isti
şarelerden sonra Türkiye tara
fından bu karar alınmıştır. 

Bir ölümle tehdit 
davasına bakılıyor 

Nurettin Güner'in, Haseki hastanesi hekimle
rinden Sungur Gültekin'i ölümle tehdit 

ettiği iddia ediliyor 
Haseki hastanesinde evvelki 

gün bir hiı.di.sc olmuş, Nun:!ltin 
Güner isminde hasta ile doktor
lar arasında çıkan münakaşa, 
ölümle tehdit h1disesi olarak 
suçüstü kanununa göre, Adliyeye 
intikal etm4tir. 

Dün akşam üzeri Asliye 7 nci 
Ceza mahkeme.sinde bakılan du
ruşmada beş dok!orlı •anık 17 

~ 

yaşındaki hasta çocuk hazır bu
lunmuşlardır. Mahkemede anla
tıldığına göre h3disc ~öyle cere
yan etmiştir: 

Sarıyerdc, Sclimağa sokak 2 
numaralı evde oturan ve bir me
murun oğlu olan Nurettin GU
ner'in kalça kemiği iltihap yap. 
mış, Haseki hastanesinin ınüte-

mevamı Sa: ~ Sil: t deı 

Döı·t giireşçi aleyhiııe bir 

tecavü% davası acıldı 
~ 

Ayşe Nime t; Ali Yüce l, Se rve t Meriç, Mehmet Oktav 

ve Sabri Demiray'ı m esken masuniyetini ihlô l 

etm ekle itham ediyor 
Chzısı 5 incl sayfamııdad ır ı 

A.li fp ar'ın teşebbüsiJe •Salgın Hastalık 11 adh bir fi lm teovril· 
miştir. Bu f ilmde Ali fpar'ın tşi Amerikalı arli'tl \Tjr~inia Bruce 
de: rol almı§tır. Resimde, \ 'lrginla Bruce görülüyor. (Yazısı 

beşinci !liayfada d ır) 

• 

miştir. 

16 kasım pazar günü Yunanistanda umumi 
ı;eçimler yapılıyor. Bu seçimler doıı.t Yunanistanın 

hayatında çok mühim tesirler yapacak mahiyette
dir. Kader birliği e!Uğlmiz bu komşu milletin ı:•tl
receğ! seçim imtihanını bütün !eferruatıyle tıkip 
etmek \'e günü (Ünü.ne okuyuculanmıza bildirmek 
Ülere muharrirlerimizden Tunç: Valman'ı dün Yu
nanistana gönderdik. 

Tunç Valman'ın ıiinderecegi .. ,ım ln!ıbalannı 
'e en taıe haberleri • \ fatan• da okuyacaksıntz. 

Türk sahiller.ine yapılacak çı
karmayı bizzat Amiral Carney 
idare etmektedir. Karaya çıka
cak askerler ara~ında Amerikan 
deniz piyadesi, İngiliz, İtalyan 
ve Yunan komandoları vardır . 
Longstep harckAtının ı:ayesi, 
düşman jşgali altında bulundu
ğu farıcdilen topraklarımıza NA- f 
~--CD_e_v_a_mı Sa:5Sil:3 del I ~~~~~~~~~~~!!~~~~!!"!~~~[!!!~~~ 

Churchill, dış siyaset 
hakkında konu~ma yaptı 
İngiltere Başbakanı, Amerika ile olan sıkı işbirliğinden, 

Kore'deki tecavüzde kızılların mesuliyetinden bahsetti 
Sehir ., Tiyatrosu yenı '"..ı''" '""" 1 

Londra, 11 - Londranın yeni y~~ birlik zihniyeti çer~evesi ~a. /"·----------
• , ':'I .. .. • , b Beledi)·• başkanı Sir Rupert de hılınde muhafaza edılmış bUyııl. B •• 

• I ıldball'de verılen 800 kışılık zı. cağını beyan etmışlir. mudul•unun eyanaf1 la Berc'in şer~fine dün g~c~ G~- davalar uğrunda. b~raber çalışa- ugun 
1 ya rette söz alan Başbakan Cbur Eisenhower'in Koreyi ziyaret 

F A A k . 8 · t b • t k d • "kb / chill. Anıcrika Birleşik devlelle- ederek durumu bizzat kendi tecı- -o-
. . y OÇ . « lf ~ !O onunu Ur: ıstı O dnin yoni Başka~ı . Ei,enhow~r rübesi ve ıözlerile gö~~k arzu-ı 

her zaman yenı".ın olmuştur» dıyor ı ıie . nesıllerdenberı gı!gıde bUyu. < DfVa~ ı Sa: ~ ~il 3 d~ 
İstanbul Şehir Tiyatrosu Mu- rın doğmasına sebep olclu. l"1 1 • .. t 'S- JL. J • 

dürlüğüne tayin edilen Fazıl 1 Fazıl Ahmet Aykaç·veni vazi t., ffSllS lln; fflt SaJıtıı.: ura 11111 
Ahmet Aykaç iki gündenberı va fesıne eeçtikten sonra nasıl bir 
zi.fesine baılamış bulunuyor. .. ~e.: program takip edecek? v_apm.ak j 10 yıla ıııahkiı11ı oldtı 
hır Tıyatrosunun eski muduru i>tedığı ve yapaea~ı • değışıklık 
Orhan HançerJioğlunun, birden- fer nelerdir? Bunların cevabını 
bire vazifesinden alınması'" ye. almak maksadile dün yeni Ti- lb rahim Aysungur, Sovyet Elçiliğ i avlusuna Amerika-
rine Fazıl Ahmet Aykaçın ge!i- ntro Müdürü Fazıl Ahmet Ay- I 1 d ld ğ b 1 • 1 t t 
rilmesi tiyatro muhitinde ve •f- kaç ile bir görüsme yaptık. ı 1 ar an sa 1 1 azı p an arı a mış 1 
karı umumiyede bazı istifbımla· (Devamı Sa: 5 Sü: 7 de) (V111q s tnci savfamııdadır ı 

Van 
• 

ilavemizi 
1 Verivoruz 
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IGüNüN YAZISI 1 

Ceza adaleti kriz mi 
g eçiriyorl • 

Sahte fatura ile mal 

satanlarııı muhakemesi 

ı H AVA~ VAX IY &Ti; 
'\'eşilb.öy Jeteoro loji istas· 

yonuııuıı tahıniıılerine göı·e, 
bugün şf'hrin1l1 ve civarında 

Harem ve Salacak 
İskeleleri yapılıyor 

C?~'.i• ;ıi 1•>1 
Şehir 
· Tiyatrosu iV 
yazımın b:ı~hğına Şchfr Ti-

yatrosu iV baş lığı nı 
ko~·dum. Zira on iki gün ev· 
\·el ~üırl bir te~ebbus \.·e 
faydalı bir iş oıar:ık Emin· 
önli Jlalke\inde açılmış olan 
Şrhir Tiyatrolarımııın dör 
duncüsiinden bahsetmek isti
:rorun1. 

5on g!inlcr- ( YAZA~ ) sında sopa ve· 
de adaletl-ı >a kamçı ile 

İki gün evvel şiddetli bir lcıdos 

l
h··tınJsı ile parçalanan lf:t.reın 
\'e Salacak iskelelrri ha,·a mil a. 
~t olduğu takdirde 15·20 gUn zar. ı;:i;ın b ~.,ra:: Dı·. Salıiı• Eı·ı11aıı 1 rt:ı:~ mı doğe-

gerL-mek ... '>l Fikrimizce bu 
ll C<'ıa llu'kuku Doçenti duğu ın .lr ;... _ _ _____ _ ...;. ______ ..;.;...;.;_ _______ ..: suallere cevap 

Sahte fatura kullanmak surPti>·le yapılan bir vergi ka(ak· ı hava sabalılt'Yİll çok bulutlu 
çılığı da'lf-tsına dün de 2 inci .Asliye Ceza mahkemesinde de· , .e ar. bir ihtinıalle mf'Vlii 
v .. m cdilnl' ... ur. hafif ya~ı~lı S!;l'Çtcf"k, ö~le-

Fabrikalarında imal ettikleri 114.355 liralık ökçe 18.sti~ini den !>onra da kapalı olal'ak· 1 
fında ~ervte açılmak üzere tamir 
cr!ilt>bilecektir. Di.f:er taraftan 
L~~küdar araba varuru i<:;kelesin-kabul ct ez bır h:ıkıkattir. Han Fılhakika. \.'e hassatrn sark verebilmek için. ev\·elemirdc Tah~ın Dönınez vasıtasiyle, Sümer Bank Deri ve Kundura Sanayii 1 tır. Rli11;:;jrlar ku1ey yonl!'r· 

r 

deki ha"arın da iki üç güo. zarfın 
da tamir edilecrği bildirilmrkte
dir. Ilalen bu iskeleye vapurlar 
ttk yanacma ycrınde rampa et· 

Ilu tiyatro; Şehir Tiyatro
muzun dfam, komedi ,.e (O· 

ruk J.. ı sım1:ırından sonra dör
düncli bir sanat koludur. 

gj gazete)!i e m ıç, alacak olur. \"iliİyetlerünizde. hır edam öl. ferde niçın ceza yerdığımız hu müe.ssescsine, temin ettikleri 5a!J 1 ı: faturalarla, başkasından aln11ş den orta stiralle tsl'l't"k, ha· 
ıbi gö ırrerck satıs yapan Göktuna I..A~tık Fabrika~t sahipleri va !'ıcaklı~ı biraz a?a lacak· sak, bu mevzud;ı aç bn ankc--l.- dürme ıuçu i,lendığ1 zaman, susunda bir anlaşmaya varma-

Lüıfi GoktunJ ile Ziya İyi!'io_y lı~Jc:Ji vergi suçu i$1emekten s.1nık. ı f[r. K<lradtniı, :\tarmara ve Jere ve )i:.Zılan 31azılara tesa- katilin kim oldu~u malUQl ol· mu; iktiza eder. 
t·rlar. ~;ıfa Glinel. ı·ani Lınınıdıs, Koça Kaleyanidis, Nevzat Eğeıle kuıey rırtınası htıfif. dil! etnıemiL milmlmndıir. Ce- duğu halde, moktulün ailesi 

rn }·et ,.e Amme. efk5rtnın nıü- kendısini resmi makamlara ih-
m!'ssıU olan nlatbuat bu krı- bar ctn1cmekte, biljkis onun 
ıın ıstıraplarını hissetmekte, ele gccmemesini temin için her 
bu anket ve yaıılarla bu ıstı- çacryc başvurmaktadır. 
rabı ifade etnu:!k.tcdir. Bu ı;uretlc katıl mrçhul ka· 

Filhakıka bir taraftan gaze. ·lıp da, CC'.'Zadan kurtulunca. bu 
telerin ~deta bir cinayet bili· sefer m:ıktulün ailesi onu pu. 
teni halini alması, dığer taraf· suya düşfırüp öldürmekte ve 
tan değJl IC'hirlc.rde, ccıaevle. çok kere bu J:le ailenin nis· 
rınde bile Asay i in temin edi· beten rn genç ol uz\· unu tav 

Jememe~i. bu ı tırabı bü biltün zif etmektedir. B ece maktu-
derJnleştirmekte ve buna acil hin ailesi hem ev\'elki adam 
ve mnessır bir c;are aramak hu öldürme ıuçunun intikamını 
susunda hemen herkes ittifak bizzat almakta, hem de intikam 
eyltmektedır. alan şahıs kütük olduğu ic;in 

Bu mevzuda fıkirlerinl aç·k. ccıası daha aı. olup, ailenin di-
layanlann ekserisine göre, bu ğer CerllC'ri iş ve güçlerinden 
mües.sir çare sureti umumiye- olmamakta \'e auı:Iu cezaev inde 
de cezaları anırla :'ırmaktan~ iken ona bakabilmektedirler. 
diter bazılarına 'ö-e. ölüm cc- Bu h~diaenln ceıa adaletinin 
.zasını daha aık olarak tatbik zaafa uğradığı yerlerde gozc 
etmekt•n ibaret olduğu gibi, çarptığını söylemi~tlk. Filhakı . 
di{::er bazı yazarlar dayak CC· ka şahsi ÜC yerine Amme ÖCÜ· 

.zasının bilhassa bazı suçlu ka. nün kaim olup, cezanın devlet 
t egorilerinin gözünü korkut- eliyle verilmeye başlandı~ı tağ 
mak bakımından pek müessir lardan itibaren, Amme öcünün 
olacağı kanaatindedirler; niha- iyi !şlemecliı\i, suçlunun liıyıkı 
yet idart merciler de, baıı n.ıe· \'ethile dr\'let tarafından cez:ı 
tlnleri asil g>yelerindm inhir..: Iandırıldığma halkın vıcdanen 
ettirerek cezaların hiffetintn Kanaat gelirmedi~i zamanlar, 
yerine kamı olabilecek \'e der. )ine şahsi öce dönülmüş. bu 
hal infaz edilmek bakımından ıuretle fert, itinde ta~ıdı ı e. 
daha da mue3Sir olacak tenkil goı.st intikam hi!!İni tatmin ci 
tedbirlerinin ittıhazında kendi· betine iitmlılir. 
erince bir zaruret hissc~mekte 
ve her hukukçunun muhalefet 
etmesi ~crekrn bu «kitaba tıy
durma., zihniyeti, b:ızı hukuk
çular tarafından dahi müdafaa 

Acaba fert bu ıekilde dü· 

edilmektedir. 

f ilhakika bugün, yanı ytrmin. 
ci asrın jkınci yaruında, 

cemiyet bir suç işle)·cni ceza. 
landırmaktaysa d.'.l, onu v~uç 
işlediği içinıı degıı, fakat cbir 
daha suç işlennıcnıcsi jçino tcc 
z:iye etmektedir. liir daha suç 
ıslcnmemesi için cezalandırma 
da l!e başta gelen gaye uslan
dırmadır. Fert uslanmaya mü. 
sait olacak bır mUddl:'t hilıri
yetinden mahrum edılir, us· 
!andığına kanaat gctiril<lı~ı tak 
dirde hürrı~·eti iade edilir. 

Ölü.m cezasının u landıramı
yaca.ğı izahtan varestedir. Kor
kutucu olması için de blıyük. 
ölçüde tatbikı icap eder: Uir 
§ehirde senede asgari. bin l...i~i 
asılmadıkça, ölüm cezasını is
tilz3m eden suçların işlenmesi
ne -sırf bu cezanın talbıkı do
layı.siyle- miıni olunamıyacağı 

en sal<i.hiyctUı.r cezacılar tara
fından ileri sürülmü~lür. 

Dayak cezası da, gizli ol.'.lrak 
infaz: edildiği takdirde, kısa 
bir müddette zail olacak bede. 
ni bir acı bırakacağı, ;.tlCnen 
infaz edildiCi takdirde ise, bi· 
13.kis ıar damarının patlaruası
nııt mucip olup, su(hıda kendi 
haysiyet ve izzetinefsini bu ka. 
dar acı ve aıeni bir şekilde 
ayaklar altına alan, onu hcrJ.-e
se reı.il edip, gelip ,eçcnin is
tihzasına maruz hıra.kan cemi. 
yete karşı sönmC't bir kin tc::v
lid edecc~i cihetle, )'İne uslan. 
dırma gaı·eslni tahakkuk elli· 

• remez. Unutmamalıyız ki, bu
günkü cemiyet, canını acıtan 
sandalyc,yi döven bir (Ocuk ~İ· 
bi, intikam almaz, sadece ısl<ih 
eder. 

(Denmı Sa: 6 Sil: 1 clel 

.Aksu, Va~il, Çfv:idis ise, saht<' faturaları tanzim, temin ,-e bu İŞ· liyPrtk \'e Doğu Akdeni1de 
[erde ta\·a· sut etmekten sanıktırlar 1 ayni 'iiddl'tle de\"am ede· 

Diinkii duruşmada ;;;:ıhit olarak dinlenilen, h.idisenin tahki- ccktir. 
l·3ı ile n1eşgul olan ?.taliye rnüfefti$i Rıza Tugay şunları söy Di.in ~C'hrintiıde haı.:a ya. 
lrn1Iştir: ı ğışlı ve ktt11alı g:c(nıiş, rtiz· 

«- "faiiye Bakanlığından alchğım bir yazı üzerine tahkıka-ı gar kuzt'Y ytnulen ku vvetli· 
ta başladım . er. esnıi-stlr .. \z:aıni sıca"-lıh 

Fabrikanın piyasaya Yf"rilm i,~ gibi ~osterdiği 2100 duzıne 1'.> fiantigrat, aı.;gari siıhu· 
oldul:u halrle te lirnat 14.000 dü1int'dir • 1 net G,7 olal'ak kaJflf'dilnıl1· 

katl;.ırının muhtelit suallerini ce~·.:.plandırmıştır. ıııurahh:una dii~en )'ağış ınik 
Rıza Tuı::ay di~er hususları d~ izah etmiı; ve sanıkların avu· ı tir. :! ı saat 7arfında melrC' 1 
Duru~ma ba,.ka güne bırakılmıştır. tarı 3~.3 ldhu;r;ım olarak 

lf"'-hit ohntınu"lnr. . 
ilkokullarda 
Onbeş günlük 

ahr kat var 
Daiınt Encümenin dünkü 

toplantısında ~ehrimiı ilk okulla. 
rının mahrukat durumu gözd!"'n 
~C'('irilmiştir. ?.-tilli E~itim müdü
rüııiln vC'rdiği izah<ıta göre ilk 
ckul binalarında ancak on beş 
giin i('in m~hrukat stoku mev· 
l'Ut!Ur. BU vazi,·et karşısında ilk 
okul iigrcncilerinin soğukta kal 
maması için yeniden tahsisat ve· 
rilmiştir. 

Oğlunu Parise g iz lice 

kaçırmak iste yen kadın 

Milliyetçiler 
Derneğinin 
Actıö ı ~ava 
Tiirk ~Tilliretı;-iler Derne~inin. 

Türkiye !\tilli Gençlik komitesi 
aleyhine ;u:tı-'1;1 dfıvaya dün 15 in
ci Asliye Jlukuk mahkcnıesinde 
başlanın ıştır. 

fllilliyrtçiler Derneği. '!\Iilli 
Gentlik komitesini. devrim ocak 
lzrını u~ul!!iliı olarak komiteye 
31Makla itham etmektedir. 

flfilliY!"'tt;iler Dernf'."ğİnin avukl 
katı H_,kir Berk, diinkii dıırusma 
da d~\'a\·ı şöyle İT.ah etmistir. 

,_ Iliıim dcrne:imiz dP, Tür. 
kıye !\filli r.entlik komitesinin 
kurucu az:ılarındandır. Komite 
idare hl":o.·ctinin Devrim Ocakla· 
rını komiteye dahil etmr~e hak
kı yoktur. Bu kararı ancak kon· 
r,re \'errhilir. 

Bundan haı;ka DC'\'rim Ocetkla
rının gayrlE'ri siyasidir. llalbuki 
~rnçlik komitesi siyasetle u~raş· 
01il7.fJ 

......... ~--------~------KÜCÜK HABERLER • ...... ~~-- ---.-..-.. -........... ._ 
D. R\~K\~I PROPAGAND.\ 
Rnost RL>;nl !çis 
KO"IS\'0!11 KURllU 

Derıiz:cilik Bankası kendi fa. 
aliyetlerini gerl"k iı:crde ve ge . 
reksc dı:;arda iyice tanıtabilmek 
\·e nH.•mlekelimize turist celbet
mck için yeni bro<;iirler bastırma 
ğa karar \'t•rnıistir. Du i~ için 
teşkil olun.ın koınisyon çalı"ma
l;ırına lıa,lamıs bul11nn1:ıktJrJ1r. 
\ TGOSl..\V G \71'1TCİLF.RI 
İSTA~lll·L,\ DÖ!'>llÜ 

llükınetımızin davrtıi~I olarak 
bundan bir müddet e\·vcl gelmiş 
olan '\'uı:o!'lav gaı:C'tC'cilerl. Eski. 
f<'hir, 4\nkara ve Zon;?uldaktaki 
tetkik ~eyahatinden diln dönmüş 
lerdir. 
TIC'\ llF.T KURSI,.\RI 
B.\~l.l\'OR 

Tiearet kur:-l<ırının on bec:inci 
tedris devre~i 2-t kasın1 pazarte· 
si _!!linü b:Jşlıyaraklır. 

mektedlrler. 
'\'ine gC'çen lodosta hasara u~· 

rayan \'alova ve Kartal it.kelt"'lf'. 
ı i de tantir cdilmeğe başlanmış-
tır. 

--o--

Türkiye' nin bir 
Karan önceden .. 
Oğren i lmiş 

flu.IU.S lluh'l"ıirlfttftıft"" 

fımir, 11 - Bundan beş ay 
e' \'C'l ingilterE'de bir tüccarın 
İlmirde bir ithalatçıya mektup 
yazarak, TUrk hükCımetinin brş 
a.; sonra ithalatı tahdit edrce~i
•ıi öğrendiğini sörliyerek kendi- j 
s;ni ikaz ettigi iddia edilmiş ve 

1 
misti. 
Şehrimizde inti~ar eden «Tica· 

ret Gazetesie bugünkü sayısında 
!\Iister Richartto adındaki bu şah 
11ın halen İzmirde bulundu~unıı 
bilrlirmC'kte ve kenr:lisi ile yap~11'1 
konu~ma~·ı yarınki nü.!ha.sınrla 
açıklıyaca~ını yazn1aktadır. Ga· I 
zctenin iddiası $E'hrimiz ticari ccv 
relerinde merakla karp1anmıştır. 

Samsunda b;r ge nç 

ö ldürü ldü 

Samır;un, 11 (Husust) - lla\'Za 
ilr,esinin Ba~alan köyündC'n Eyüp 
Soykaya aynı köyden bir kızı ka· 
çırmış. buna mu~bC'r olan kııın 
akrabalarından J[a!';an Ak~·üz ve 
'Tehmrt Kaşık\ı. EyliJı Soyk~yayı 
b;r ormanlıkt:t kıstırarak bıçak
la öldürmüşlerdir. 

Samsunda b r kadı n 

Ev\'rlki gi.ın kulagıma bir 
5Ô~:lenti (alındı}ch: Bu dör
duııcü tiyatro kapatılıyor
muş. Pek in~nmatlım. in:ın
ınadım çünkii burası rağ· 

bet görme.tc başladJ~'d ı ve 
hi( ştipheslz bu rağbet gün· 
den güne art:ıc:ılıitı . Sonra 
İstanbul tarafındaki ha lkın 
ti)·atro gıliyaf'tna bir ce\·ap 
teşkil ('diyordu. Daha sonra 
da, Şehir Tlyatro1arımızın 

kadrolarından p3ra alan, fa
kat hutun bir sene sahneye 
Çı!.;abilnıek imk.inl;ırını pek 
az bulabilen birçok genç ar
tistlere \'31ı~mak ,., kendile· 
rini tö!-trrmck fırsatını \"e
riyordu . Bu kadar faldayı 

bir araya topla~·an bi r sanat 
kolunun, açı lışından brş on 
giin sonra kapahlnıa.sın ı doğ
rusu aklım almadı. Fakat 
dünkii Vatan'da söylentiden 
bah.,edildiG;int ve bu husııo;
ta \·alinin rn;ıl\ımatına mü
racaat ediltliğiııi görünce ha 
b•rln JlPk de e~a"isız olmadı· 
lını kabul etmek zorunda 
kalrlım. 

Dahası var: Ceza adaletinin 
ıayıfladığı her yerde görülen 
bir h3.dbenin ravaş yaı.:aş mem 
leketimlzdc de tezahür etme
ye başladığı, bu hususta sami· 
miyet ve sal~hlyetine tamamiy. 
le Jtim>t ettilimlz zovat tara
fından temin olunmakladır. 

ıünmekte tamamıyle hak. 
ıız mıdır? .Filhakika bugün a
dam öldürme suçunu Jşleycn 
kimse umumiyetle 18 sene ağır 
hapse nıahküm Olmakta, bu ec
za muhtelif sebeplerle indiril· 
diği takdirde, ceza 15 sene ve. 
ya daha aza düşmektedir. Bun· 
dan başka ceza iş esa.sı üzrri. 
ne müesses cezaevlerinde cek· 
tırılip, mahküm şarUa .salıve. ı-==. 
rilmekte \'e netice itibariyle ı r---------.---, 

Dir nıiidUrt evvel. Kumayot 
isınindcki o~lunu. sahte mu\'afa
katnamC' kullanarak, kocası Ava 
dlsin haberi olmadan Fransaya 
kaçırmak istiyrn Rapita Ku$· 
c;u ile muvaJakatn .. menin tan· 
zim ve temininde kendisine yar
dım eden .'.\fııst~fa İsnıet B:ıysan, 
Ş3diyc Onus. Antiranik R:ıfael· 
oğlunun muhakemelerine dün il
çlinrü Ağırceza mahkemesinde 
edilmiştir. 

Duruşma bazı husu~ların anla
şılması için ba~ka. güne bırakıl· 
mıştır. 

A rma törler ihracatı n Türk 

flfuhLısebe, ı:elir ver,.,.isi, ticari 
hcs:ıp, muhaherat, neşriyat, ste· 
no ve clnktilo derslC'ri verilen 
akşam kurslarına oktııj,a ve yaz. 
m.ı bilen herkes kavdolunabil· 
mekteılir. Ku::;lar altı aylık ve 
parasızrlır öldürüldü 

İki sene önce İl Genel 
I'tteclio;indPn bir he,·et ola· 
rak Şf'hir Tiyatrolanmızın 

yeni talimatn:ıme!iiini haz.ır

Jamakla vazifelrndirilcliğlmit 
1aıı1an kailroda yer alan l'e 
umumi ·etle genç olan ar
tistlerin rol tevıialına kolay
lılda gircmediklC'rini, hu iti
harla c;ahneye pek az (ıktık
larını. ilrrilemrk ve kt'ndile
rlni gf)!ilrrnırk fırsatların ı 
hul:ınıadıldarı nı görmü~. bun 
Jıra Eıninönü ve Kadıköy 
lfalkcvlC'rindr tenııı:iller ver
dirilnı C'c;lnin fa~·(lalı olacağ ı 
kanaatine varmıştık. Ancak 
o glinkü durum. bu kan::ı.ati
ıuizden bir netice tıkmasını 
nıiimldin kılnıadı. 

lil 
suçlu aşağı yukarı 8-9 sene 
sona hürriyetine• kavusarak 
memlckellne avdet etmekte-

ATATÜRK'LE 
KONUŞMALAR 

Atatürkün muhtelif yerli 
\'e yabancı muharrir1cre ver
diğ.i yinni müloikat bir ara. 
ya getirilmiş ve bir YEDİ· 
TEPE )·a~·ını olarak satışa 
ftkarılmı1tır. 

Bu kıtobda At;1ilrk. yal· 
nı.z kendi hususi hayatını 
ve l!ılll ~lıicadelenin çc
~idll safhalarını anlatmakla 
kalmıyor: dUnya \'e mcmJe. 
ket meseleleri Uzerindeki 
görllılerini de açıklıyor. 

Kitaba bir önsöz va1an 
Falih Rıtln .. \ta,·: • \iatiir
kil en J)i anla.tar.ak olan, 
bizzat O'nun kendi sö11rri· 
dir. demektttlir. nu bakım
dan .,\ T.\TÜRKLE KO· 
Nl'Ş~l .\l .. ı\R •• nii>ük ~u
tukıt tan sonra ,\tatürk 
me\:zuu üzrrin(lc en mühim 
t.&erlcrdrn biriflir. 
Hazırlıyan: '\!u t:ı.t.:ı Raydar. 

Fiatı 100 Kuru~~ur. 
Kitah(ılardan ilitryinlz 

n:Din:PE y \ Yl !. \Rl 
P. I\. 77, tc:;T\~nrr. 

HER BEDEN 
TRENÇKOT 

Elhamra Terzih:ınesinin emsal 
ıiı İngiliz, Alman. İtalyan bol 
çoıitıi hazır trençkotları 1.95 
boy ve 60 bedene kadar her be
den ve boy için mevcuttur. 

ELIIA~IRA TERZlll.\!llESİ 
Beyoğlu istiklal Cad. 258 El· 

hamra Han sağdaki merdiven
den birind kat No. 1. TAIISİ.'I 
KARAKAŞLT. -

dir. 
i~te efradından lılr kimsenin 

üldurUldıiğiınü, buna mukabıl 
kaı..:in Qisbcten kısa bir müd. 
det sonra çıkageldiğini gören 
aile, bu durum karşısında 
amme öcünil kflfi bulmamakta 
ve kendisini tatmin için şahsi 
öce rücü etmektedir. Bu da iki 
şekilde tezahür etmektedir: Ya 
mahkl)ırt eczasını çekip avdet 
e'tikten sonra onu öldürmekte, 
)·anut do bidayette katili ele 
\'ermeyip bizzat ihkakı hak ci
hetine eitmoktedir. 

Düter taraftan cezaevlcrimi. 
zin durumu da calibi dikkat
tir. lier çesit; her seviyeden. 
her sınıftan insanın karışık bir 

vaziyette yatıp kolktığı, kaba· 
dayılığın Mkim bulunduğu, A· 

1 
deta çeMorin teıekkül ettiği 
bir muhit. b3zt yaradılışta o
lanları bilakis cezbedebilir. Dı 
şarda bulunamıyan kolay YC' 
zorbalığa müstenit kazanç 
kanları da buna eklenince :ner 
kez cezaevlerimizin bilha~sa 
hürriyeti bağlayıcı cez:ılardan 
beklenen uslandırıcı gayeyi te
minden ne kadar uzak olduk· ı 
tart anlaşılır. 

X:sbcten kı&a müddetli ha. 
pıs cezalarına mahktlm olanları 
la, mcvkuilnrın da aynı cezaev 
Jerirıa gönderilmesi, birçok ce
ıaev1erincie küçilklere mahsus 
mahallerin bulunmaması veya 
bilyfiklerie ıhti!At etmelerinin 
ga,>·ct kolay olması bu durumu 
büsbütün vahim bir hale ge. 
lirmekte ve ahlaken henüz bo
zulmamış olan suçluların da 
bir daha kablll ısl3h olmıya. 
cak sekilrie i!sat edilmelerine 
yol açmaktadır. 

O halde ne yapmalı? Acaba 
korkutucu ceza hant::isidir? Sık 
sık idam sehpalJrı mı kuralım? 
\"oksa Taksim veya Beya7.ıt 
meydanında, sryircilerin bin 
türlü ala>• Vp kahkahaları ara· 

' Eksik memleket ilavelerinizi 
tamamlay ı nız 

Bursa, lzmi r, Hatay ve Antalya 
ilôvelerini n ikinci baskı sı hazırlandı 

l\'ii'<hası tü!i:enmis olan yurt i1.iW"ler1m l:r.I )'en iden 
ba~hrm:ıl:a ha ... l:1dı~ınıı11 haber vermi~tik . 1 numaralı 

nursa, 2 num:ırah İunir, 3 numaarlı ı-\ntal)"a \.·e 6 numa. 
rah Jfatay ilJı.:clerimiıin ikinci tabı hazırlannıı ştır. 

Ko1lek b·onlarıııda bu dürt ilii\·e <'ksik olan oku,·ueula· 
nm11 hunları mathaamııdan teılarik edebilirltr. Jlaric
tf' n her 11:\,·e il"in on be'5 kuru'J ürerinde n poc;ta pulu 
gônderrnlrrin adrrsint il;i,·eler ~·ollanır. J\levcudu kal 
mayan Çanakkale il, Çanakkale Zafer, Anka r a tı ,.e 
Tekirdat illl'tlerimiıin ikinci tabı tamamland ıkça, oku
yucuia~m11ı h.al1ertlar etmekte de\·am ed~C'e~lı . 

. . . -~ gem;leri ile yc:pımasın ı 
D. Bankası v apur 

seferlerinde gecikmeler 

S"m;11n 11 (Huı;u~n - Fener 
mıntaka:cıınrlakl m;ıj!;ır:"lırıi' val 
nız ha ına oturmak+a nlıtn 50 ~·a-f.ECM.IŞTE ~··. 

BUl'UN .. 
Teslim 

olnııyaca~ız ! 

Dlin mütalaalarını si.i;.ıUyen sav 
cı. suçlarını _sabit gördüğü Rapita f 
ile • Iust.ara J3met ~aysanın. Türk 
Ceza kanununun 345 inci madde isted i 
sL gere ınce crzalandırılmu.lannı .. 
ve di er ı:ınıkl ·'·n da beraetleri t·tanbul, 11 <n TT. \.) -- Tur~ 
nl fstrmiıı;tfr. :\rm_atörler Dirli~i dı) pi. asl!l:1r 
Duruşn;.ı başka I!ilne bıra· <la fıyatların diisiiriilmeEi \"Üziin· 

kJmı§tır. den miiskiil durumda kal?n Türk 

Karadrniı postasını vapan Ta- ı EınrJa ~ruhsinP ad1nr\.1ki k:ırlın 
rı vaptlru. diın limanımıırta ol l'lleri Vf" a\'2kl:-ırı inl,. b:l lan:l· 
ma<;ı l!ııım gl'.'lirk('.1, Kar:uh·niz· ırak. hoğazı b:ı,rrtii!il ilP 111.-1\. 

deki fırtın _ yilzyn:ien ı-Otar yapı nı:ık surctlle öldtir-iilmn~tnr P.ıı 
1

1 

mıştır. cınayetin, par;ı yii1ünrt"n i~lf'nrlı 

Tarı bu ak$am iistü limanımız ı!i tıhmin edilmektedir. Katil bu' 

On i1-.i gün önce Belediye 
Ba~kanı Dr. F. K. Gökay'ın 
teıo.ebbilsi}"le Eminönü tiyat
rosunu n a~ıhlJl'ını ö rendt
giın tıman, bahsetti~im he
yetin bir üresi olm:tk c;ıfa. 

t ıyle de, ayrıca se,·inç duy
nı uctunı. 

• • • • :::rmaliirlcrini korumak maksarlilt' 
Bır katılın muhakemesıne hükiımet ncıdin<le ;·en; bir te;eb 

da olacaktır. Oi·•er t:ıraft311 1 • 1 rı:-rıı3mıştır 

7s yıl evvel bugün, 12 ka· 
sım 1877 de Gaıi Osman 

Paşa P levne'niu teslim ol· 
mıyacaguıı bildirınhtl. Av· 
rupadaki Rus orduları baş· 
kumandanı Grandük Ni~ola, 
bir kısım isti hk:i.mları dil~· 
n1 ü~, muhalıcrc ve nıuva a· 
la inıkoinları kalmamış. olan 
Ple\.·ne'nin tes1iminl isteınl'i· 
ti. Gaıl Osman Paşa bu ta· 
lehe retl cevabı Vl'rnıiş ve 
öyle drmişti: ·Bütün btı n· 

1ar ordumu te!tlinı iı·in k;ifi 
sebepler df",ı;ilriir. ,\ keri· 
min ıiCVkinden hl( lılr şey 

ek"iilnı emi'itir. Tlirk a"keri, 
ff'refini nıuhafaza etınek l· 
çin yapınaları Hıııııt grlen 
her şeyi de henüz yapınış 

degillerdir. Bu g:tine kadar 
vatanımızın ve imanınıızın 

uğrunda SC'\'C Sr\·e kan dök· 
t ii k. Ilu nclan c;onra da tcs· 
Jlm oln1aktansa buna de· 
vam edPrrğiz.• 

başla ndı biisfe hulnnmuc:tur Tiirliı!in Eko 
nomi ve Ticarrt TI;ıkanlı~ına van 
tı~ı bir milrnraala na1aran 'l'lirk 
ihrac n1:ılhırının hir olına1ıı;~ va 
rı!';ının yrrli :ırm;ıtör J.!Pmilf'ri va 
!'llıf11silf' t~ııı:ınılma ını istnn1i~tir 
Fakat hük(tmf't Jhraı: mallarının 
riı~ nivas.;ılrırrl:ı PŞ3!'Cn fivat yilk
f;rkli •i ~·ii1ilnrl-cn b·i müşteri bıı
Iamarh~ını naıarı itiharf' :ılmak 
mcC'hıırirrlinrlf' hulıınrlu~nnıı ile 
ri ciirerf'1' hir rlr n:ıvlıın fa1l:ılıı!ı 
,·UklrmP mil<kilHHınrl:ın hah~edr 
rrk teklifi kahııl rrl,.rni\·rrctti c;:ı. 

nılmaktıırlrr. ,.\rm:ıtiirlPrin n:ıv 
!un tariff•lf"rini rlıc oi:va!iialar.:ı mıı 

. ·ec.'.lt vapuru da İskrıntlı:-rıın :cıl'· Mümtaz: Rek, rıımhur-
!crindcn bu akşam dönebilecek b k 1,. G , Kn' t'ıb 'ı 

Osntan Pa;a, kahrantanlık 
destanlarının t'n güzelini 
Plevne'de yazmıştır. 

TÜLDESTÇI 

Ilir müddrt evvel, Erenkövrle 
S-.ıit ismindeki şahsı t~hanca ·lıc 

1 
ül<lüren Ali Dozkurtun muhake· 
mesine dün de Birinci Agırceza 
m3lıkl'mesinde ck'vam edilmişi ir. 
Dunısma bazı tanıkların celbi 

için başka ~üne bırakılmıştır. 

Dün gecek i Fransız 

moda defi lesi 

Türk - Fransız kültür anlaş· 
ması gereğıncc şehrimize ~elen 
•l\fagzy Rouff• nıüC"ssese!t :\lan 
kenlcri dün gece Saray sinema
sıında bir defıle yapmışlardır. 

Fr3nsa kiilıiir atasesi ile yapw 
tığımız bir gürü~mede. mcvzuba. 
his rnüeı;setrnin, Türk Fransız 
Külttiı· anl:ıc:ması g('rr.C:ince ~el· 
ınemiş olduklarını ve bu işin ta· 

1 manıiyle ticari oldu~unu söyle· 
miştir. Oiğer taraftan ~ehrimiz 
grce lok:ılterinden biri ile bir 
tayyare şirketinin or~anize ettik
IE·ri bu dcfilC'nin or13nizatörleri 
d<·fHenin ilk gecesinin Türk • 

~ Fransız anlaşma!iı gereğince oldu 
1 ğunu lıldia etmektedirler. 

- Fakat ertesi günü sersem 

tir. aş an.1~1 f".,,.. 

S abıkalı üç e roinci olacak 

yal<alandı ftnkıra. 11 l'n"'>) Tnn">1< 

l 
.ı -nah,.ıı11Prj ~ıorıe l rnilrliirlıi~iin-

S:ıbıkalı Proin satıcı arınn'1TI . , .. J ılen ;ı\·rıl~rı '\flimt:"l7 RPk'irı rıırıı 
Alı ~avuşıı~ ka:ı~ı F.n:ıınc c:ı:-: 1ııırha-:lrrı.rılıll'ı t:"PnE'l J.:AtipH-'inP 
ı.· • . • il\'Jnı ~"~l\.rıı, f> m ~ ır ı; ı Rcm11 ve Orfı ısınıl!'rınde ıkı I' · · 1 L '·'· '· t ı t' F k' 
r:ışı .. v:ı.~ıtasıyle eroın sat?rken tt"~n,.l t-Atin '.'Jıırrttin Tf\1nrı 'ıın 
~uç ustu \'akal:ınm_ıştır. F:roın g~a- hir rll'iH,,.. .. tıı,·irı .... rlileceği kuv· 
tıC'll3rınd<ln Rem;rı }'akılanaracı. \·,.+J .. ~övlenmrktPdir. 
nı anla~·ınra mrımurları h•r-1kla· ____ · - - ·- -------
mak istemiştir. Sanıkl:ırın ti7rı· ,.- - T & 

rinde 100 J::rsm eroin 600 gram ,. 
esr:ır hultınmustnr 

v01i bir h'I" ~·tirın"'inrlen ba<· T E S E K K Ü R 
k:\ hlr (':ırenin hııt!linkil durumu Sevı:ili aile hüvii~llmii7. ihra-
rHi1eltl"'mirer"'i umumiyetle ka· him Süreyya \'iı:üt'in c>Pna·ıp lne 
hul r<lilme'lcterlir. rasiminde bulunm:ık nr1::ıkl"'t ve 

Kore'ye gidecek yedek hitfunı1' tııılıınan. bu mün,.ebct
le tel.eraf ve mektupla arılarımı. 

subaylar zı payl.1şan ('ok muhlerrnı 1e''" 
?11'. S. B. fst. Tem:ı;il bürosu mü- ta, C. il, P. crk;"ınına, husıı!':İ mii 

dürHi~Unden: 36 l'l dönem yedek e"i~estlrre. yakın :ıknıba ve do:;t 
subaylarınd:ın tercüman olarak tara en dı~rin ıninnPt ,.e 15ükran 

12 KA~UI 1932 
Ç.\ RS.\"Bı\. 

AV 11-GÜ!ll 30- K.\SIM ,5 
Rt: ~ı l 1368 - EKl ~ı 30 
ıılcnl I371 - SAFER 23 

Vasi' O V. ı :ı "' 
SABAH 06.12 01.48 
ÖGLE 11.58 07.0·I 
iKİNDi H.37 09.42 
AKSAM 16.5~ 12.00 
YATSI 18.28 01.H 

K'lrede \·azife gi:ırecek asteğmPn hislerimizin ibl~ğına muhterem 1------------f~1SAK 05.03 12.08 

Oa.ztl•nııu ter pPrŞC'mbe gecesi saat 1,40 da gazl'1enizin va:;ıta olmasını ric:l 
\'ecilkö,·den uçakla Koreye mil- ederiz. 
teveccihPn hareket edeceklerdir.1 ~·itil a ilec;I 

•""'d'""" ... ,. t t ... 

n .... ı .. 0-0fl/"'"· • ... 1~0'111 .... 
., • ..,t•, 
------

:y:::.~~;·:~~~~:~rr:~~t ~ea_~~; ][ntzeısızM.ektL~plnt., yenıden kuvvet bulmuş gıbı o- ' 
luyorum. ">\ 

Adeline kocaslle konuşur. V:--: "' 
kcn yaptı~ı gibi, gözlerini ka· ./'f\-" 
padı . Yüzünde hiç bir !ladenin , A /. ' /) 11.+-/J ·- (" • , 'J?,,!!r,~~ A E flA/',tJ,.,, ;;;, 
izi kalmadı. Sonra yavaıça sor· YAZAN/~ ~ ~FVtl(EN, '""'tf'i7 ___ (,7f. • ~,.......,.(. 
du: 

-Bu 115.cın i~mini öğren
mek )sterdim. 

- Anc.:ık doktor reçctesile 
veriliyor. Fakat müsaade eder
ı;eniz ben &İze getireyim. 

Kontes de Rr.al yerinden kalk 
tı. Orlastna kadar gitti. Sonra 
elinde küçük hır şişe oldu~u 
halde geri geldi. 

- Bunu alınız. içinde pek 
fazla )•ok, :ıma yine ~ize on. on 
iki gece rahat uyku temin ede· 
bilir. 

ı\deline, hiç ıtiraz etmeden 
dcrh..ıl bunu kabul etti ve şişe. 
yi telfışla çantasına koydu 
Kontes onun bu haline büsbü· 

mi? her nedense Adeline bir· 
den canlandı gibi.. Güzleri a. 
lcv alev pa.rlıyordu. Araba ile 
dönerken kocası k3tiple konuş
ma.ğa o kadar daldı ki karısının 
halindeki bu değ<şikliği farkel· 
medi. 

* Mutfak altlist. Yarın s•at 
on birde :.\lr. Cloud'j·u Barbot 
tiere şatosuna ;.,;ıhip kılacak 
olJn muka\·cle imzalanacak ... 
Chauvet de, Cloud'u öCP'e yeme 
A'inP alıko~·acak. İki milyonluk 
mal alan hir mi.isteriye itibar 
etınrk ::ı.rttı. Eıılalic bile bu· 

tün acıdı. nun !arkına Vlrdı. N"r[is ye 
- Bunu kocamın görmesini mc}~ler yeti~tirme~e çalışıyor

ittemiyorum. Çünkü uyku ili<'ı du, ,\deline de ona yardım e. 
almamı menediyor. Geceleri diyordu. Ona dücf'n iş sebze 
se!lendiği zaman duymam diye 3yıklamaktı. Eıılzllle durma. 
korkuyor. dan hanımına emirler veriyor 

Bundan sonra bJ ka mevzu- du: 
!ara dair konuştular Adeta ah - Su çorbayı karıştırın da 
bap oldular. Bu yarım saatlik dibi tutmasın. Ben şarap mah 
dost(a konuşmadan mı. voksa ı0nine inip $işctt'ri getireyim. 
rahat uvuvabilmrk iimidjnden '\·ahut da: 

9 
- f,llcrim dolu .. Şu tencere· 

nin kapağını kaldır!:anıza, ' ete 
bakayım. ,\ caba pişti mi'! 

Diyordu. Adclıne bütün bn 
e'mirlere b.ış e.Jiyordu, Çorba· 
yı k:lrı.,.tırıyor. etin dibi tutm3 
sın diye trncerenin kapa~ını 
o.çıp bakıyor. ~onra da alc;:ak 
hir tahta iskrmlt'ye oturu)•or. 
her zamanki gihl r.özleri bıı
~ulu ve d:ılı.:ın düşüniiyor. dii
şünli~·ordu. Sofraya oturdukla 
rı zaman Chauvet derhal mu
tad şik;iyctlC'rine başlodı : 

- Et faz la tuzlu olmuş. Eu 
lalie. 

Sonra ihtiyar t-ızmetçinin hid 
detlenme.'iini. önlemek için: 

- Ama pek lezzrtli .. 

Sözlerini ilave etti. Eulalir 
SPS ı;-ıkarmadon odadan çıktı. 

Adrline yeme,.-::ın tuzlu olm:ı 
ının sebebini şu şekilde iz:i.h 
etti: 

Bu et dünden kalma., Ta 
bil bir kac kere ısındı. Onun i 
çin ,111111 olrln 

- Olabilir, mümkündür. 
Ertesi günkil ö~le yeme~i 

yüzündt·n fazla yoruln1uş olan 
Eulalie'yi kı!dırma[!a gelmez 
di. Runun İ(İn Ch3uvet bir dl· 
ha ses çıkarmadı Fakat hiı 
metçi odada vokkt•n söylen· 
me~e de\'am etti: 

- BUtün ~rıce su iı:ece"im 
Bu kariar tuzlu yemek de ol 
maz ki ... 

Ev halkı o gece erkend!'n 
y3ttı. Ertesi sabah yapılac:ık Is 
çoktu. Ch:ıuvrl bir tiirlli uyu 
yamıyordu. Artcline de sandık 
odasındaki daracık vat:ı~ınd:ı 
durm:ıdan döniiyor. hir türlü 
uyku tuUuramıvordu. Bir at1ı 
lık kocası scslrndi: 

-Ad<'line. susadım. Susu1 
luktan ölüyorum. Git mutlak 
tan srrin su ~etir Odadaki nın 
mış. hararet kesmi)·or 

- Peki, iı:lne hiraz çi~ek su 
\'U da koyayım mı~ 

Uzakla kilisp ranları calı:·or 
C:f'\'rJilti k .-lın t1rprınrlın elf" \'e 

rilen biçar~'? adam belki de şim. 
di ölmüştür. Fakat beraber ol· 
dukları sıralarda o. bu seslen 
durduğu zaman daima: ,şu 
(.an l arın ne de glizelıbir sedası 

\'ar!. derdi. H~kikatPn ne gii1'Pl 
çalıyorlardı. ;\deline, mutfak· 
tan su alıı ~·en, onları dinleme· 
ğe daldı. Chauvet avaz avaz; 

- Nerede kal dın? Diye hay
kırdı. 

- Geliyorum. 
Kosa koşa getdı A<lam 

bardak suyu bir hamlede 

- Çiçek suyu acı imiş. 
dl. 

- Yeni alındı. 

bir 
içti: 
De. 

- Tadını hic be~C"nmrdim 
F:cıacıya geri vermC'li .. Haydi 
git buradan, uyuvaca~ım artık 

Bir saat karl:ır sonra Adf'lınP. 
sandık oda~ında ışık yaktı Bu 
nu hiç bir g{'CC yapamatdı. Ko· 
cası fena halrie kızar. klifür e 
derdi Fakat bu eE'ee tıC'Sİ çık 
m~dı <'h~ıı\·Pt df'rin rok rlt"'rin 

n.-reket Vl'rsln. Belrdh·e 
R~l, im i1 g:11etemi2e verdiği 
drınrçt,., ~öylrntiyi kf'ndisi
nin de duyduğunu, .. ~eh ir Ti 
~·;-ttrosu rmlnünii böliimüniin 
faa li\ttini t::ı.til etrneı;inin 
hiç bir ~uretle bahis mP\.'ZUll 
oJ mailı~ını• ve ·burayı hal
tılam:-ılarına şirl dt"'tle m:ini 
olaca~ını• hiJdirn1htir. 

Bu df!mece baltacılar nr 
derlt"'r hi l nıtm ama, hütiin 
8anatic\·rrll'rin yür('1'1PrinP 
su serptiğini temin edebi11-
rim. 

Sarlu., G 4'/\\'C; 

0:-1 Kf:LiıIEYLE 
Churchill bizden ~trkek 

miUrt• diye bah~C'tmic; ... 
·Erkek ba~bakan• dı r da 

ondan! ..• 
T ATUSERT 

mzıı.TOPRAh.T \ VESİ 
nln i LK OKUL AÇILDI 
Kız1ltoprak Zühtüpaşa ilk okıt· 

lu dün törenle :ı~ıln11ştır. ::!2414 
liraya çıkmış olan yeni ilk okul 
binası ci\'ar halkı arasında nıem
nunluk uyandırmıştır. 

bir uyku uyuyordu. Bundan e
min olmak istiyen genç kadın 
kapıyı hızla açtı, Chauvet uyan 
madı. 

Adl'line. sırtına eski bir sa 
bahlık taktı. Sonra da gecC'nin 
o saatinde o kıyatcte hiç uyma 
yan ve hiç münasebeti oln1ıyan 
bir şey yaptı. Eline eski ve an. 
cak pazar:ı giderken .sıirdi~i 
çok eski bir çift eldiven geçir- , 
di. 

* Ertesi sabah kahvaltı eder· 
ken, Chauvet karısına şöyle de· 
di: 

- O çiçek su~unu ec.,.acıya 
geri \·erme. Tadı fena. ama be· 
ni pek güıel uvuıtu. Hiç uyan 
mad:ın uyudum. 

Cha'!vet halrnden memnun 
görUniiyordu. Eler taraf p ı rıl 

pırı l dı. Katipler erkenden iş 
başına gelmişlerdi. :\deline ye· 
mek oda~ındtı ı:ünülş l eri parl:.1t. 
makla nıeş_guldü. I<urşuni yün· 
ili rlbir<!sinin ü1.erine bir iş ön· 
lüğU geçirn1i~ti. 

F.ul<ılie gelenlere kapı açıyor. 
du, ller d"fasında hanıma kı 
min ıtPldi~ini h:tb€r \•eriyordu: 

- Kontes grtdi. Mr. Cloud 
da J?Pldi. diyordLı. 

AdclinP.. k:1yıtsız bir ta\·ırla 
ışine dcvJm edıyordu. Yalnız 
:ır:ı sıra vazıhane)'f' do~ru ku 
':ık verivordu. Bird!!n or<ldan 
.. esler yük.:eldi P.ulalie tel.1i:~la. 
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o~vıet H~v~ voı~arı ~t*~ Fotonrafla Hahe·rıer 
Dort ınotortu ~)~ ... ~,.x\::; .. :;c;~~J S '<·:~,.,.,.;;.,.,_,.,.,.,. x"':,,::+::::>Ffüi'Wf51füUtl1JlJ.Wiil Eisenhower Tayyareler alıyor Çin ordusunun savaş 

.. gucu • • 
azaldı 

Güçlükle 

Karşılasa cali 
J ~ 

Sekizinci Ordu ıenel karargahı, 11 (A.A.) - Sekizinci Or. * Jngiltrre Başbakanı Chur- du komutanı General Van Fleet, bugün eenel karargahta ter. 

Nevyork, 11 T(.H.A.) - Bir 
aydanberi burada bulunan Tür
kiye Devlet Hava Yolları Umum 
.\tüdür Yardımcısı Rıza Çerçcrin 
başkanlığındaki iki kişilik heye. 
tin temasları mü.sbct bic safhaya 
girmiş bulunmaktadır. 

Yazan: E. T. 
chill dün Londrada mü· 

1 
tip ettiı!:i basın toplantua sıra ında bt'yanatta bulunarak Ame-

him bir nutuk söylemiş· rika 'R~rle~ik Devletl<>rinln yeni B~şkanı Eisenho,ver'in Kore'-

A \ tir. ~·ı 1iyaretinin hararetle karşılanaeağınt üadc etmiş ve demiş-

Heyet. Türk Han Yolları i. 
daresinin ihtıyacı olan ~eniş Ol· 
çüdeki malzeme ve yedek parça 
mUbayaasını tamamlamak üzere
dir. 

merikaıfa C'uml1ul'ha,kanı, - - * Tito, 1·ugo!>-la\·ya, ı·una- tir ki: 

YCIJl ,.e Tcm~il('iler meı('lbi l nistan ve Türki)·e arasın· ıı- Kendisini burada görmekle hepimiz pek bahtiyar ola-
letlml :ıtapıldı. nunlann rn mü- da görüşmrlerin başlıya· cağız• 
lı iınt rumhurb:ı.şk:ını se~imi idi. cagını SÖ)'lf'mi~tir. Sekizinci Ordu komutanı, askC'rİ vazivr akkında da be. 
Bilindiii;i gibi bu se('iıni C"umhu... * Bugün İzmir sahillerine yanatta bulunarak son zamanlarda tl1ils<>İles Tepe, Beyaıat Te 

Heyet ayrıca, Türk Devlet l!a 
va Yolları İdarcsındc işletilmek 
üzere 4 motörlü büyük yolcu U· 
çakları temin etmek maksadiyle 
Ameriknnın btiyük uı;ak imal e
den belli baştı fabrikaları ile 
temaslara başlamış \'e bu temas 
lar neticesinde Türkiye için müş 
kül olan birçok hususlar halle· 
dilmiştir. 

?iJ.·et('i parti nam1('di Eisenhower 
kazandı. Son günlrr 7arfında nt~- X.\ TO kuvvetleri tara· pc-si \·e :\'işancılar Tepesinde C('reyan eden savaşların iki Çin 

fından çıkarmalar yapıla· orrluc:;unun ~avaş kudretini geniş ölçüde a7.alttı#ı ve başka yer redilt-n rakamlar seçimP şimdiye ı 
lı:ıdar görülmrmiş iil(·üde İ!'itirak caktır. • ere taarruz hu--usunria Çinli terin ha11rlamı!15 oldukları plAn. 
td itdllini göstt'rnıiştir. Eis('n· ':...-----------; ) larda ba7.ı değ'i~ikliklcr icabrtt.iı-diA:i kanaatini ileri sürmüş. 
b S tü~ 

ower 31,893,275 rey almı5hr ki E t v ı 
bu 1 9~8 seçiminde fumlıuriy•tçi ara r ugru General, bıınrlan sonra yeni iki Giinev Kore tiimoninin, 

12 inci ve 15 inci tümenlerin !i;On gün1rrinilp ,1::ıv:ı.şa katıJdıkl::ı hlrtt.ı<'t Del\.·eş'in aldıjtı reyler-
d•n ıo rnilvon ra,ıaılır. rn~.. Amerı'kan seçı'mı·n; rını a<•klamıs ve bütün birliklerin sohane kabiliyette olduğu. 

· • nu b<>lirtmiştir. ' 
taraftan Sttvenson anrak 2.l mil· 

A-tevzuubahis fabrikalar, Tilrki 
.Yenin ileri sürdl./.ı ödeme şart 
tarının mühim bir kısmını ka. 
bul etmişlerdir. 

~o. 6-18,460 rey alabilmi~lir. Anlattı 
Cumhurhaşkanından "ionra ikin 

ti d'rectde mühiın olan .. \.~·an 
setimi idi. Amc:'rikada umumi :"ievyork Hususi muhabirimiz 
t;t,.iyete Terndlrilcr merli~inden S;ıra Ertuğrul dün ak am Ame· 
tinde .\yan hıikimdir. ,\)'nl za. rikanın Sesi radyosunda bir ko
hlanda hükümet reisi olan Cum- nuşma yaparak son ,\merikan 
hurbaşkanının rahat(a iş -=:öre- seçimlerinde ;\mcrikalı kadının 
bilmesi f(ln ,\yanda çoiunlulta rolünü anlalmıştır. Spiker önre 
d muhabirimizin kısaca hayatını 
lyınma!i't 1a11mdır. Bu otma7:l;a anlatmış, İstanbul Arnavutköy 

& ıi sık ihtilaflar çıkar, işler .l·ü Kız Kolejinden mezun olduğu111.1, 
liinıeı. arkadaşımız Sinan Korle ile ev· 
Şimdiye kaılar ,\yanda 4'7 Li oldtı~unu ve bir müddetten· 

Cıunhuriyctti. 49 D<'mokrat n1a beri Amerikada bulundugunu 
\·ardı . Dt-mokratlar bu ~ıırrtle söylemiş ve bu becerikli, çalış· 
kiitük bir l'k!iirrİy('tlC (le oısa ,.a • kan Türk kadınının ,.\merlka· 
lİYete hıiklmdilf'r. Rıı drfa i~ clr.- nın Sesi Radyosu tarııfından da· 
liıtı . 1·rnl !lirçim n€'tİC('!\İnde 19 \'et edilerek son !('çimlerde /\. 
Cumh uriyt-l('i, 47 D('mokrat aza merikalı kadının rolü hakkında 
bulunmak tadır. nu surrtlc Cum- intibaları sorulduğunu söylemiş 
bllri)·rt('ilerin vaıb·ttr hoikim ol· tir. 
bı1 111ı lizımrlır. Jlalbulli ortada lJuhabirimiz Sara Ertuğrul 
IİİPhf'li bir va7.İvet \·ardır. Bu da şöyle konuşmuştur: 
Ote-gon avanı W,·ne )tor t>'un 1.3 ·- Son .\merikan src;imlerini 
kü n ,,.,.e·l C'umhııri}·('t(i parti,·e günü gününe takip ettim. Tam 
ls~·an ('lnıesl ve Steven'ion için bir serbesti içinde cereyan e· 
llropaganda yapmasıdır. ;\liista- den seçimin neticesjni mün::ıka· 
kit C'umhurh·etçi olan ~lorı;;e bu sa edecek değilim. Ser:lmler tam 
\·ııi~·cti ndc dcvant rdrrse rnt'rlis b!r serbesti içerisinde cereyan 
lzası 48 - 48 olmak iiırr('> ikiye etmiştir ve her s:ıhada olduğu 
'Yrılacaktır. Reyler nıiisavi oı. gibi burada da Amerikan kadı· 
dQğundan aneak baı.;knnın tara- nının rolü mühim olmuştur. Son 
fı Çoğunlukta sayıla~aktır. b<1şkan seçimlerinde seçmenle· 

lltr.(ün bu sureli<' harrket 1 ri~ ckser~;;ini kadınlar teı;ıkil et· 
'~i~nı.t"si güc oldu~u gibi aTadan mıstır. Sı.yasi hak~arını kullan· 
bırınin ha•.talık Yeya herhan(i mak b:ıkımırı,dan kadını~ erkek 

ıblr !lie-beple gtlmenıesi bu stırl'l· ı "'ı a.sındl a fark Y~tkı·tur. Kaldı.n~ar 
•. •o• ı k t ı in de lmkAn e çı o uyor, ('eşı ı sosya ış er 
h > ,..un u enı n e .. .. 1 ııı ti ha 
lta\f.nıavaraktır. Eiı;;rnhower bu ı::oruyo.r ar, m e erarası ıa · 

)b!\tzden daimi mücadele halinde da '·azı!e atıyorlar.• 
Lllunacaktır. 
~lütnf':ssiller mtt'lisine grlinrt 

tura.da Cumhuri)·r.t('ilrrin 21~. 
utnıokra tl arın 20.; nuı~ı .,ardı r. 

l t seıçimin netl<'P'\i henüz bt'Hi 
ıfettıdir. :ııaamnfih bıı netitrlrr 
!le olun;a olsun Curnhuriyrt(ilrr 
ekseriyette bulunaraklardır. 

Cumhuriyetçi parti başkanlık 
~•simin i çok büyük rksrriyetle 
~ttınmıştır. Fakat ,\yan ve :llii
~~~~l ller meclisi !liC('İminde ayni 

11Yuk muvaffakiycti elde c<le-
llıt ıııJşlerdir. 

lranda emekli bir general 
tevkif edildi 

Geri bırakılan D.P. 
kongreleri 

Bu ayın 14: ve 15 inde yapıl· 
ına~ı kararla~tırılan .\rnavutkör 
O. P. ilçe kongresi tehir edil
miştir. 

EVLENME TÖRENi 

~Icmleketimizin tanınmış itha 
ıatçılarından ve Belçikanın mü· 
traddit motör ve zirai aıat !ab 
rikalarının Türkiye t:mumi Alil. 
messili Osman Nuri Şiruga ile 
Tekel L"mum iıtüdürlüğü insaat 
Şubesi memurlarından Kilrnil Ce 
ran'ın kızı Selime Ceranın ev

? l'ahran, 11 (A.P.) - Emekli lenme töreni 10.l Ll952 pazartesi 
( lltgeneral llasan Tabatabai'nin günü saat 14 de üsküdar Evlen
t lrı'tnıekctin emniyetine kar~ı 1 mc Dairesinde akraba ve dost
k~lliyetıerden) ~anık olarak tC\.'· j Iarı huzun.ında icra edilmiştir. 
lf edildiği bugün atıklanmıştır. Saadetler dileriz. 

Eden'in esirler 
Hakkında 
Beyanatı 

A-dl.ı'tı dio~ı 

Birle•miş Milletler (Ncvyork) 
11 - Birleşmiş Milletler genel 
asamblesinin umumi toplantı
sında, bugün söz alarak, dünya 
~urunlunu kısaca gözden geçiren 
lngiltere Dış İ~leri Bakanı An
thony Eden, mühim Kore mese
lesi dıivasının, Amerika Dış İş
leri Bakanı Dcan Acheson tar.ı
fından acıkça, berrak bir şekil
de hah edildiğini söylemiş, Sov
yet Dış İşleri Bakanı Vişinski 
gibi, •sÖğüp sayma yoluna gidc
c.:eklerdcn değilim demiş ve söz
lerine şöyle devam etmiştir: 

•- Anlaşmazlığı sona erdir
mekte güçlük, şintdi tek bir me
sclC'ye inhisar etmiş bulunmak.
tadır. Bir anlaşmaya varmak is· 
tiyorsak, evvela, bu meselelerde 
hareket tarzımıza hakim olacak 
prensipleri ortaya koyup koya
mıyacağınuzı bilmek, anlamak 
zorundayız. Bu prensipleri arzc. 
deyim: 

1 - ?ılütareke aktedilioce her 
harp esirinin terhis olunmağa 
hakkı \'ardır. 

2 - Her harp esirinin sür'at
le memleketine iade edilmesine 
hakkı vardır. 

3 - İade !;inde harp esirleri
ni alını~ olan tarafın kolaylıklar 
temini vaı.iiesi cümlcsindendır. 

4 - Esirleri almış olan tnra
(ın, harp esirlerinin iadesinde 
zor kullann1ağa hakkı yoktur.• 

Birleşmiş Milletler anayasast-
na temas eden Anthony Eden fi
kirlerini şöyle hu15.sa etmiştir: 

•- Birleşmiş ıiilletlcr anayJ
sasının manasını genişlctmege 

\'C bunu Birleşmiş ~lilletlcrin 
kaza salahiyeti bulunduğu bölge 
lere teşmile kalkışırsak - bütü!1 
üye devletleri kendimize ayJk 
u)·durmağa muvaffak olamadığı
mız takdirde - Birleşmiş Millet
ler bünyesini zayıflatmak gibi 
mühim bir tehlikeye maruz kalı
rız. Bu sebeple de, bu tcşekkü.: 
lün, üye devletlerin dahili işle
rine müdahaleye teşebbüs edişi
ni ('Ok t('hlikeli buluyorum.• 

SON POSTA İngiliz Çıplaklar Ccmiyctl azasından bir kadın istanbula geldi 

- Gazetelerden -
ll"tCiBAl\E SÖZLtR 

l:rcüm~nt Ekrcın Talu, )IJ. 
•tr Başbakanı General Necibin 
Atattırk'ün ölümünün yılclö
:uınu arifesinde ınillctc gön
derdiği me5aj mıina ebetiyle 
il·or ki: 

d 1 :\!ısır bük O met bJıkanının 
Urup dururken bizlere bır CC· 

!?tile ;·apınak istcdiğınc ihti
tb.at veremeyiz. lfadesindeki 
111Jtlimiyet de bu ihtimalin 
~•k baid olduğunu göstermek
edir. 

l'iecip General .1\tatürkü ve 
~s.erıenni anlıyacak durumda 
,. 1l'nıctıi bır asker \'e devlet 
t danııdır. O itibar.la s.özlcrini, 
• iurunda kOkleşnu~ bır kan<ı
,.ın. mahsulü olarak kabul 
o.terız. 

ı lıüyük Atatürke ve inkılap
btrın.a dil uzatan Ustao~lu ve 
(en.zerleri dost aeneralın o 
nı'naatinden ibret al~ınlar ve 
,,,ütnkünse biraz da utant duy

... nlar. 

ClJMHURIYET 
"::---__ 
0Ll)~ı GtLUI CIHAl\E ... 

tu!>•g•n Nadi llir Dakika sü-
Unda yazıyor: 

~.·Dikkat ediyor ınusunuz? 
le ~atı zan1an bazı karışık iş
h:ııı 0Ylesine oir kolaı·lıkl> 
biJ edıyoruz ki ıaşmamak ka-

degil. 
za~les('ıa. iki ay k.ıdar e\vcl, 
hı; ~•derim Düzcede. bir oto
besun Yolu kesilmek istendi. 
ie:.eket versin e(lför a:erisin 

1 'Ye kaçarak kurtuldu. 
llbı: Yol kesmek teıebb.i· 

• 

aü yokmuş, çocuklar oyun ol
sun diye yolu kapamışlar! 

Şimdi de Beyoğlundaki ku
:.·un1cunun Foyulmasının • rek
liım rnaksadıyle tertip• edildi .. 
ği kanaatine varılıyormuş. 

01SiJ oJsa, mevcut 5.~ayişin 
güzel bir reklamı olacak.• 

YENi ISTANBUL 

nıtCLİS İŞE B.\ ŞL.\RKEN 
l lahip Edip - Törehan, Baş. 

bakanın, ,\tatürkün öhimünün 
ı1Jdönün1ü münasebetiy le söy
lediklerinden bahiı;;le di)·or ki: 

•Atotürkü ebediliğe ulaştı
ran e\·l3tları bu~ün memleke
tin bü)iik bir kısmını tc~kil 
ediyor. 'Yarın bu evlcitların 
hepsi O'nun haı-rankArlığını 

derhal bir Çıplak l ar Cemiyeti 
c t· t, \' I , 4 , 

taşıyacak memleket meselele
rinde nıünakaşa yapsalar bilc> 
inkılflhımız çerçevesi İ('indc 
samimi düşüncelere dayana
caktır. 

Biz Atatürkün cenazesinde 
dost ve düşman, )·abancı ve
)'a ınemlekcl evladı herke.sin 
tabutu arkasında bütün hırıs 
,.e garczlerini unutarak yan
yana tek bir kiitlc ~ibi git
m('lerini düşünüyor ve onun 
gihi rnilll'lvekillerimizin de 
hangi partiden olursa olsun 
büvük Ata'nın ,·üksek ideal! 
ka~şısında birbi~feriyle dah;ı 
dostça ,.e yalnız inkıl;ip çer

çevesi i(inde memleket işleri
ni görüşeceklerini ümit edi
yoruz.• 

İngiltere'ye 
Gidecek D.P. 
Milletveki lleri 
Ankara, 11 - D. P. Meclis 

grupunun bugünkü toplantısın
da, İngiliz parlam!'ntosunun da
V<'tinc iştirak ed<'cck millctve. 
killerinin ne şf'kilde seçill'ceği 
mrselc!i görüşüldü. Lisan bilen
lerin, dış politika ile meşgul 
olanların göndcrilmf'sinl milda· 
{aa edenlere ratmen, ~idecck 
heyetin kur'a ile scçilmeı::i ve 
bundan evvel bu kabil z.iyaretle
re Jı:idrnlerin hir d::tha gönrieril· 
memesi kararlaştı. ÇPkili'n kur'a 
Fethi ('rlikb;ışa ve Sevki Yaz
mana isııhrt etti. Fakat bu şah

ı.;ıyrtlrr riaha evvel bu kabil da
\'etlrrc gittiklrri i('in bunların 
i~imlcri c;:ıkarıldı. Kur'a isabet 
eden ş:ıhsıyeller şunl~rdır: Nazlı 
Tlahar. K<izırn Ağacıkoğlu, Ce. 
liıl Boynıık, Tiifat Özrloş, Halis 
Öztürk, tllust<ıfa Güldiı?il, Adnan 
Karaosmanoğlu, Jlnlil Ay<ın. Hiis 
nü Türkkan, ~lchmet Yılmaz, 
Remzi Öksüz. 

Bu her<>tr> llrılk Partisi namı
na iki .. müstakil millC"fVC"'dllrri 
ile ~Iillcl Partiı-i ,.~ Köylü Par
ti.ı;;i namına da hir millf't VC"ki!i 
i~tirl'k «>circcklir. Bu şahsıyet
ler henüz seçilmemiştir. 

Türkiyenin nüfusu 22 

milyonu buluyor 

Türk heyeti, bağlı olduğu 
Türk makamlarına hu hususta 
hazırladığı raporu göndermiştir. 
Rapor kabul edildikten ıonra, 
uçak rnübayaa~ı baı;:lavacak ve 
Türkiye Hava Yolları İdaresinin 
4 motörlü bıiyıik yolcu uçakla· 
rı işletmesi mümkün olacaktır. 

-o-

Bir işçi beş 
Gün kömür 
Altında kald ı 

Hu. ·· d llu1'4biri111(ıd.,, 

Zonguldak 11 - Beş gün ev· 
vel Kozlu kömür ocakl;arında 
bir çökme hAdiı;;e5i olmuş, '\teh
met Yanık adında bir işçi kömür 
altında kalmıştı. İşletme teknik 
rkiplerinin çalışmalarına rağ
men kurtarılamıyan bu işçi beş 
giin kömür mcz:ırında kalrlıktan 
sonİ"a bugün kendini kurtarmıs 
ve ha5itaneye yatırılmıştır. 

Ocak çalışmaları tarihinde 
şimdiye i\;ırl;ır böylrı bit' vakanın 
görülmedi~i söylenmektedir. 

n lr tıçl öldü 

Zon~uldak 11 (Husıı•ll - Kö 
mür işletmesinin Çaydamar oca
~ınrl:ı dün geee bir çöküntü ol· 
muş, Hüseyin Erkin adında bir 
ı:;enç kömür altında kalarak öl· 
müıtür. 

Terhis edi len yedek 

subaylar 
Ankara, 11 (T.H.A.) - Milli 

Ankara, 11 - lstatıstik Genel , Savunma Bakanlı~ı. bütün ordu 
~IüdürlüC:iinün tesbit ettiğine gö J birliklerine bir y ·nim göndere 
ıı?, nıcmlcketinliz niifu~u her yıl rek, 35 inri rlönC'md('n olup, ih-
400 bin artmaktadır. 1950 nüfus tiyaç dol•;."''yle terhis edilme
sayımında 20,934,630 olarak tcs.. yrn rloktor, rcıacı ve veterin('r 
bit rdilmiş nüfusumuz 1953 yılı .vedP~ı;;ubôyların terhis edllme. 
başında 22 mılyonu bulacaktır. !erini bildirmiştir. 
Aliıkalılar, nüfu• artışının doğum Kıtalarda bu gibi doktor, ec· 
nisbeti üzerinde büyük tesiri o· zacı ve VC'tcriner yedek .suba~· 
lacağını beyan etmt'ktedirlcr. !arın terhiı§lf"rine ba$1anmıştır. , . -
EMNiYET SANDIGI 

Yıl sonu için 30/ Aralık/l 952 de 

75.000 
lira tutarında iki keşide birden 

* * * 1 - Vadeli, vadesiz tasarruf hesapları için Yeşllk6yde bir 

V l L LA 
ve ayrıca zengin para ikramiyelerı 

50.000 liralık 

2 - Yukarıdaki keşideden ayrı olarak yaln ız vadeli 
hesaplar için 

25.000 
liralık seı itli para ikramiyeli keıide 

• - Her 150 liraya bir kur'a numarası verilir. 
• - Posta masrafı sandığa ait oJmak Uıere taşradın gön· 

dcrilecek para havalesile kcşidelere girilebilir. 
e - Açılan hesapların, keşide tarihine kadar en aı 150 

liradan aşağı düşürülmemesi sarttır. 

* * * DİKKAT: Tafsilatı gişelerimizd•n alarak hesap açtırmakta 
acele ediniz . 

MNİYET SANDIGI 

Kı7.ıltoprak a~ılan Zühtii Paja ilk.<\kulunun yeni binası 

Tokaftakl kazad.;l 
1 ölü, 33 yaralı var 
Tokat 11 - Bu sabah aske· 

rl bir kamyonun de,~rilme5i ile 
\"ukubulan kazada bir er ölmüş I 
ve 33 kişi de a~ır ''e hafıf ol
mak üzere yaralanmıştır. 

içinde Askerler bulunduğu mJ 
de Geyra; köyünden Tokada gel 
mekte olan askeri kamyon bJr 
virajı alırken yuvarl:.ınmtş ve 
sadme neticesinde bir er derhal 
ölmüştür. A

0

ğır ve hafif yaralı 

33 er \"asılalarla devlet hastane. nursada 
sine getirilerek 
lınmışlardır. 

Nursen isminde ~e~lz aylık bir kızın konu ım•la b•ı· 
tedavi altına a· Jatlığını ,.e istedi~i hl'rst'\İ anne \'P h::ıha~ına anlalabildiğınl biL 

dirıniştik. Rcsinıde NursPn annr,_j,,;,, kucağında grirülmekfeılir. , 
Galatasaray TURl{UAZ Aile Saz Salonu 

IUuaııam Programın ı sayrı dr~e-r miişterilerlne ıunmıktı ıeref duya r 

Altın Sesli Y ı lchzı mız Sesle Çizıiler Sanatkln Genç Ses Sanatkl n 
Perihan Allındağ SÖZER! CELAL ŞAHIN ~IUZMFER BiRTAN 

Ostad. Ağyazar idaresinde muazzam fasıl. 
HAMİT DİKSES - SEMiHA COŞAR- NECATİ TOKYAY - SELAHATT!N PINAR - ER 
CÜMENT BATANAY - IS)t ~İL SENÇALAR - SALiH OHAK - FEYZİ ASLA!\GİL -

CE)!AL CÜl!BÜŞ - PARASKO )IAKSUT - NECDET GEZEN 

l~li Best•ki r U.tıd 
tlstad Kt manl SELAHADDİN PINAR 

l\"ECATI TOKYAY SE~ıiHA COŞAR San ve Sesl>I• 
Jle r Pazar Sıat 15 den iti baren muanam trk lsiı Aile Matineleri. 

VE NİHAYET TUR U.4Z'IN SAAT 23. Ü Hl 
'9 Tel 49087 
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1 İKTİSAT VE PİYASA l 
İzınirdeıı Ekimde 
yapılan ihracat 
lzmır Ticaret Odası tarafından y ıpılan ı tatistiğc &öre 952 

e'kim ayı ıçinde İzmir limanından 37 muhtelif memlekete 
41 .784177 lıra dl'ğerındc 78.902 ton muhtelif madde ihraç 
edilmiştir 

95l tkim ayında , c 28.068.097 lıra dc~crinde 21.761 ton 
muhtelıf C'rntia le 4410 baş ka aplık hay\'an ihraç edılmiştL 

952 ekim a~ ı ihracatı, ı:e('en sene ekim ayı ihracatına na
ıaran kıymet itibariyle yüzde 48, miktar ilibariyJc ise }'iiıdc 
262 bir artış göstcrmiştır. Eklm ayı içinde 6.375 milyon lira 
kıymetinde 8910 ton ('ckirdeksiz üzüm, 4.896 lira dc~erindc 
6587 ton incir, 161 bin lira değerinde 258.ton incir c1ıucsi, tü
tün, 10 5 •il) on lira kıymetinde 3005 ton tülün ezmesi, 216 hin 
lira tutar1ndft bir ton palamut, 910 bin lira de~erindc 1369 ton 
palamut hulas~~ı. '5.!l!i ınilyon lıra del!erindc 2172 ton pamuk, 
9.56 milyo:ı Hra fie,ğcrinde 27.500 ton buğday, 131 hin lira de
j{erindc 171 ton k<'ndir tohumu, 1.35 milyon lira kı~·mctinde 
6843 ton pamuk çekırdeği küspe~i . 116 bin lira de!!erinde :i14 
ton krrrsfr~ 5fl6 hin lira de~erinde 6306 ton krom. 256 bin lira 
de~erinric 2032 ton manganez, 90 bin lıra de~crindc 10.363 ton 
tuz i:ır&(' <'dilmi5tir. 

J\ıyınct bakımından ekim ayında tütün birincıliğı, bul;day 
ikincih~I. çekirdek iz üıiim ise ü~üncUJUgü alm<ıkladır 

Demir fiyatları 
Düşmeğe başladı 

Beynelmilel yün 
Kongresi toplandı 

Ekonomi \'e Tiı ret Bakanlı~ı4 Londrada heynclmilrl yün kon 
nın tahsis listelerinde çcsitli dt'- gre.!.ı toplanmıştır. Toplantıda 
mirlere yer verilec<'.ı'H bildiril- r;öz alan delegeler, yün piyasa
mektedir. !'ındaki sıkıntının izale cdilmrRc 

,\yrıca kış dolasısıyle inşa:ıt) başlandı~lnı. :ız olmakla beraber 
da azaldığı için demir fiyatları ~hr~ca~. i~~anıa~ının bclirdi~ini 
düşmeğr başlamıştır. ılcrı fiurmuşlerdır. Dclcgelcrdrn 

Gümrük antrepolarında Ye ı bazıları iç paz;rların tanzim edil 
mal'nalarda külliyrtli miktarda mc>i lüzumunu ve istihlakin art
ithal mah demir oldug:u bildiril- tırılmasına çalışılnuısını birinci 
mektedir. plclnda görmrktedirlrr. 

Bakanlığın bu mallar üzerin. K.\I. \ \' İÇİ:\ 
de yaptı~ı incelrmcler sona erin T.\Lt~l' \RTJYOR .. 
ce gümrükten c:ıkarıJması için Kalay piyas.asında hareket go-
iıin verilecektir. zc çarpmaklarlır. Kalay satıcıla-

·ı-erh tama drmirleri 65 - 70 rının arzının 37. oluşuna mukabil 
kuruştan. dört küşe ,.e ;) uvarl.1lc alıcılar !azla talepte bulunmak· 
demirler 55 - 6S kuruştan mua- tadırlar. 
mele gOrmektedir. IIalcn ktllçc kalay 12 Jiradan, 

İthal malı )·uvar1ak demirler c:ubuk kalay ü.e 12.25 ten mua-
ise 60 - 68 kuruştur. mrle görmektedir. • 

Yerli ıiyah saçlar kalınlıkları- EK1'1 AYl:\0.\ 
na göre 75 - 105 kuruıtan satıl. YAPILAN JllR.\('.\T 
maktadır Ekin1 ayında şchrımızdrn ya 

İthal ~alı düz galvanizr saçlar pılan 16.712.460 liralık ihracatın 
140 - 170 kuru~tan. oluklu gal- yüzde 61 ini yaprak ti.ıtün. iç iın
vaniıe saçlar i))e 165 kuruşta:ı dık. tiftik, külc:e bakır \'C ham 
muamele g:örmcktedır. af)·on teşkil etmektedir. 
EUI.\ İSTENİYOR llu arada 2.467.284 !ıra degc-

".\lısır. Suriye, isr.1el. .\lman)·a rinde l.007.345 kı;. r:ıprak til
l"e in,ı:::illc ·e mcmlekctın1izdcn tün, 2.332.92!} lira dcgerindc 
olma ıstemektedırler. Dün is- 1.077.363 kg. iç fındık. 2.086.000 
rarle !:iana\'İdc kull<tnılıuak üzçrr: ltra değerinde 1000 ton kiil('c ba
lnebolu ~cnşeli ince kabuklu kır. l.O&.ı.000 lira dcgeri~dc :!O 
8 ton cima ihraç cdilmııtir. ton ham afyon, 2.204.750lırn de-
MISlR S.\HLEP Rerındc 306.7i9 kg. liilık ihraç 
İSTİYOR cdilmlljtir. 

J\.lısır memleketimizden ::;ahlep }fam afyon ve kül('e bakır ih-
i !emektedir. Sahlrp fiyatları racatı sadece Amerikaya yapıl· 
14.50 - 15 Jiradır. ihracat yap- mıştır. DJğerlcri Jse muhteli[ 
mak üzere Iirmalarımız temasla. memleketlere ihraç cdilnliş bu-
ra başlamı, bulunmaktadır. Junmaktadır. . 
lS\-iÇRE SİGAL.\ Y.\GI IURABİBER PlY,\S.\SL'(D.\. 
AI.M.\K İSTE~H;KTEDİR DARLIK 

İsviçre. e!:lans imalinde kul· Karabiber piyru;asında darlık 
!anmak üzere mcmlt'ketin1izden görülmektedi.t. 
5jgala yağı istemektedir. Son talepler de karşılanıncl 

Sigala yağı ~C'rbest döviılc.. mC\CUtlar sona ern1iştir. Güm-
410 - 420 kuruşlan ihraç edil· rüktc oldu~undan bahscdılcn 
mektedir. Senelik sigala yağı is· malların çekilebilmesi için pcr-
tihsalimiz i~ 80 - 100 tondur. mi beklenmektedir. 
PA'IL'K FİYATLARI Karahıbcr 15.öO - 16 liradan 
DÜŞÜYOR muamo.le görmckledır. 

Pamuk fı)·atlarında 1 - 2 ku- T \llVIL 
ruıluk düşüş müşahede edılnuş- FİYATLARI 
tir. İzmirde Akala ı. 240 - 247 Dün Menkul Kı metler ve 
kuruştan, .ı\dana da 215 - 222 Kambiyo Borsasın muamele 
kuruştan. Jğdır malları Akalalar gören tahvillerin apanış Iiyat· 
Uie şehrimizde 210 kuruştan mu- tarı aşa~ıda gösterilmiştir. 
amele görmektedir, ':O 4.5 faizli 949 istikrazı I. 
FRASSlZL.\R BİZDES 103 liradan; 
KABAK ÇEKİRDEGİ <;;, 5 faizli 033 ikramiye!ı 2UO 
İSTİYOR liradan; 

Fransızlar memleketimizden 941 D. D. \'. ikı·amiyell IV. 
kabak çekirde&i ithal etmekte- 111.20 !ıradan; 
dir. Takasla ihraç ettiğimiz ka. Ziraat Bankası ııı. 102.40 Jj. 
bak çekirdeklerinin kilosu 120 - radan: 

125 kuruştur. c;~ 6 Iaizli 941 D. I>. Y. ikra-
IL\HVE Pİ\'.\SASI miyeli vı. 112.70 !ıradan; 
SACL.BI Kalkınma ı. 112.DO liradan, il 

Kahve pıyasa.'1 .. gıam bır du ıı:.75 liradan, ııı. 112.75 Jıra
rum arzctmektcdır. 3 numara 
kahveler 850 kuruştan nıuamele 
görmektedir. 5 numaralardan ise 
bir miktar mal glımrüklerden 
çekilmiı \'e 840 - 845 kuruştan 
piyasaya arıedilmiştir. 

Halen gümrükte bulunan 4 bin 
çuval kahve de peyderpey çeki
lecektir. 

-0--

dan; 

% 7 faizli Sıvas - Erzurum 
il - vıı 21.45 liradan; 

1ıL '-1. I. 23.BO liradan. 11. 24.45 
liradan, JII. 24.72 liradan; 

Ziraat Bankası II. 113 Liradan; 
:\Ierkcz Bankası hisse senrdi 

243 liradan muamele ı:örmüşttlr. 
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Genç f uf bolculara hususi bir 
·ehemmiyet vermek f.azımdır .... 

i
l Futbolumuzun yarınını kuvvetlendirmek, ancak 
genı; futbolcuları muntazam ve programlı bir 

çalışmaya tôbi tutmakla kabildir 

Yaıan: SEDAT TAYLAN 

F'utbolün1üllin grli~nıc~i \'e 

gele<·ckle A\-rupa futbol klas 
manında esa~lı hır rol oynıya
bilmesi ic:in. üterindc durula-

hayct bugünkü atıl vaziyeti al
mı~tır. 

BORSA HARiCi ALTLV 
fİATLARI 
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1 cak en miihiın işlerden biri de 
~cnç futbo1cülere hu.:tusi bir c· 
hcınıniyct vermektir. 

Bugün klüpler ku\-"vctli ola
bilmek iı;in para nıukabilinde 
'cli•miş oyunculardan !ayda· 
İanmağı tercih etn1ektedirler. 
Çünkü, bugün profesyonel oyun 1 
cu besliyebilmesi ic:in bir klU
hün kuvvetli olması lazımdır. 
Kazanacağı maçlar ile toplı)'B· 
cağı alaka, maddi ihtiyaçlartnın 
Oc~tegini teşkil etmektedir. 
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YAKISDOGUDA PAMUK 
ISTİIISALİ FAZL,\ 

Amerika Birlrşik Devletleri 
Ticaret Bakanlığı tarafından ncş 
redilcn bir rapora göre, Türki
ye, Suri~·e, İran, Irak ve diğer 
Doğu Akdcniı memlckcllcrindc 
pamuk ekilen arazi ile pamuk 
istihsali sür'atle artmaktadır. 1 

Raporda 047 - 48 deki 325 bin 
balya istihsalin 952 - :;3 yılında 
1.2 mil~·on balyaya yi.ikscldigi 
brlirtilmcktedir. 

Jı:Skıden klüpler, gcnt fut
bolcülere büyük bir ehemmı· 
, l't \l'l'İrlcr, bunların ycti,mesi 
için <_;ok çalışırlardı. Şunu da 
pek i)·i hatırlarıı ki, bu c;alış· 
n1ahır dainıa müsbct neticeler 
vermişti. 

Dünün bir c;ok futbol yıldız
ları, hrp genç takın1lardan ye· 
tişnıişlcr \C .!.enelercc gerek 
klUpleri ic;ın. gerekse memle· 
ket futbolü için faydali olmuş. 
lardır. 

Senelerce evvel klüpler, hC· 
nüı mektep c;aı.(ında olan kUc;ük 
elemanlar için takımlar te~kil 
ederl<'r, bu takın1ların yetişti
rilmC'sini tecrübeli futbolcülcre 
verirlerdi. ~luntazam, program 
1:, ciddi c;alı$n1alar sonunda bu 
gcnc;lcrdcn bir kısmının birinci 
takımlarda boşalan yerleri ya
dırgamJdan doldurmaları n1üm· 
kün olurdu. 

Fakat bugün hiç bir klüp 
genç (utbolcü yetiştirmek zah· 
n1ctine katlannuımakta veya 
katlanıyorsa da eski hararetli 
(aa!i)·etc ul;:ışamamaktadır. Bu 
nun tek sebehi. futbolümüzi.in 
eskiden taınan1en amatör olnıa
sıclır. ~\matör bir bünye içinde 
çalışan klüplC'r, hari~ten ~c
lt'cck oyuncuya daima muhitte. 
rinlk'n yctişrn futbolcülcri ter-

Gizli profesyonellikle bera
ber, bütün klüpler bir kuvvet· 
Ienme yarışına girmişlerdir. 
Profesyonellik talimatnamesi 
hugün. bu yarışı bir kat daha 
hıılandırmıs bulunmaktadır. 

Daima kuvvetli kaln1ak mec 
buriyeti duyan 1.;lüpler, artık ta· 
kın1larını bir devşirme u!lllüne 

dayanarak teşkil etmektedil'lel' 
ve bugün han,;:i oyuncu takım 
ic:in faydalı olacaksa onu :ıl~ 
mak çrırelrrini aramakta ve bü· 
tün gayretlerini bu nokta üze. 
rinde toplamaktadırlar. 

Klüplerin1iz. dı.inyanın her 
tarafında olrluğu gibi, devşir. 
nıC' usulUnit tatbik etmekte hak 
lıdırlar. Fakat bu usulü tatbik 
ederken, genç oyuncuları ihmal 
etmek ,.e onları yetiştirmek 
imkanlarını araı;tırmamak da 
hatadır. 

:\fcn1lcket fuU:ıolünün yarını· 
nı kuvvetlendirmek. ancak bu
günün ~enç hıtbolcülcrini ye 
tiştirmekle kabildir. Bu mühim 
d:ivada da baslıca rol tabiatile 
klüplerimi1e diişcr. 

İhracat durumu Ticaı•et ve Zalıire Boı•sflsı 

cih cdrrlrr'di. 11atta hariçten 
gclt'n bir oyuncu ne kadar kuv. 
,·etli olursa olsun, muhitten yt'· 
ti~en [utbolcü rüc;han hakkına 
sahip bulunurdu. 

Fakat gizli profC!:iyone11ik 
başladıktan >OnTJ. gonç futbol· 
cü yrtiştirmek faaliyetı tedrici 
surette hızını kaybetmiş \'l' ni 

Eı:tcr klüplerimiı bugün bir 
kenara :ıtınış oldukları bu ınü
him işi tekrar ellerine alırlarsa, 
te~kil3t da böyle esaslı bir dı 
vada kendisine düşen ,·azifeyi ,. 
yapacaktır. , 

10 kasım 952 gunli Ticaret O· 
daoından F. O. B. 538.788 lira 
kıymetinde ı ı nlenşe şehadetna
mesi alınmıştır. 

Bu arada Almanyaya 15.067 li
ra değcrind,.. 20 ton haşhaş to
humu; 

Buğday ofi in dökn1e Kilosu 
Buğday yumuşak dökme • 
Buğday sert dökme • 
Fasulye tombul çuvallı • 

2883 -
33.- -
32-
46.25 
39.-

W.20 Kuruş 
33.5 • 

Biitün temennimiz, klüpleri-
1 

nlizle teşkilatın müştereken bu ' 
lülumlu daı.,tıra el atmalarıdır. 

Gedizdeki düşman fırkasını yalnız başına yakalayıp 

mağlup etmek maksatsız bir hareket değildi. Askeri 
bakımdan Gediz baskını elzemdi 
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Hareketsiz 
Kalamazd1k • 

naha evvel de arzetmi~ oldu-
kum gibi o tarihlerde Yu· 

nan ordusuna üstün bir ordu· 
nun teşkiline, toplanmasına ne 
zaınan re ne ele mck.\n müsaa· 
de etnlişti. Yine bir münase
betle tem3' ettiğim gibi Yu· 
nan ordusunun hareketleri as
keri olmaktan ziyade siyasi i
di, çünkü bu ordu, İngiliz si
yasetinin bir tatbik vasıtası 

haline getirilmişti. Bundan do
layı Yunanlılar, kuvvetlerini 
belli baılı iki grupa ayırmak 
mecburiyetinde kalmışlardı. 
Birisi Bursa • Aksuda, diğ:eri 

Uşak ve civarında toplanmış
tı. 
Düşmanın malüm olan bu 

durumu karşısında muhasımıa. 
rımıza tam bir faikiyet temin 
edinciye kadar yerimizde 'e 
hareketsiz kalamazdık. Yalnız 
bir grupuna üstünlük temin e· 
der etmez, bunu yalnız yakala· 
mağı ve mağl(ip etmeği ken· 

dimize esas bir plAn olarak la· 
sarlamışlık. Düşman grupları 

mütemadiyen yerlerinde hare. 
ketsiz kaldıkları müddet zar
fında da bunlardan birisi üze- 24 üncü Fırka Kumandanı Atıf Bey (yanındaki zat Hamıı 
rine ytirü·mek te o zaman için Osman Beydir) 

düşünülemezdi IOp etmek maksatsız bir hare- Jarımız, siya!letlerjne bu yeni 
Düşmanın Uşak grupu Ge- d ·ı·k· d" ı·stı'kametı· verı'rken Yunan or· · k b d ket değil i. Bı a ıs uşman 

dizin ~imaltnde. i Der en ge- b' . . d'" . dusunu elbette hareket etıı·r· · ı h ·1 · · gruplarından ırısinı, ı6erı· çidinı kuvvet i ir ı erı mevzı 1 k 1 mı'yeceklerdı·. su halde 24 •· nin yardımı o madan ya a a· " 
olarak tutmuştu. Bu \"aıiyet k k" h' kı· kı'm Yunan ordu•. unun en pa· ma im anını ıze verece ı. " karşısında Uşak ,.e Bursa grup 1 .. . sı·r b'ır zamanına tesadüf etmiı 
ıarının mütekariben yapacakta- Birınci ve ikinci noni.t mey . 
rı bir taarruz halinde birisini, dan muh:ırebelerinde Yunan olacaktı. 
diğerinin yardımı olmadan ya- gruplarının ayrı ayrı muhare· 

k .. kili ı kt beye mecbur olmaları. araların 
kalamak ço muş 0 aca ı. da bir irtibatın bu)unmamasın 
Çünkü Gedizde bulunacak düş . 
man kuvveti, Uşak grupunun dan ileri gelmişti. 
kısmı küllisinin Kütahyaya mı, A.skeri bakınldan Gediz bas· 
yoksa Afyona mı hareket et- kını elzemdi. Erk3nı Harbiyei 
tiğini bizden saklıyabilccek ,.e Umumiye VekAleti, bilhassa 
iki ~rup arasındaki irtibatı da cephanemizin azlığından dola· 
temin edtbllccekli. Bu sebep. yı evvel.ılı bu harekete razı ol. 
tendir ki, bizce Gediz ileri mak is ernemlş ise de, sonra· 
mevzünde Yunan kuvvetini dan cephanenin ltalyadan le· 
yalnız yakalayıp mağlüp et· min olunduğu haberini alınc~ 
mek, bir daha düşmanın bu is- muvafakat etmişti. 

C.edlz t:ıar!'uzunun 1amanı 

('ok iyi intihap eılilmişll 

Sark ceph°'lndekl 
lıerl hareket 

Şark cephemizin vaziyet ve 
hal'ekelinden de tekrar ve 

kısaca bahsetmek isterim. 
Garp t'ephesinin Gediz taarru, 
zu bu cephenin en faal bulun· 
dugu blr z.11.mana te adüf etti· 
rilmişti. 

Sark cephemiz ileri hareke-
tine 30 eylül 1920 de başlıya· 
rak Sarıkamış • Uleol!lu • 
'\lerdenk hnttını iş~al etmiş ve 
27 ekime kadl!r burada kAl· 
mıştı. 28 ekimde lekrar taar· 

tikamete kuvvet ayırmamasını 
sağlamak demekti. Bunun bir 
neticesi olarak iki diişman gru. 
pu bir i1eri hareket esnasında 
kolay kolay irtibat temin ede· 
mjyecekti. 

Gediz taarruzunun 24 ekim- ruza ı::eçerek diişınanın muka' 
de yapılma~ının şu fayda.. \•emelini kırmı~. 39 ekimde 

sı da olmuştu. Tevfik Paşanın müstahkem Kars kalesini kur· 
i 0 erisine iki eski s:ıdr:ızamı da tarm11•tı. F.ğer hükümetimit. Bir sual ve bir ._, o · · lktı' 
almak suretile kurdul!u knbi· Te\·rik Pasa hUk n1etının · 

Cevap ne, milletçe hain tanınan Da· dara t!elme11oi üz~rine Anado· 

Hatıra şöyle bir sual gelebi· mat Ferit Pasa hiikıimetini 21 luda hftsıl olabilecek o;:e,·şekli· 
lir, düşman Gedize yalnız ekimde istihlılf edince. dahili ~P nıerdan YC'rrr:lemek mak!iia· 

başına mağlOp edilemiyecek vaziyette mühim bir de~ic;ik· dile de ~ark cephemizdeki ta· 
kadar kuvvetli bir kıta gönde· Jik olacağı sezilmişti. Evvelce arruzu tAcil edilnıiş ise,_ biz.int 
rirse, meseli bir yerine iki de tebarüz ettirdi~im gibi Tev. de ~llrpta Gedi7. 1 taarruzunu 
fırka? Bu suale şöyJe bir ce- !ik, Ahmet İzzet ve Sa1ih Pa- ayni zamana tcsatfüf ettirnıt' 
vap vermek mümkündür. O \'a- şaların hamiyet ve hizmetleri- mi1 ('Ok yerinde yapılmıc: bir 
kit istil.iya karşı isyan eden ne memleketçe inanılmıştı. An hareket olarak te!Akki edilme-
bir memlekette şimendiferden kara mehafili tar~fından tanı· si ıaıımdır. 
ve denizden uzaklaşan büyük nan ve emniyet edilen Ahmet Te\'fik Paşa hltkUmeti. e-l!:er 
istilA kuvvetlerinin ikmal ve 1zıet Paşanın Dahiliye Ne1are- bir mütava~sıt rolünü atmalı: 
iaşesinden çıkacak müşkUlAt, tine .~etirilmesi padişahla fngi· üzere iktidara getirilmiş İ!'e· 
Gedizc bir fırkadan daha bil- lizlcrin gizli makc:atl<"trını mey. hem şarkta ve hem de garpt• 
yük bir kuvvetin gönderilme- dana çıkarmıştı. Onlar, nifak kazanacağımız muvaffakiyetıef• 
sine mani olacaktır. Bu riski ve istilA ile muvaffak olama- Ankara hüknme.tinin ~·eni "'" 
düşman göze alamazdı ve ni- dıkları gayelerine. ~fillieilerin ziyet karşısınd:ı.ti mevkiini kU1 

tekim alamadı. gayretlerini gevşetmek ve kuv· vetlendirecekti. 
Gedizdeki düşman fırkasını vetlerini dağıtmak ile erişe- Avni mevzua yarın da tem•~ 

yalnız başına yakalay~p- _ma_ğ:. :ekıe:;,_;•~~~~1-"'.,~~ _ e~~=~i:"~ ___ ;_0
::.":.1• :•1 
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Şifal ı balkabağı 
1 

Balkabağına eskidenberi rağ-
bet vardır. Çünkü birçok 

madenleri, \"itanıinlcri muhte· 
vidir. (A. B. C. D. G) bu vita
minlerin kış mevsiminde ne 
kadar faydalı olduklarını bitil'· 
siniz. 

En meşhur Türk hekimi olan 
İbnisina, balkabağını çok se· 
verdi \'e hastalarına iI3ç ola
rak verirdi. Pişirdikten sonr;ı 
sıktırıp suyunu alırdı. Bunu 
budalalara, ic;irirdi, ve çok Iay
da gördüğünü eserlerine yaz
mıştı. Uykusuz kalanlara, baş
ağrısına karşı da bu suyu tav
siye ederdi. 

Yazan: 

LOKMAN HEKiM 

•• tadıktan sonra suyunu içm~lt 
ve kendisini yeınek mayasılda, 
basur memelerine çok fayda 
verir. 

Pişirilmiş kabağı. üstüne bol 
ceviz ve yahut badem tozu ka· 
rıştırılarak yenilirse neş'e ve 
sinirlere kudret verir. 

nirler, gQya kuvveUenirlerdi· 
Fakat şarap, verdiği kuvvettetı 
daha fazla zarar verdiğinde 11 

bunu tavsiye etmem! .. 
ı 
ı 
1 
' ' 300 gram halkabağı 700 gra1" ı 

elma ve bir kilo seker UA:ve· 1 
siyle yapılan reçel, mar!."atıt: ı 
sinirlere kuvvet veren mukerS1. ı 
mel bir tatlı olur. 

Bırlc~ik ,\merikaya 4158 lira 
de~erinde 1650 kg. torık lakor
dası: 

Belçikaya 78 267 !ıra değerin
de 52.474 kt:. yaprak tiılün; 

Danimarkaya 17.278 lira değe
rinde 100 ton süpürge tohumu; 

Finliındiyaya 188.400 lira de
ğerinde bir ton kepek: 

!ngiltercye 134.Q-19 lira değe
rinde 22.719 kg. tiftik; 

~Iereimek kırmızı kabuklu • 
1\Iercimek yeşil kabuklu • 
Susam • 
Kendir tohumu 
\"erfıstı*ı kabuklu ~u\-"allı ., 
Fındık ic; tombul • 
Vn 79/81 randımanlı 
Cn sns randımanlı 

-16.- - 46.5 
97.- - 102.-

115.-
80.-

196.- - 201-
2613.- - 4000.-
3250.-

• 
• 
• 
•• 
• 
• 
• 
• 
• 

Fener - Beşiktaş 

Maçı için ecnebi 
Hakem 
Getiriliyor mu? 

Gündüz Kılıç 
İngiltere' ye 
Gidecek 

Galatasaray klübünün. Gün 
c!üı Kılıçı, lig mac:ları bittikten 
sonra. antrenörlük bih:dierini 
arttırma!';! için bir n1üddet fn· 
giltcrere göndercce~i söylen 
mektcdir. 

1~ Eski hekimler, balkabağını 
dilim, dilim keserler, aptalla 
rın, sinir buhranı geçirenlerin 
başlarına koyup bağlarlardı! 

Böbrekleri iltihaplanmış, u(ıı 

netlenmiş höhrek hac;talı~ın::ı 
karşı Rus doktorları balkaba
ının suyunu İfirirler ve ken-

disini yedirirler. • 

Balkabağının çekirdekler!:~ ı' 
ateşte hafifçe kavurup tuıl t 
dıktan sonra arasıra yenilir5 t 
solucanları. hatta şerit ckor· 1 
dela) ıt•nya) adını alan ıo; 1 

15 metre uzunlu~unda barE• 
kurtlarını dilşUrür . 

Balkaba~ı. helvaeıkab.ağı. ~;: 
yar. kavun, karpuz ~ckırdek 1, ı 
rinden müsavi miktar atırı~ı· 

1 Bir havanda döAUnüz. Sonra !'ô$' ı 
cak su ile karıştırıp birkal" ·('il : 
at bırakınız. Nihayet kahrı ır ı 
bir Hilbenttf"n süziinUz. llt~~~,,e 1 

isvec:e 20.630 lira deterinde 
~6 kg, iç fındık; . 

lıraele 78.707 lira dcğerındc 
182.292 kg. taze halık. 

İtalyaya 14.700 lira değerinde 
4390 kg. kuzu derisi, 6232 Jlra 
değerinde 15 ton mercimek; 

Suudi Arabistana 1300 !ıra do. 
trrinde 300 kg. terazi dirheın 

1 • lmnı ihraç edilnıııtir 

Razmol 
Kepek 
Beyiz Peynir tam ya h 
tenekesi 

• 
• 

Beyaz peynir tam yağlı 
trnekesi "' 
Sadeyağ Siverek eritilmi5 ,. 
Yapaöı Trakya kırkım 
beyaı 
Oğlak derisi tuılu kuru 
'ka~ap 

Sı~ır derisi salamura 
kasap 
'landa derhi .!ia1amura 
ka1an 

• 
• 
• 

• 

].5.5 -
14 ~ 

3,;00.-

18.-

2750.- - 2300.-
645.-

267.5 

12'5.- - 147.S 

203- - 210.-

160.-

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

FC'ncrbah{'e klübü. önümUz· 
dekı pazar günü Be~iktaşla ya 
pa<':ıgı maç ic;in ecnebi bir ha· 
kem blemekterlir ve bu husus
ta Fcd<"rasyona müracaatta bu · 
lunmuştıır. 

Fenerb2hc:e bu n1üracaatı 
Beşiktaşla müştereken yapma 
mış olduğundlln, Siyah - Beyaz 
lıların Fenerbahçenin bu hare 
ketini ne c;ekıtd,. k:ırşılayacak 
hırı maliım olmamakla berah"r 
herhanl.!i bir itiraz mevzuu ol 
mıyaca~ı tahmin edilmektedir. 

Bu haber tahakkuk ettiği tak 
dırdc memleket, kıymetli bir 
(utbolcüdcn sonra. görgüli.1 bir 
tıntrenör de kazanmış olacak
tır. 

Fransa, irlandayı )'endi 
Paris, 11 (A.P.) - Fransız 

ınilli futbol takımı bugün lrlan 
da milli takımını 3 - 1 ~·enmiş· 
tir. Colombes stadında yapılan 
maç 60 bin ı;eyirci toplamı~tır. • 

İşle bu tarzda kullanıldığı 
cihetle o zamandanbcri ahmak 
insanlara balkabağı! damgasını 
vurınak halkça 3det olmuşhtr. 

Son zaınanlartla. balkaba~ının 
yapılan tahlillerinde sinirlere 
ve kana kuvvet veren birçok 
değerli cevherler, madenler, 
vitaminlerle yUğurulmuş oldu . 
ğu anlaşılmıştır. Bunun üzeri
ne birçok doktorların sofrala
rında itibarlı yer almıştır. .. 

Balkabağının içini suda haş-

.. -- - -.... ,,... 

Göz kapaklarında biraz şiş
likle başlayan ve bakılmaz.s,1 
ilcrileyerek ayakta. baldırd<ı 
kabarıklık. parmakla basınC'a 
hamuı·a basıldığı gibi - çukur· 

luk, ı;öküntülükle kendini gö11; .. 
teren alhliminli böbrpk hasta 
ıı,ıına pişirilmiş balk:ıha~ınııı 
suyu içilirse ve yenilirse hPm 
fayda ~öriilür ve hem de hasta 
beslenmiş olur. 

Eski adamlar balkaba~ını 

bir noktadan deJerler ve içinı 
sarapla doldurup b1rak1rlarrlı 

Bir harta ~onra il'ertk kftyifle 

gelf'cek bu 1"ifalı sübye~.i bıı 1 1 
içirirc;eniı kurtıarını doker. ı· 1 

• • --

Balkaba~ının kabuğu kır~v 'ı 
zıdır. HeJvacıkabağının kab~Üı" 
kuflunidir. Kabuğu beyaı • 

1
,, ı 

sa buna <ke:ı;tanekaba~ı) der ıı· 
Bunların en tath!'iı balkabS:lit· 
dır. Sonra helvacıkaba~ı JC'dt' 
kastanekaha4'ı o kad3r tatlı 
tildir f'o~ .... ıu,.rlP ven~/ --··- . -- --------

• 
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--- iZ · 11·1952 ---------------------------------- y A T A N 

Kıymetli bir eser 
İsviçrenin Cenevre Ünh·ersltesinde hukuk doktorasını yapan 

bir \·atanclası111ız, Naim r.ratkoç, doktora tezi olarak basını 
allkalandıran bir nıevzuu setmiş ve tezi kitan seklinde nes
retmiştir. Cenevrede basılan 290 sayfalık bu büyük eı;;erin adı 

Le~ dr11st contre l'honneur com nıiıı; par la l·oie de Ja presse 
(Şeref ,-e baısiyete kar~ı basın yoliıte i~lenen cürümler) dir. 

Eser Cl'nevre lfukuk FaküUe~i profesörlerinrlrn Jeoan Gra· 
ven'in önsözü ile ba~Jıyor. ProfeJJör umanımıza basın, haber 
alına ve propaganda de,·ri denilmesi l:i11m geldit(ini, fakat 
çok defa bıınlann hakiki ~eoklinf kaybettiğini söyll)'erek yazı~ 
liına baı;Jıyor, se('llen me\'nJUn thrmmiyetinden bahsederek 
Naim )falkoç'un bütün kanunları, meha1l:ın tetkik etmek su
retiyle l·üruda Jtrtirfli~I rseri. takdir ediyor. 

Churchill, dış 
siyaset hakkında . 
Konuşma yaptı 

,. 

( Başı 1 fnrtdel 
suna haıTet etmedi~ini belirten 
Churchill, Karede Barışın, vatan 
farına iadelerini i~tcmiycn harp 
csir1~rini Çin hüktimetinin kal· 
Hamına zorla maruz bırakmak 
suretilc O'Şercfsizıı bir şekilde el
de cdilemiyeccğini ve Korcdc 
trcavilze Krcmlin'in cmrile baş 
tanıtmış olduğunu ifade ctmi.ş ve 
sözlerine şöyle devam etmiştir: 

ıı:- ~lüttefikJer tarafından hrr 
Hirlü makul teklifler ileri 5ürill· 
mUştür ve şimdi;ye kadar ?wfo~ko
\'a politikasının, aşikar sebepler 
dolayısile, mütarekenin hallini 
rngrllrmiş olduğu asla şüphe gö 

• • ,, 

. ..,..,,,,. . ~ı ... . ı 

.... •. ... - --4'"ı _, _,- ı ' ., -..-- ~ . . . 

---C 11sus lııktan saııık İbrahiın 
10 yıla nınhkılııı oldu 

lbrahim Aysungur, Sovyet Elsiliği avlusuna Amerika

hlardan saldı!jı bazı planları atmışh 

Ankara 11 - Bundan bir itan sanık lbrahim Aysııngur 
müddet evvel askeri yardım plinları An1erikan ha\·a yardım 
grupunda vatani vazifesini yap· J;rupu binasındaki albayın ada
makta olan İbrahim . .\ysun.;ur ~ında bul11nan çekmeceden çal
adında bir er Diyarbakır askeri mış \"e pllnları koydulu zarfın. 
hava alanının pl~nları ile telsiz içine Ruslara hitaben bir de 
iyirJarını gösteren şemalı plin- mektup yazmış ,.e memnun e
ları çalarak bir mektupla bera- dildıti takdirde daha bazı evrak 
ber Sovyet elçiliği bahçesine a· getirebileceğini, iki gün sonra 
tarken yakalanmıştı. elinde bir kitapla sefaretin ö-

Garnizon mahkemesinde yapı- nünden gec;eee~ini bildirmi,ti. 
lan fbrahimin duruşması bueiln Fakat planlarla mektup Rus
sona ermiş ve on sene ağır hap· ların eline ~eçmeden Ttirk poll. 
se mahküm edilmiştir. Casusfuk- sinin eline geçmiştir. 

Eser basında habrr Yerme hürrb·etini, bunun 1iı1umunu 

ve ~·ayıılan tahditleri anJatı,·or. Jlabcr \·erme hürriyeti hak
kında İn'>an llakları bryannaııır,.indeki ka)-·ıttan* Birleşmi) 
l\lilletlrr umumi hryrli toplantısında ,·rril<'n karardan bah~et-
tikten sonra haber atma vasıtalarını ~ö1.dcn geçiriyor. Ru mii
nasebetle gazetelerin nasıl l'Ücut buldu~unu anlatıyor. Sonra 
yanlış haberlere, bunlarla mücadele sekline ge(i)·or. 

türmeyf'n bir hakikattir .• 
llliite,kiben Ortado~udaki du· Kore cephelerinde ıiddetll savaılar olmaktad,... Rtsimde Howlf.zers toplarile 

ruma t('mas eden Churchill şun- görülüyor 

1 

Şehir Tiyatrosu atı5 
• 

yenı yapılan 

!arı söy1E>miştir: 

Naim 11alkoç'un eserinrleki h:ıttlıca kısımlar şunlardJr: 
Basının hürriyet ve- mes'ul)):rtinin esas prrnslpleri. basın l'I· 

sıtasıyle · ~eref \'e haysiyete taarruz. zrm. lflira, hakaret &U('· 

ları, mr5"uliyctler, me ru liak1arın korunması, kanunun kabul 
ettiği muafiyetlf'r, harirtctiri ve mazur tösterici \·aziyetıer, 

ba~1n s:ı('1an hakkındaki ce1.alar, basın suçlarını takip şartla
rı, madtll ,.e mlne,·i 1ararlann tazmini, cevap hakkı. Bunların 
her biri etraflı c;eki1de anlahldıktan sonra neticeler rıkarıh· 

c- Şunu beyan etmek isterim 
ki, e~ki hükümetıerin tefe~slih 
rtmiş idare~i altında I\Iısır köyle
rinin manıı kalmış oldukları 
müthiş şartlar ıslah edilmek sar
tile, General Necibin ortaya at
ht!ı yeni ümidi büyük bir sempa 
ti ite karşılamaktayım.• 

Dört güreşçi al,eyhiııe · biı· · Milletvekillerinin 
tecavii% davası açıld• Yaş, meslek ve 

yor. 
Eserin tn dikkate ıayan nokta~ı bil:~ta transa, İngiltere, 

Türkhr, ,\lrnanya, neltika, k\itre olmak üzere muhteıır mem
leketlerin bııın kanunlarındaki hükümleri anlatmastdır. Bu 
mem1ekel1erln ceza kanun1annda melcut ba~ını ıl~kadar eden 
hükilml~r de f1.ah tdilmi~tir. Eser, muhtelir memleketlerde 
basının r·~tirdlii safhaları izah ederek bu hususta etraflı ma
ltlmat 'eriyor. 

Naim 1'1alkoç'un eseri yazmak için birçok mehaz.tara mü
racaat ett;.g;, kanunlar karıştırdığı anlaşılı)'or. l\Iüracaat ettiği 
ve lsimltrini bildirdi/H kitaplar ..)·üzden fazladır. Esaslı bir 
tetkik ,.e ('ah"ma neticesi olarak böyle mühim bir eser haur-
13dığından dolayı kendisini tebrik ederiz. 

Kuzey Atlantik Paktı teşki!Atı 

Ayşe Nimet; Ali Yücel, Servet Meri§, Mehmet Oktav, 

ve Sabri Demiray'ı mesken masuniyetini ihlal 

Batı yarım küresinde tecavüze etmekle itham ediyor 
karşı kovmak için :,imdive kadar . . . i . .. · 
temin edilen en tesirli bir birlik t . Bır muddettcnberı. kınci As-ı Biı bir muddet. so~r~ çıktık. Hl 
tir. Natoya vaki her kuvvet ilfl j 11ye Cc~a Iıtahken1esındc ~~v~~ <liseyi de erte_~ı aun~ aazeteler
VE"si tecavüz cesaretini ktrma~a I eden bır nıesken masunıJetını de okuyarak 011rendım. Bajka 
mat~f bu teşekkülün kudretini ihlal_ dAvasına dün. bakılmı_ştır_'. bir şey bBmiyoru~.> 
arttırır ve işte gerek dışişleri Ba .. Do\.ı1cı, Ayşe ~ıme~. Ko~du- - Pckı. s~n evlı barkl_ı, çoluk 
kanı Eden ve onun selefi Bcvin. ğum. S~nık.~ar; yıne gureşçıl~r- çocuk .sahı~ı adamsın, böyle ye; 
~erekse Ei~rnhower ve onun Jıa. den Alı Yucel, Serv~t r.ı_erıç, lcre gıtmC'~~ utanmıyor musun. 
'C'f' ·en· Ba~komutan Gcnr.ral ~fehmC't Oktav, Sabrı Demıray. - Efcndım arkadaşlar ısrar 
Ri<~.t!~·ay

1 

ve ~ihayet Fran~ız nııs-1 Masuni~'.cti ihliıl edilen ev de, etti, ben de gittim. . 
i~lcri Bakanı Schuman ile naş- Ayşe l\;ımetın, Beyoğlu Tarlaba Ser\'elten sonra. hAdıscyl an
b'akan Ad!'natı!'r gayretlerini bu ~ı Ataman sokağındaki randevu latan Sabri de şunları söylemiş. 
işr hag-etmi~lcrdir... ev~. . " • tir: . . 

Churchill sözlerine devamla: lddıaya 1:ore, sanıklar; hadl. •- Ben Ayşe Nımetın evine 
Enis Tahsin Til eıNato Akdcnizi harie tutmamak. se gccrsi, Ayşe Nim_etin evine ekseriya girlerdim. O gece de gi. 

-------------------------· t;.dırııı' demiş \'e Yunanistan ile ı giderek, müsaadesi hılflfına içe- derek kapıyı ç~l~/n. Kadınlar 
Türkiye gibi iki eski ve erkek riye airmek istE"mişler ve ikinci açtı. icer~. ai~d~ğım zaman, Ma
milletin Atlantik teskilfltına is· kata çıkarak kapıtarı kırmışlar. latyah liu..,eyını sofrayı kurmuş 
tiraklerini ve Yunanistanın 1944 Davacı dünkü duruşmada mey rakı içerken buldum. Bent de da 

Bir ölümle tehdit 
davasına bakılıyor yıhinda geçirdiği buhrana şahsi danda yoktu. Ali ~~cel de Ezi~e vet ederek; . 

yardımlarını ve ayni za.manda de asker olduğu ı('ın gelmemış- - Gel otur, dedıy'!-;e de1 

Tiirki.ve Başbakanı ile Dışişleri ti. ;\fehmet Oktavın, bütün ara. - Rakı içmem, diye cevap ver 
< Bası ı lncfrJe> 

basMs bir doktoru tarafından 
rapılan ameliyat nctice:;inde iyi· 
. e~rniştir. Fakat az zaman sonra 
ıltıhap kana karışarak, direkteki 
~afsallardan birinde yara şek
lınde meydana çıkmı~tır. İki de· 
fa da, asistanlar tarafından ko
lı.ından ameliyat olan Nurettinin 
hastalığı salah bulmamış, ağrıla
rı artmı5tır. 

(Doktorun iddiasına göre, Yd )i d 
Bakanının son Londra ziyarete- matara rae;mcn a resinde bulu. dim. 

beni iyi edersin, :yoksa seni öl- d ki · k h rini hatırlatmıştır. namadı~ı ıelcn polis tezkeresin- Bana, pişir i crı a veyi iç. 
dürürüm demiştir.) h Churchill, Amerikan secimlc- den anlaşılıyordu. tim. Biraz da a oturun eQ:lcndik 

Nurettin Baıhekime de çıka- k s b · ·ı s k Ik 'itik B 
1 rinden de bahsederek sözlerine 1 San_ ık ol_ara a rı ı e ervet tc-_n sonra. ~ ıp ~ı . aşka 

rı mıştır... ı ı d b b ı 
Nıhayct, Nurettin, doktor Sun- şöyle son vermlştir: ge.mış er ır. ır şey ı mıyorum.• 

guru ölümle tehdit ctlifü iddia- •- Iler iki aday da Amerikan llk olarak sorgusu yapılan Ser _ İyi amma, randevu evine 
.1 k k 1 . d d b Kamu hayatının en mümtaz şahı vet :\feriç evli üç çocuk babası herhalde valnız kahve içmeye 

till e ara o a. oıa an a ma - . . . . . "k da ı ld ~ ö ·ı d"kt M · • · kemeye sevkedilmiştir. sıyetlerı ıdıler .. Büyu 
1
vak a

1
'. ok. l~ unu s .1 c ı en sonra · ~ıdilmcı. Başka hır şey yap-

D d d ki S tıA:runda kendisı ve mt'm e e ı ımın; madınız mı? 
uruşma a, 0 or ungur ·ı k tl · · Jıaddine ka A"ŞC Nimrtin rızası hilı 

diİ\'acı, Esat, Jlavım, Jlüsamct~ j' e ~\·~e. e:ımtn son . •- . " : . ' •- Hayır. Başka bir Eey yap-
ı . ,. . .. 1 ' d k" d kt 1 dar ışbırh~ı vapaca~ımı Eısen- fına cvıne ıırıp kapılarını kır. madtk 
ın, ı anı ısım crın c ı o or ar ·. . .1 1 · B · d' k · ., ·• 
1 h ·ı 1 k d' 1 .1 . 1 d' ho\\·ere tam bır ınanç ı e emın mış..c;ınız. u ı~c ne ıyecc sın.• 0 A •• 1 t d 

c. a ~a ı o ara ın enı mı~ er ır.. . 1. 1 .. 1 · 1 d 1 - a:ece yşe ı, me ora a 
0 kt 1 h"d· · 1 tt kt ı •tmck islerım.• sua ın şo)· e cevap an ırmış ır: d •·ı . d. 

o or .a~. a ısey~· anba ı. ~n •• -- -- •- Hidjse E":;nasında ben yok e~ı mıy ı? 

Dil durumları 
Ankara, 11 - Bu sene hızır

lanan mebuslar albümünde çok 
dikkate şayan tasnifler .J>ulun
maktadır. Buna göre t\feclisin 
en yaşlı milletvekili Hüseyin Ca 
~it Yalçındır \'e 77 yaiındadır. 
lnkilap ve Atatürk aleyhtarı Ha
san Fehmi Ustaoğlu 76, eski 
temyiz mahkemesi reislerinden 
Fuat Hulılsi Demirelli 7~ ya. 
ıındadır. Ali İhsan Sabis, Şem
-.ııin Günaltay. Ali Fuat Cebe· 
soy. Nihat Reıat Belger ve KA· 
zım Öıalp 70 yaşındadırlar. Ce
lal Bayar, lsmel İnönü 68 yaşın. 
dadırlar. :\feclisin 32 yaşında o
lan en genç mitletvekilleri şıin
lardır: Kasım Küfrevi, Ömer Fa· 
ruk Sanaç. Hilis Tokdemir, Sait 
Bilgi~ Fahri Kcçecioğlu, Feh
mi Açıksözdür. 

~!ecliste 140 hukuk. 61 tıb. 
.j2 lise, 49 orta, 34 Siyasal Bil
~iler, 17 yüksek mühendis, 15 
Harp Akademisi. 14 Yılksek lk· 
tisal. 12 Harp Okulu. 12 Özel, 
11 Edebiyat Fakültesi. 10 Yük· 
sek Ziraat, 10 ilkokul, 8 eczacı, 
6 medrese ..mezunu ile diğer O· 

kullar mezunları vardır. 
Mecliste mlllet\'ekitlt-rinln 

234 il Iransızca, 82 si ingi1izce, 
80 i almanca, 28 i arapça, 17 
si farsça, 9 ıu rumca, beşi rus
ça, beşi italyanca, üçü kilrtçe, 
biri Jltince, biri ispanyolca. bi
ri ermenice, biri Jazaca bilmek· 
tedirler. 

müdürünün beyanatı 
f Ba,ı ı tncldel ticünei.l Ş.Phir Tiyatrosunun i:apa. 

A•ytcaç Basının tiyatro mevzuun tılac.:1~ın1 duyduk. Bu hususta ne 
da l-!Ö~terdi~i hassasiyete bilhassa diışuniivnr::.unuı'? 
tt'~ekkür ettikten sonra şunları - Böyle bir şııvden katiyen 
söyledi: haberim '"oktur İlk O.fa sizden 

«- Henüz tam olarak isime du~·uyorum. 

başlamadım. Şimdilik tetkikl<'r DiıE'r taraftan dıin Faııl Ah
vapıyorum. İşin he~üı .başlanın · mtıt Aykact~n. birk11ı; gün evvel 
('lnda sayılırız. Şehır Tıyatros~ın kendisi hakkındı c;ıkan bir yazı
da, senelerdenberi calışmış. isım 1 mız hakkında aşağıdaki mektubu 
vapmış maruf artistler yanınd:t aldık: 
bir de Şt:f"nç, ve yetişmekte olan 
kabiliyetler vardır. Umumi kana
~time $!Öre bu iki grup hüsnüni
yetle elele verip tam bir anlaş· 
ma ve iyi niyet havası icinde ca
Jıcmaltdır. Buna karşılıık bazı 
husust müdahaleler oluyor. ~fa 
ltlm oldu!u .eibi. sarahatin kar
flSında adalete ihti ·aç '.\"oktıır 

ıltfutf"ber gazpfeniz.in 8 kasım 
tarihli nti~hasının ilk sayfasında 
Sehir Tiyatrosuna ait bazı yayın
larınız: ar.1ı:ınrta i$bu hiirmetklrı 
nızın da adı ~eçivor. Kalem if· 
reti, ve neşriyat dOrt.istlüğü gibi 
mf'f~umlara verdiıtini1 değeri 
biltf.it1!':1 içııı b11 nPşriyahnız: ara
~ına karışmış bazı yanlı~hlı:ları 

iiizrltmeme müsaadenizi rica e-
11'/"•tim. 
<İkinci Sis) un\'anlı manzumem 

altındaki tarihten de- kolavca an· 
la•ılaca~ı veçhile 1940 • ıiıso yıl. 

Tiyatromuzda yetişmekte olan 
ı;-ene elemanlarla tam bir tekt.mü 
le ulaşacağız. E.skirlPnberi bir es
kilik ve yenilik di,•ası mevcut
tur. Sonbaharda dökülen hazan 
yapraklan yeniden ne viineva 
bulma~·ıp toprağa ı:tömülüycrlar. ları arasında. parça par_ça yaııldı 
Tabiat veni bir bal:ar Jıaıırlar. Okunurc:a gOrülPceği Uıere bu· 
Bu bir· tabiat kanunudur, İstik-/ nun .içinde ~ahsiyata müteallik 
bal her zaman venin in olmustur. tek .hır keJıme yoktur. Yapmak is 
Niyetim iki ba;ın topl~ntı~ı varı- tedı~im SE"Y. yalnıı geniş ölçlide 
rnaktır. BirincisindP tivatrorl3ki bir siyasi ve i('timai hicivden 
arkadac:Janmın ve siı basın men· ibaret buJunu:vor. Dıger Humo
supla.rı;1n da fikrini alarak yap~: rı~tiqur ve Clirik) manzumeler 
catomız i$ler hakkında iz;1hat ver l 1~ yırml yıldanberi yazıp gerek 
mek. İkinrisinde de :vaptı~ımı.r: ! hazı İstanbul gazetelerinde 3erek 
isler hakkında izahatta bulun-ı Ulu':it.a c:ıkmıc: .• e~erlerimdir. 
ma'k.• Hürmetlerımin 10.tfen kabulil-

- Eminönünde açılmış olan r.ü rıca ederım.• 

« Salgııı Hastalık » 

ta111aı11la11dı 

-----
filıni 

Defalarca, •Ya kolumdaki ağ 
rıyı, ya kolumu kesin• diye dok
torlara müracaatta bulunan ço
~uk, elektrik tedavisi yapılmak 
uzere Gureba ha8'anesine gön
(lttilmiştır. 

shonr~, olumlek. ldtehilıtd ahsm e Uçlu" go''ru·smeler !um. Brn o :ece, Ahmet Avni ·- Kendisi yoktu, adamları 
eım ayrı ıe ı e a e. vermış-ı . M h t Olct 1 · d ki vardı.• 

terdir. lio\kim, doktorların tena. • ve <' mr av smın e a~-
kuza düştilkl~dni sôyliyerek mu- y k d b r yor kadaşlarıı:nla b.C"r~bcr ~\~"Je Nı· - Sen de &ilreKi misin?! 

Yine Mecliste mer;Jek bakımın . .. . .. . 
dan 128 adalet ve hukuk me"· . A~l!'rıka~ ve Turk ar~ı.stler[- ı surervuorlUJU altında renkh o
su bu 61 hekim 58 Ura t 57 1 nın ılk m_ü$terek renklı fılmı l larak .cevrılmıştır. Dış sabn~ler, 
çiftçi'. 2B asker,' 25 mual[i~;, 18 o_~arak_ Alı Iparın r_ejı v~ produk- . Boğazıçi, Bursa ve rıtudanyada, 
idareci 17 edeb"ıyat v b torlilğil altında bır muddetten· ıç Silhneler de ınuhlelıf apartı-

llundan da fayda görmeyen 
!'\urettin evrelki gün Haseki has 
lanegine &iderek; kendisini tc
~~vı eden doktor Sungur Gülte
~n·e: 

\.·arPhelerini yapmış, fakat dok- a ın a aş f met~n ~vıne, aı~tık. Kı.p~yı ıctı- •- Evet ... • 
torlar ifadelerinde ısrar etmİS· ( Başı 1 incide) l~r ıc:erı~·e .r•.r<lık. Sabrı ıcerdey. Duruşma, gelmiyen .sanıkların 
terdir , e hes· haline "etirmek- dı ve rakı ı('ıyordu. Yanında da celbi için ba,ka etıne bırakılmış 

· \!unm:ı c ~ 1 
1_a • ba~ka bir arkadası daha vardı. hr. ' e rnn. b . · ·1 S !• H t 1 rt . 

Duru$ma esnasında sık sık te, Yunanıstan toprak""rını ıse ' ·---------------
asabi heyecan geçiren sanık ço- j Dcıığu Akdcnizin en büyük askc· R h " 16 maliyeci. 16 milhendis, 8 ec· 1 ~rı ç~' rı e~ • ah ,ı~ . b·~' a· ın~~ a_r .' alınmıştır. Fılmın baı 

zaeı, 7 bankacı, 5 belediyeci, 4 ı • ;.~ ıc ve ıı :aıı ne e~ı ı lmıı ro e;ı~ .. bırd bm~ddettenbr..i 
diplomat, 3 dişçi. 3 veteriner, 2 le t ı ı:"~"ı ne;a.ı erı l ev~ıope mkeın • ehmız ed u una": Amerı
\'aiz bulunmaktadır. ve ?. e ı .me .. uzere.. n;ı er~- ·an artısı_ı.erın e~ Vırgınıa Bru 

. - Beni bu bale sizler getirdi
~~2: ~ğrıd:ın duramıyorum. Şim
.l.2}·ı edin _bakalım_, demiştir. 

cuğun Adli Tıbca muayenesine 1 ri hava tissü olarak ele alı~akta (( usya ücum 
lüzum görülmüş ve duruşına tA- dır. Amerikan generallcrının bu 
iik edilmiştir. • planı tesbit etmeleri aşa~ıdaki Edebı'lı'r >' 

- noktai nazardan ileri gelmiştir. ., 

D.P. Grupu istizah takririni reddetti ~i; işbi~~~~0~:~n~~u~~~~~ s~~'. A"odetu Aim• 

1 

Alabana, 11 - Birleıik Ame. 
ttr ( Raşı 1 fncldel mulleri içinde mahkemeye \eri- clusu, Trakyanın müdafa;ısın1 te- rika !lava Bakanı Thomas Fin-
, 1 ve istizah takrırı teklifi red lebıiec:efıni belirtti. min ederek Türk Trakyaslnın ce. 
ı..ıolt d letter, buiün burada mütareke 
,

11
• 1n u. Bu_ i.ctımaı butiln taf-, Osman Kapan1, ·Bu istiz:ıh ta- r.ahlarını örtebilir. • 
atıyle bıldırıyorum: Jebin.i kabul edersek arkadan [ 2 - Komunist memlokctlcrin günü münasebetiyle şerefine ve 

b İlk sözü ishzah takriri ~ahibl Faık Ahmet Barutçunun istiııh muaııam hava orduları hazırlık· rilen bir öğle ziyafetinde söz 
""lfk s ı k d k · .. . alarak ezcümle ŞÖ)'le demiştir: 
r· . ı a ım Burca al ı. Ta rı- takrir( gelmektedir. O vakıt onu !arını kar~ılamak uzere A~~tıka ,_ Sovyet Rusya, Birleşik A. 

111
1 izahla İnonunun son yurt 'ı da reddedemc\.lz.• mralinde bir l~.l~r Yuna~ hava kuvvetle_rını t~k merika veya NATO müttefikle

:~zis~~ı?ki konuşmalarında bu- konuşma yapti ve takririn red- \I~c etmeııe ~arar vermı~lerdır. 1 rine hücum ettiği takdirde -ki 
dUnku ıktidarı toptan suçlandır-,dini müdafJa elli. 3 - Yunanıstanın dahilınde ol b .. 

1 
b. h.. h .k. 

0 ,.'1~ 1 nı, demokratik_ nizamı bal- Başbakan Adnan ırendercs bir o t "b' G · 't o ·k· d d oy e ır ucum er an va ı • 
'""' ad u ~ Jı:ı 1 ırı ve . nı ·ı ~ a a 1 labilir- Birleşik Amerika, Sav-
ı k ığını anlattı. Inönünüıı nu- •aat de\"am eden uzun bir ko· büyıık hava alanları ınşa rdılecek t R h d fi . d h 1 k.lı tarından •Siyası emniyetin nuşma yaptı. Grup arkadaşları· ~e buralarda, avcı ııcakla:ile .. a- ~~om ~~~bas~ :ta~~~~~r B~r s~
L Urulma~ı bugün acele bir me- na ıTeşrii devre başında hl"pi- gır bombardıman uçaklarını ba· 

1 
d 

8 
t1 

1 
b' · Ut 

is~ledir. Partizan .zi.hniy~t. ister nizi ~uhabbetıc ı;cl~mlarım.• di- rındıran muazzam bir hava tissil rel_e c ovye ~r n ı~e. v~ m. 
~ ernez adalet ıstıkl3h ıle de ye soze başladı. İnonünün ı:;on \'ÜCude getirilecektir. (T.JI.A.) tcfıklcrlmlıe karşı iırıştıklerı, 
karı:ıışmıştır. Adalet kahramanca ı yurt st'rahatindcki konuşmaları- Papagosun beyanatı • askert hareklt sUratlc felce ut· 
~nun ve vicdan vaıifesini yap- nı tahlil etti \'e İnönünün lfl:lO Atina 11 C~\.A.) - ~fakedon- rayacaktır. 
, Qa çalışıyor. Vatandas hakla· ,ıen itibaren takip etıi~i politi· ya ve Batı Trakyadaki seçim Bu sebople, alAkalı komutan. 

1 ~llı iptal etmek zulümdür. Zu· kanın normal bir muhalefete ):a. ~ezi.sini bu;:-ün bitiren Yunan lık, taarruzda bulunan düşman 
llıi trıl'! partizan ihtiraslarını t_at- kı,m.ıd~~ı.ru,. bu zatın . uzun_ ~·ıl: Toplıılu~ Parti~i başkanı Gene· bombardıman uçaklariyle muha
it 11 e_tmek yanlış olur. llulasa lar mıllı ıradeyi c;ığnodı~ını, raı Papagos Gümülcinede bir rebeye tutuşmak ve onlara, bom 
akfolıtıka bir an evvel kanunun, Cumhurbaskanlığ:ı makamında nııtuk \·ererek şehir halkına ve balarını atmaya fırsat vermeden 
g· ın, \·icdanın gösterdi~i yola <lahi meşru bir ıeçlmle oturma- bilhassa Türklere kendisine kar mümkün oldu~u kadar çoğunu 
d11"ttıelidir.• gıbi cümleler oku- <lığını söyledi. inönUnün son şt gösterilen hüsnü kabulden do yere düşürmek üzere bizim u
'5~ Halk Partisi li~crinin h_u. Cun~huri)·et bayr~mında de\·lct~ layı teşekkür etmiş ve demiştir c;akları harekete geçirmek hu
,1.1erııe mcmleketı taharnmul tebrık etmek ,.,uıf('ginden dahı ki: susunda her an hazır bulunma-
g· 

1
. rtıeyen bir istibdat altında çekindh:ini \'e fakat ertesi gilnü 1 Türkiye ile Yunanistanın iş· lıdır.• 

~~~lerme~e gayret ettiğini, bu ~.Ikış gıdasını tatmin etmek için birli~i. son derece önemlidir. Amerikan Büyük Elsisi 
c,~ Uk_Iarın belki mcYzuat muva- üniversitenin ac:ılış törenine git~ Türkiyeden sonra Yugosla\•y;ı 1 

l"e ••ınde kanuni takibata imkan [iğini anlattı. inönüniln son yurt ~elmektedir. Her üç dnlet te K6,6nl ile göı iiıtü 
d'"rğttıediğini. fakat ortaya koy- "ezilerinrle bir hürrı·yet ha\·arisi her sahada işbirli~inde bulun- · 1 "k " • Tahran, il (A.A.) - Bır eıı 
d. U .ınesclelerin ~iyasi )>akım- pozu takındı)iını \le fakat ı·urdu m:tktadır ve Balkanlarda barışı . n ' ı Amerikanın Tahran BüyUk elçısi 
L;~ı. cıddiy·et .. ar.zcttigin.i '.·.zah1a, lJastnnb<ışa nifaka teş\'ik etti""ini temin edebi ecck durumdadırlar. 11 "'~·" . • "" \ d · Loy Ilcndcrson dUn ö§leden son ~,,.""'. etın duşüncclerıni o;-ı,ren· ı·zahla bunun ehemmiyeti tize- ; timiz en emın ve müsterih O· • ·•ı , 6 ra Alcclis Baıkanı Ay tııllah Ka· 

ıstedi~ini brJirtti. rinde durdu. İnönünun muhtelif labiliriz • şani ile bir buçu~ saat görüşmüş 
hulJ:a_~it Şevket İnce, inönUnün konusmalarında mü<l::ıfaa ettiı\:i · ÜAJO' 1' • d k' tür. 
btt 1~zlerini~ <lch~rtinc işaretle, mcselrlcri birer ~irrr ce\·aplan- ~ nun zmır e 1 Kıişaninin. Birleşik Amerika 
lut 801 lerin Inönüyü ipe kadar dırdı. Bu arada, lnününün Bur· hükUmetinin İrana karşı hareket 
iaJ Urebilecegini, vatandaşı ihti- sa konuşmasında hakimlerin de- f'"ıkarmasf baslıyor hattını de~iştir~sl \"e İngiltere-
k~:.' isyana teşvik eden bu hare .. ~iştirilmesine temasta •Teşrif ·'( , nin petrol sh·asetinin desteklen-
ııl\11 a~ır lıir suç tel5kki etti;tinl etsinler, bu nakillerin ı;cbeple- ( Başı 1 incide) mesi hakkında yeniden ısrarda 
l\u:tarak istizah istedi. K:ı~ım rini ı;orsunlar. Ilepsinin ee,·ahını TO'nun büyük bir kuvvetle tı- butundu~u bildirilmektedir . 
''ndrevı. İniintlnün son gezıle- verelim. tatmin edelim.• drdi. karma yapm:ı'1ndan ibarettir. llıca'da bir adam iskiden 
ag

1 
e Yaptıgı konuşmaların ('Ok !\lenderes. iki parti arasındaki Çıkarmayı müteakıp harcka-

eı1~ .c~duğunu, adalete tecavüz münaschetin garip bir hal aldı- tın bir mliddet karada da devam öldü 
'ıJU ını. anlattı. Ancak, teklif gını, iki tararın birbirini hiyanetl edeceAi tahmin edilmektertir. 
tun en ıstizah takrırinin iç tüzü- \'ataniye ile ithama kadar gitti- Amiral Carney'in karaya tıkıp 
bi b&Uınulü itine girrmiyeceği- itini. bu \'aziyette an1nşma im- tıkmay.ıcağı bilinmemektedir. 
b~ U ınc,·zuun tıtcclbc ancak J.:.inlarının azalrlığını belirttik· Carney'ln bir teyidi 
tetis~aı takriri ile cctirilc~ile- tt'n sonra sözlerini şu mealde bi- Atina, 11 (T.H.A.) - Atlantik 

nı belirtti. tirdi: paktı Güney kısmı komutanı 
~.. A" ~ah t urn.ent Damal( da, bir isti- •- Onlar bizi mütemadiyen Amiral Carney bugün tınaya 

İt:Jr 3 krırinin ancak tek mcvzu:ı ~u bu mesele ile işgal etmek is- eclmiştir. 
bti~~sar. etmC'si gcrckti~ini ve tiyorlar. Fakat onların bu tuza- Amiral Carney gazeteritere 
t'l-'I ei bır takrir sonunda itimat ğına dü.şmiyeceğiz. Mü~bet işe, verdiği beyanatta, Türk ve 'Yu-

C Slenccc~ini anlattı. icraata bakacağız. İş yapacağız. nan kara kuvvetleri arasında 
tıı~rt!tteral Salfıhattin .. Adil, par- iş.• nıüşterek talimler yapılması ic:in 
ll~. arasındaki ı:etimsıılikten Celil Yardımcı ~on MJ1U al- halen müzakereler cereyan elti
le "'~~t etti. Demokrasinin yer· dıktan sonra istizah talebi red- ğıni a(ık1amıitır. 

Balıkrsir, 1 (Anka) - nıea 
nahi)·csinin Gökmen köyünden 
~fl'hmet Altıncı adında bir sahıs. 
crını sıkılrlıJ1;ından bir hayli i('kİ 
itmiştir. Gt"e:e C'vine ı:clen !\feh· 
met, evinde rle bir miktar içtik
ten sonra yıtı;ılıp kalmıstır. Sabah 
lryin :\.trhmrrli arıyanlar odasın 
da ölü olarak bulmuşlardır. Ya
pılan mua~·<'nrde !\tehmE"din [az. 
l.; icki yüıiinden patlıyarak öl· 
düılii anlaşılmıştır. 

Weizmann'ın cenazesi 
Rehovolh Cl<raill 11 (A.P.l -

Pa111r gilnU vefat eden 1srail 
rte,·iet ha~kRnı \Vehmannın rpn~ 
~6 ~İ ::ır711cıı İİl'Pfİnp b11r:ıırl:ıı\·: f 1 

bı~~:lrnesı i('in muhalefetin bu dedildL Di~er taraftan, Amiral Car
ltıtıhı ekette herşeyi ı;öylemeğe Grupun bu kararından sonra ney'i takiben Akdeni2d!ki bUyük 
iı:ı"ı ar bulundıı&u kanaatinin Faik ..-\hmet Barutçu tarafından deniz manevralarına iştirak eden 
fı:ıt :snıct.j gerek:ti~ini, muhale- verilen, Halk Partisinin i!;tizah J kuvvetlerin komutanlarından ~1· 
lif! d ·~~n dı ı konuıı;tu~ıı takdir takririnin ele redde-rlile,.eğine mu nları dı bugün Atinaya gelmış· 1.,':.1•11., h .. ı.. .... ~;,.,,.,,.1.ri 7n,•t;n ..,.·,.,,.. 

a ı onun ancak kanun :ü- hakkak nazarıyle bakılmaktadır. terdir. !arının altına yerlrştirilmiştir. 

Antalya, elektriksiz 
Kaldı 
Antalya, il - Dün ıehri ka

ranlıkta bırakan ve bir kişinin 
ölümü ile n~ticelenen bir kaza 
olmuştur. Hfıdi~e şudur: Son se
neler zarfında şehirde sanayi iş 
)'erlerinin artma~ile ihtiyacı kar
şılayamıyan elektrik encrji~inı 
kuvvetlendirmek için fabrikaya 

Mecliste 409 Demokrat, S3 
Halk Partisi. dört Millet Par
tisi, dört KöylU Partisi men•u· 
bu ile dokuz müstakil milletve· 
kili vardır. 

-0--

ye gonderılmıştır. Dun bu mu- ce, gene: Turk artıstlerinden Ke
nasebetle bir basın toplantısı nan Artun ve İstanbulda bulu· 
tertip edilmiş ve Ali İpar tara- nan bir .\merikan aılesine m~n
fından izahat \'erilmjştir. Belir· ~up Gloria Domen oynamıştır. 
lildiğıne göre film Ali İparın Filmin türkçe ve ln~ilizte iki 
senaryosundan alınmış, İlhan A· ~opya~ının hazırlanması muhte· 
ratonun foto direktörlüğil ,.e meldir. 

• Bir çocuk da 
Franguli' yi 

« istikbale . emniyetle bakabiliriz » 
< 811:şı ı incide> etmek isterim.• 

istiklllimizi kurtardık. Simdi de. Bıırsada 

ilavele~ yapılm.aktadır. Dün. bir Tehdı't ett'ı bunlar mahfuz kalmak _şarti ·le, Buril 11 (llusust) - Cum· 
onun kadar hayırlı bir yolda)·ız. hurba$kanı CelAI Bayar. bera-ucu turbıne gıdrn ve yeni bır 

kanal ac:ılmakta olan bend bir· 
denbire patlamıştır. Çalışan ame- Geçen hafta, Franıull kuyum~ 
lelcrdrn bir kısmı müthiş bir su 1 cu mağazasını soyan iki ganıs
hiicumuna maruz kalarak su ce ter zabıta tarafından ılddetle 
re~·anına kapılıp sUrüklcnmişler. aranı:ııaktadır. Dün de 14 yaşın
dir. Drniı~ kaflar sürtiklcnıen- . da bır cocuk Frangull malazası~ 
!erden ikisi kurtarılmı$~a da bir 1 nın vitrininden içeriye bir mek
kişi bütün aramalara ra~men bu-; tup atarken yakalanmıştır. ~fek
lunamamıştır. JlAdist"den biraz tupta: «Akşam saat 8.30 da haıır 
cv\"el kanaldan çıkan on altı a- ol Franguli• yazılmaktadır. Ya. 
mele faciayı dehsetle se)·retmiş- pılan tahkikat neticesinde Naci 
terdir. Atacanincili ismindeki ('Ocuğun 

Memleket iktisaden kalkınm'k berinde Tarım Bakanı ıle Bakan 
tadır. l'tlemlekete refah getirmek lık uzmanL1rı olduğu halde ya· 
ve milletimizi huzur içinde kal· rın ~aat 13.30 da şehrımize ge
kındırmak için bu yolda hızla lecE"ktir. 
ilerlemekteyiz. Siz iktidar hÜ· Bayar~ şehrimizde bir gece .ka
kOmetini desteklemekte devam lac:lk, Karacabey harasına gıde· 

. . . ı rek burada kurulması tasavvur 
ettıkçe ve hilkOmetınız de bu ohın#n ŞPker fabrikası işini, U· 
~uzla çalıştıkç~ yakın ~aman~a luda~da bulunan ?tlnniplen ma· 
b~ .. mes~t n~tıceye erışe~eğıı. rtenini ve ha.~·,·ancıhğımızın in
Ko.tU gunlerı na.sıl yenmış::.~~· \işafını yerınde tetkik edrc!k· 
ı~tıkbale de emnıyetle bal..abıh- tir. Ayrıca. Bur~a şeftal!lerin:~ 
riı. • 

Şehre ancak on gün sonra cere Kadıköy Rıhtım caddesinde otur 
yan vermek kabil olacaktır. Satı duğu \'e Yeldeğirmeni ortaoku- Eski~ehirde 

cılarda gaz lambası kalmamıştır. lunda talebe olduA:u anlaşılmış- Eski~eh!r 11 (.ı\.A.) _ Cum-
Libya Kralı Türkiyeden tır. Ç~cuk bu işi milziplik ol- hurbaşkanı Celiıl Bayar Eskiıe· 

' sun dıye yaptığını Jtıraf etmıs birde demiştir ki: 
sitayişle bahsetti ve Adliyeye sevkedilmiştlr. •- Sizlere teşekkür etmek i· 

Trablu•garp. 11 (T.11.A.) Diğer taraftan. bu soygun hl- çin mikrofon başına gelmek za· 
İs.tik1Aline kavuıan Libyanın ilk disesinin Franguli ailesi tarafın- ruretini duydum. Bana kar~ı 
parlilmentosu bugUn merasimle dan reklam maksadıyle tertip aöstermek Jütfunda bulunduğu· 
açılmıstır. • edildiğine dair çıkan haberler nuz bu samimi tezahürat karsı· 

hakkında İstanbul Emniyet mii· d · ı Libya Kralı İdris El Sunusi'· sın a teşekkUrlerimı i ade ede· 
dürü Ahmet Tekelioğlu ıunları 

nin açılış nutkunu okuyan Bat- söylemiştir: bilmek icin kelime bulmaktan a. 
bakan htahmut ~funtasır, Lib- ciz duyuyorum. Duyıularımı ol· 
yanın iç ve dış meselelerine te- r- Eldeki mevcut deliller hA- du4u gibi anlatmak imkanını 
mas etmiş ve bu arada Tilrk disenin vuku bulduğunu göster- bulamamaktan müte\'ellit üzün· 
dostlu~undan da sitayiıle bah. mektedir. Ve biz de bu iki gan- tü içindeyim. Eskişehir ı·alnız 
!etmiştir. gstcri şiddetle aramaktayız.• iktisadi sahada ilerlemiş bir mu. 

Kral Sunusı· bu nulkunda Tilr K 1 1 hit olmakla kalınan11ş, ayni za-araya oturan ta yan 
kiyeye dı1ima )·akın ve baJlı ka manda münevver merkezlerimiz-
laca~ını belirtmiş ve iki kardeş gomisi kurtarıldı den hirisi olmakla da temayüz 
milleti birbirine yaklaıtıracak ?tmiştir. 
birçok müşlerek noktalar bulun Çanakkale. (Hususi) - 4250 Memleket işleriyle yakın all· 
du~unu ~öylcmişlir. 

1 
rüsum tonluk İtalyan bandıralı !c:anızın memleket idaresi hak· 

Kral. Türk hilklımrtt ,.e Türk •Ardeal adh gemi Yugo"llavya- ındaki hissiyatınızın yakinen 
milletinin LJbva halkına her sa· nın Rika limanına a:ötünnek vAkıfıyım. Bu mevzulardaki has· 
hada yaptıf(ı ~~ardımlar dolayı~iy üzere Haydarpa~adan yUklediAI sasiyetinizin en yakın ~ahidiyim 
lr Libya hilklımrtl namına te- buğdayla Boıraadanın Penenti Bu duygularınızı fiili ·atın11la 
·l"kkürlt"rini bildirmiıtir. fererine üc mil uzakta karaya O· her fırsatta herkese gösterrni$ bu 

harice .sevkini temin için kuru 
huı tes.sleri kurulması lüzumu 
iİ 7Prinde ilgilılerden izahat ala
caktır ----

Hidrojen bombası 

patlatılmı' · 

Ne'1·ork il CA P.) - Bir A· 
merikan bahriyelisi, İndıana e
yaletinde \tıchigan Cıty'de yaşı. 
ran ailesine y3zdıgı mektupta, 
1 kiJ·sımda güney Pasifikte klin 
bir Mercan adasında bir hidro· 
jf'n bombasının patlatıldı~ını bil 
dirmiştir 

Letafet apartımanı 

cnlaşmazlığı 
Halk Partisinin malları hiıl

neye tescil edilirken Sehzart~i'tı

ıındaki LPtafet aoartımanı bi
n:isı hakkında da t~tanhul btJe
diyesinC'e ayni muamele yapı1-
mışlı. Ru v:ı7.iyet karşı~ında c. 
H. P. il ın~rkezi tarafından Y!I· 
pılaıı itiraz yerinde J?örülerek 
ih~il~fın adli mereilf"rde tetkıkl
ne karar vPrılmiştir. 

Bartında hayvan sergisi 
turrnuştu. fstanbnldan rrönderi· lunuyorstınuz. Eskişeb;ı· memle . 

Firar"ı b"ır kat"ıl o""ldu""ru""l.du"" " len Alemdar ve İmroz kurtarma ket mukadderatı ü"J:~rinde bilyük tt" 11 iı 
Samsun. 11 (llu~ud) _ Çar· gemileri bir hayli uğraştıktan vazifeler görmı-kte ve i:;t;1tb'll Z"ln"'ıılrt!'k 11 rı-rıısu~t) _ Vl-

şıı.mbRnın \'a:ylagiriş köviinden sonra gemiyi kurtarma.Q:a muva[ i~in daha bli,·ük ümitlPr ,.ı.1d ;. Pt rfamıılık -a••"'ır depo~u hay. 
katilden 30 seneye hükümHi ~leh fak olmuşlardır. Gemi hfılen Ça- etmekfP(ltr. Esk!şehir Tllrki .. e Vönl rınrlan alın~n ta:v ve kısrak-
ll"et Bektas, Sam~un mC>mlcket na.kkale limanındadır. lmizr!~ hu~u!e gelen he: sah 3 d~· lnr i('İn hııglin B1rtında bir ser-
ha<tanesind• tedavi altında bu· Ozüm rekoltesi fazla k_ı terakkın~n rehberı.erınden bı· ;i açılmıştır Yüz• yakın damız. 
iundu~u esnada hastaneden kac· rısl vazıyetındedır. Sovledıklerı· Jık ta~·ın teşhir pdildiği bu sergi 
mıştır. t'ç jandarma milfreze<i Vaşington. il (AP.) - Tür- min a<la müba!A~a ile alakası B.rt•nrta çok alaka uyandırmıı-
taralınrlan takip edilen katil. kö kiyenin bu yıl. Amerika hariç olmadıt:ını ifadeden zevk duya· !:r Vali. ,.e vPtPriner müdürü ve 
,·iindPki evinde iandarmalar ta tıi.ıtün dünya üzüm rekoltesinin ·ak sizleri bu duy;:u ile ,.e mu · al.ikalılar Bartına giderek açıs 
ra!ındaıı ıı:ı!nıı.t1rılnı1~. müsarlrmP 3 z.ıı; inden f~zlasın1 lıı;tih~;l hahbetle selAmlarken bana kar· törenini )'apmıilar. derrce kazı
rıPf i,.Qc;,.."• ; .. ...,,...,,.""" onbaşısı .. r1,.- 0 ""i Birlpıejk AnıPrika Tarını $1 ötttd•11 t-ari '2'Ö~fE"rmi~ roldu~u n::ın havvan ıahiolerine ikramiy ... 
tarafından öldürülmü~tür. Bakanlığından bildirilmiştir. nuz muhabbetin ~ükranını eda. !er dağıtmışlardır. 
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f 
Günün yazısı 

Ceza adaleti 
I~ BULMACA ! 
' JSTANBUL 1 , 1 J ı 1 • ' 
1

12 Kasım 1952 - ÇARŞ.UIB .\ .---------

Krl'z mı' geç'ırı'yor 1 1 .. -.":' .\~'' "• J'roınru. ll 00 Ha· - 1 1 
• '" " 1 '·' ı,,., " " •• ,. ıu. .. -_ .-ı_- -ı~ -

(Ba 1 2 n cide) 14 1 n .. ~" tnuııl· ı ı ıl Tarkiıl"ı ,., 1 t 
n:vn haor.ı..ı . ı 0) l\aı ın19. .. -

Q ıalde ıukarıda iradettı~i. * - - - - · - -
mıı su~i tekrar edelını ..-e ,_ ıtı:.ıt01 Al ·"n.:• \ :",' ,,, .. m19"0~ r,.... • __ -1~ , • _ 

ne apmalı'! diye kendi kcn- • er, > ' u'.\"O loLC • " " a - • • 

tıPrlf'r l'.l.1i • dro tttııılt.lrlıTıntfan • 
dımizc bir daha soralım. ~•• J' rı 1 .., 10 )f~ 1 .\n zro ı--~- - .- --J= •. -

'\ ap1alcak şey C\'Velemirde •• ı. nu m.a. 19.11) .\i:\ıı ın Yıvı t• • ' 

merkez cezaevlerinde mutlaka. ..ı.:ıın ••rlntıı.r 10 ı '> Rıd.-'l cııews.. - · . -ı. ı-.. .. _ .. '--· ,.-hücre usulünü ihdas edip, hem 20 10 Şoh r \abe "". "O s; n,. at ~u 
kanunun emrini yerine getir- rl ı iatt-k.I n ,.aımı oldu trı.ııt .... 

mek, hem de suçluya yalnızlı· • h_•r> •l adlı P•Tt-• l '" ı. '! - ı ~t "'•ldan :-.ı a ı } ak r ... lr. tnA9" 

•ın ,.e cemı·yetten tecritin acı- ı ı:ı • 11 .ao '! ı ın Sada'kta fk Kıl • d "" 1 - l;aı ı kelrr ıe fı, Bır no-t tlı ktı Onda sonra 1 ılr. :--onat 2.! ' T 11 J\oı la.n an ıa· f 
.t;l_!11 .. a rma r. " • ~ k !ar !. :?O Dı r: ~ '3eh nftnıi •"ıı'.1 1 il. ~ ıır o • K ı J. - llıır. e1 
butun su~·luları Se\ı~e \C :.ınıI (l"ı il ınr nrT&UlU hl' kon111ma De le :; - Alt. Xu!'1ttnJo balık il· 
]41.rına &öre mümkün mertebe :?:.l.:1 1 sıı •ı.u·\rn. ':?~ t"i llahrrler. "ı 6 Ku r7 .A!rlka•b. b- böre 
kuçilk gruplara ayırıp talışma· : 341, h'amb :ro Jl na .... T'n>:rım· nok·t ralınıa.,.<fp. • T lJ 11\; ı.:: .. 
l-a mecbur rtmrk icap eder. Ça br. "J'l7 Hıtı• ,.,. ı'aır. r, l.. •r R fl :ı.ı •.u•ı \l•trma t' • ı 
itııı.an k!nl!'ıC Uslanır. <;Ünkü hem riJn ti "alrı. "J l "'' J.,;11rıa $ .al All 'r lıa I 

1:ımanla talı ;manın tadını a. * 
!ır, hem de !en> şeyler düşün· T EKSIK ("l\ERSl1 E 
meye yaku k ~ .. maz. Ilaylaı ve 1rı ı' .\, ııt ,. ı..: ılı ı· • 'l 

' ı.ıırıtlıırı \ "' a" ı 

ı .. 
1 

Bir f'ıl..r\,; ııo 1ı h knm· 
.\ ~ ka la u eml•k•t 1 Top· 

t 1 ık • ·, " ada, !\•· 
h · fı 1 b. ,ı ".oo Kı aı " ı~sp ır sur ı suç u ır araua l n rTı uı R 

bulunursa, en kötU Hıyatların ---- r t ~u 
f 16 ın il a ndaa tıl· 

1- llfşıın 

('ahuc-ak y .. ytlacağından asla A!\""KARA ıı:I ı. 
Ü 1 t ı·d· ~·h t ':' ~ \ 11 ' "'"' p o:c11ır. 7 o ~ ~ Df "l"K Ü Rt:"L:\l.\C,\:\l'.\' ll .\Ll, l 

ş p 1e e meme ı ır. • ı ayc ..\rJ ... 7 1 taıfk. ':'... Haberi - • )O 
hürrıyete ka\ Uşabilmek icin US ~ad:• ar @ -:~ H a rarıtı:ru. ııt 80'" )fu· 
lanma hakkında tam bir kana. ıı"k. > o Lıiinıın proırıı· ı T• l\11pa· ' 

al gelmelidır Bu suretle ınCaz n ~ 
i tyJe meşgul olmak Uzere bir * 
hikım tavı.il edilmeli. bu h3- ı ı · ''" tlu•tı"" ••I =ı 1:? :ı:o ıı 
kJm mahkümun uslandığına ·ka lr"kt e ıt-llm ı:: n ~nıa tıtmı ~o .. f' 
naat ıetirmedı~ı takdirde. ce- ılm arkılar. t n l!. 8 . .._\,.ıı.n ,. 

1 ,ı ınt -rmniyet tedbiri namı Rahttler. 131:; llil llt 13.ın ı • :011 

.J:rtt' l ı- t l lt ,.t k I L.00 ITaTa T"aı" 
altında- uzatabılmelidır. r • .Atıa:.n prorramı '"' Kapaıu,, 

Bu ruretle mahklım t;ım ma. 115."8 .\tlı. rrorıou.l ,.e ll. ~ .. \ 
nasıylc ıs13hı hal ederek ce- ra":'ı. 11no )f zıt 1-; '" "•111:ı c. 
nuyete avdet edince, herhangi ,.,.nrfl"ll ~•rıaıaı ı , """"n ıııııaıı. 
bir kan davasına m;inı o}makl l!')flO :ll. !'! .• \.vaı1 .-a llıbrr'er. \'l 1"" 

!mak.)adiyle, SUÇ işlediği mahal Tarhtton nir Yıprak. 1'l. O )l ı·ık~ 1 
le gitıneklen ya müddetsiz o- "'r)/'ıö Knnua "· .?('ı. t. ::.rıızııc ~o. ı; 
]arak )ahut uzunca bir müd- Raıfrn ıll etHI. ~D o 'luı k 211 · 

d l 1 1 
1'·otıu ınıı, zı ."Jıl lleıtıhı nem -k ran 
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' e ister~en iı 
( What Ynu Wılll 
Komed i 2 Köliinı 
faran: \V. Ph&kr• 

lıarı Bıırıao S:ıbD• 

r•koıar: ~! ııb•ID 

ı !eri .:ııu•l-iıttin•.• Ç11r• et çın men o unma ı \"C C• \ .. ıaot nı..u"M'" u.k,lar ... on r· 
~as.en bu IDC\"Zuda mevcut bir nu .. ıa ~.., T'5 --. 1 • .ı. : ı"' \t ımhadııı ,. c adan bas\.::a her a:..saın 

ıııat tam .. ı 1 dıı C -ııı, Paıar m•• 
ını ıaat c.UD l&, O da Tıll•fon -ti)'! 15 

kının hukmundC'n faydalan .. ~- \ .. a- ,.11 ıtaff tr ::ı "'"' r raı 
ın. Jıll 

nı~c 1 uraftan, efradından ,bi t z M t R 
öt~ürülen aile. suçlunun • t ·.~ , .. 111, ,."' P ıram. • 'i 11r. :ı.r 

c •\ de cebri bir şekilde ıuı; ı'" 30 Zt be\:"•" ce :rtır. ıs'; 
<: 1 •••• ılıp, anasından cmdi~i 
sutün ideta burnundan getiril
diğine \"e uslanmadıkça salıve .. 

fiuı T.rı .. ıt•n ııarkbr. 11Jt') .\, ıın 
rı!maı:r:dan turlı: ı.r JJJ_,- "Uı.ızk ,;tırı 

J:"nııu.,~a. l 7 10 Raı eurlerl Ti fl:nın 
havı an. 11 1) Kınıılt 1"anıolır ;_ı· 

-İSTA:\BUL BELEDİYESİ 
ŞEHİR TiYATROLARI 

~aat 'Zl d• 

' 

Büyük ıirketlere Mahsus 
, 

MODERN KIRALIK YAZIHANELER 
13 ıun zarfında bildirilm•k şartıle dahili tak,imat ki· 

racının arzusuna göre yapılacak 50 metre kareden 1000 met
re kareye kadar yazıhaneler. 

Asansör - Kalorifer - Telefon - Her Odada 
Adres: ?tt ühürdarzade Han, Yatı Köşkü· Cad. (Liman Hanı 
karşısı_; Sirkeci: Veki l Cemal Beye müracaat. 

r 
iyi malıl'I reklôma ihtiyacı yoktur 

KİBAR 
SAB ı 1 Dl 

" TUVALET 

rılme}"eceğine kanaat getirece· Ra'lrr-ı J"rkıtl.'er K ro u. ıs. ~ ''' \
~i Ye utlu hürri}"etine kavuş. 19.ôi) Habttler ıtı ı· Utn<: 1 tıtlaı 
.ııa bile ya hiç, yahut uzun müd ••an ıı;ırL:ıJar J'"l ı"i fll)frarlıı bır "r" 

elet iç-in memleketine avdet c- 20.1-; R•ılro rnı.- Hl. '10 o ~'"'ııcn 
dcmıycceğini bileceği için, ken ıı••ler. '!O.ti "lı bi'-e- !il) ";.i '-~rh, 'R 1 
dısinı tatnlİn edilmiş :sayacak-! ~ı :ı ~n lla'trıut 1'nrt ıan ~· ı.:ııar. 

DRAll KISlU 
·os KOZ 

\'auın: 

~! ichel Duran 

1 
Türkc;e~ı: Salahaddin i rdelp ., 

tır Bc:ivlece hem uslanmayan ~ ı Jı"I J\o a \.a.lı,.!"tr! rro:r•r.:ı ,.,. 
hı liuÇiuya hürriyeti iade r- l\ıpanı• Dl 

dllıp tekrar cemiyet için tehli
keli bir şahıs halınc geliverme· 
!'I Onlrnec('k, hem de uslanıp 
da hüITlyetıne kavuşan suçlu 
fle kendisını tatmin edilmiş sa 
~: n \e ıahst oce müracaatta 
artı· fayda grirmf'~en aile ef
radı başka uç işlerni~ecekler

Yeni Neşriyat 

Rt~inı1i Hayat' ın ,\T.\T\jRK 
.Say ıs ı 

dır 

llil\e edelım k, bılha;,a 5e
rırreri. sozilm ona kabadayıJa. Kln 

rı, arkıntılık edenleri en çok 
korkutan şey. ~bahtan ak)ama ,.uıaı ıır11t " 

kadar \'C ı:;ık1 bir db.ipline tabi 1•1 - ,..,.
111 

11\i U• uf fi 

a ,.ı •n tfrnl 
R 

(' ulı: ıaıı 

l#ı • 
olarak çalışınaktaıı ibarettir. )/... 
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KOllEDİ KISlll 

DOl\'JU.\:\'A OYUN 
"\"azan: Claude .'\nclre Pu·•et 

Türkçesi: Yılmaz inal 
\"alnız 12, 13, 14 ,ünü geceleri 

içın 
1"rlefon: C'lt09 

Cumartesi gününden itibaren 
.\ H U D U D U 

P azar günl~ri 15.30 da :\taline 
Cumartesi , .e Çar~mba günleri 

ı-t.30 tl a Çocuk Tiyatros.u 
Gi~eler ıaat 13 de ac;ılır. 

Paıaı•oı ıJ,;:ıımJan Dram kı.sınınıla, 

,Sa:ı aktımları E.omtdl kıınıır:da 

ttms!I 1oktıır ı 

E )Iİ"i Ö N Ü B Ö J,Ü M C 
(Eski Halkevi binasında) 1 
TEHLiKELl DÖNEalEÇ 

Yazan: Priestley 
Türkçesi: Tunç Yalman 

Perşembe, Cumartesi, Paza r 
gündüz ,.e Paıar akşa ını. 
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Yazanlar Reşid Baran: Bclil! 
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Satış Deposu: Balıkpazar Sü nger
ciler Cad, No. 81. Tel: 24139 

, Kiralık Depo 
Yenikapı ':\~amakkemal 

Caddesi üzerinde traktör, 
otomobil, ziraat iletleri ,.e 
sair malzemeye elverişli, 
beher katı 600 ~!2. iki katlı 
betonarme depo kısmen \"C. 

ya J.amamcn kiralıktır. 
'lürac.:ı at : Ali Ki hyagil 

t:nkapan ı F ener Caddesi 51 
. Telefon: 20198. 

imtiyaz sahibi : SINAN KOKU . 
Nesrlyatı riilen ldare eden 
Yazı işleri Alesul ~lüdürü 

~IELİH YENER 
l VATAN > Gazetecilik ve atıtbı 

acılık T. A. Ş. - lstanbuJ VATAN MATBAASI 

l 
~ 

HOOVER ile 

Daha az zamanda 

Hiç yorulmadan 

Daha kolay 

Daha temiz 

yıkayabilirsiniz 

Kullanılmasını HOOVER mağazala

rında veyfi evinizde gösterebiliriz. 

HOOVER 
neden "daha 
iyi" temizler? 

Yıpratmadan Yıkar. Tek 
nenin iç cidarına yerle' 
t i rilm iş olan pülsatOr ça 
maşırlar3 temas etme· 
den 5uyun içinde kuv· 

ı~ vetli bir cereyan yarİıt· 
.; maki• temizlemeyi 5ağlar. Sıkıcı terli· 

btıtının k•uçuk sil indirleri en naı:ik ve 
en k•lın ç•maşırları hırpalamadan ko· 
laylıkla sık•r 
MUkemmal Yıkar. Sabunlu su her nevi 
çam•şırın elyafın• kadar nüfuz: 
fevkalld• temizler 

.. ' 

« 
.· 

i 
l 

ÇAMAŞIR MAKİNELERi 

loptan Salı$ yeri: MAT AŞ Eski Yolcu Salonu k•r$•Sı 215 - Telefon : 44996 

'Düdü/;/ii b.r Of oma· 
f;J. fenc,,ı·c~e 

ilıtil(ac1111z ~~or~d.,ır,.. . ...,.!!~~~=::::~;;~~--

No: 10 V• 

Dün'fanın .. e~ mülıemmef fa;'f;Mi tenceresidir-. ..__ 
Tu..ı.'f' s.ı. 1 ıı.,.w , HUN/il SAFRA vı ORTAKLAR/ Çi~h p,,.,., .~- ı.t.nbul ' 

, BAHÇE MERAKLILARI ,. 

1 
Bir ıündc bahçenizi gör mek istersen iz her aradığınızı 1 

kaplar içinde ıaranti olarak Ortaköy Ankara Bahçesinde bu. 
l a bi lirsiniı. Büyük çamlar, salon palmiyeler i, sus fidanları , 
yediveren ıüller; meyva ağaçları; manolya lar, kamelyalar, 
mavi ortancalar ve!liaire .. 

"1Jin omn en tecrü6elı' • 
ha~yolları ile uçunllJ. 

NewYork 
• Super-6 bir Clipper uçağı 
ile !stanbuldan Frankfurt 
veya Londraya. gider ... ora: 
dan da New York'a uçan bir 
Strato Clipper'e binersiniz. 
Veyahut Romadan bir Stra
to Clipper ile Paris üzerin
den New York'a varırsınız . 

Clipper 'ler 39.000 defa
dan fazla Okyanusl a rı aş
mışlardır. Bu seferlerin sağ• 
Jadığı muazzam tecrübe A· 
merikaya. g iden yolcuların 
Pan American 'ı tercih et
melerı ni n başlıca sebebini 
teşkil etmektedir. Pan Ame
rican Atlantik tarifesinde 
tenzilat yapmıştır. En yakın 
seyahat acentesine ve y a 
Pan Amcrican Havayolları 
bürolanna müracaat ediniz; 

f 1 ---ıt<K"'f" • all 1 ıl. l!t r 

Tlıeoıloru .an * 
Korrdt ebedilesrn J\ a hranıanlar 

111t l\nrl! \af ,.ııı 'fi Ev.nııı ••'"a'J· 
lAı a ln 1 1 t rAl , f'n ı anı 11 

ılın T ba•ı R•fık TL ~0711:utan Kor, 

aıııı a:-aıınıla. ı kı:sımd• 'I"Uodorıu intıbı'annı ,.* bllhau ı~hll d ı•t'n 
Hı •Tlmı.ı.fe 1J1 t a.ıuı ı bek!ironıL kıltramaulımnıır:ın htl' hırı • ait ınıtn• 

llüzik: Sati Lir 
Tel: 49369 MOTOSiKLET SANAYllNIN JsTANIUL t G•lııtoııırııy, Yeni Çıırıı 

20, r.ı : 41219-•052'2, r. K.ı 2014 ... 
\~ O r. n l'!lk '""' T•nı of,-.tmı>n 

,., .;. to '"Jer a;r tanı m.a 
ı- O Duır..uı.n, .\ ka.deml ile Frıt b-

hı lı.:ıta ... ı.ar<la aa ılnıak.~A~ r Cliı.11ru· 
ca:ınmıı .. har&retla ta"t~JI ederi&. 1 

* Tanı Çalışmay ı sağlamaya tnatur 
nlil!i ve allll etlerara sı tedblrlrr 

kıhf'l•rl hirf'r hirf'I." nıktıtdıtıı \.. t.abı 

Açıklama 
..atı A ıkanhı ı .,.. 

İJifanbul P .T.T ciler Cemiyeti hn ,,ıır·" 
rımsnıır) d·r. 

Başkanlığından : l ıratı )tt linnı \ ' 
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Birleaıniı ]Jılletl•l" liıtnel S•krı!erl 
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bir lıer•t Urft.hn,lın raıılan htı 1117· 
metli ilr:ıt f'&erin ıe~ ilıne11I j, Te l ti 

Bulma (ofllf'l '' lıırl tü tııl"aftnda,., 
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. , !:n \lr 

Jhı m ... mua n ,.., karııoılan r•· t 
aU,11 e hı:- ıI •• llt! o ""'!adılı 
C" rii.Jton um • h a<!l'l tı.- olunur 

~Till et r artisi ~ehrem in i Bucak 
ı oru t ın e l\urulu na~ka nlı ğından 

'I , eı J'ııır 1 ı remınl \ ıtlei Jta· 
r•ha1 ~" ı ıın 1 ıır• h~"''' ,., ri'•l"';ıfl 

•• 
a.ı ı r • •· . ., 

Fak ih<' Od ınanın iki romt1nı 

!'alt a Oc.lma ın r~nl 1\ • f1 

r • .. Roma ınlan bl:inln ıdı 

cr • ..,.ıı ... soheıa d m it• <O 

"' Ben) aduı.ı L ık...ııdır 

r a a 'l T ır ra ın b kltıp•aı:· 

"•" f,r Ti S beyli;,. ıJuılıar 
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İs tan bu I İhracat İthalat ve Sanayi T.A.Ş. 

Yönetim Kurulundan : 

Ortakh~ımıtın hı edarla ·ı Genel Kurulu 8 ara!ık 1932 ta· 
rLhli pazartc i günü .saat 1:) de olağanüstü olarak I.stanbul, Ga 

• ]atada .Abed Han 50--54 numaralı yazıhanemizdr toplanacağın. 
dan hLs~cdarların veya vekillerinin bu toplantıda hazır bulun
maları \"C hi c ı-enetlerini topl~li tarihindt'n hır hafla ev\'C'l 
ortaklı ımrı i~tanbul Riüpaşa \'okuşu .. '\mcrikan llan 10-11 
numaııada merkeı veznesine tevdi ·edilerek '°iriş kartı almaları 
rica olunur 

ı; Ü l\DEll : 

Şirket ~rrn1ayr~sının 400.000.- CDörtyüı bin) liradan 
500.000.- <Brşyüz hın) liraya arttırılma~ı \'C binnctice ana .'iÖZ 
Icşmenin 7 ınci n1adde:;;i ı inci fıkrasının aşa~ıda gösterildi
ği ıekilde değiştirilmesi: 

7 inci maddenin 1 tnci fıkras ının e~k i şekli : 

Şirketin serma)c.:-i. beheri (beş )"UL Türk Lıra ı> kıymetin· 
dr: hAmiline muharrer sekız yüz hi :ieye münka.scm (dört )·fiı 
b ın) Türk Lirasından ibarettir. 

'7 int' i ın adden i n 1 inci fıkrasının ) eni 5ekli : 

Şırketin ıermaye ı. beheri (beş yilı Türk Lirası) kıymetınde 
himiline muharrer bın hisseye münkasem (be' )-üz bin) TUrk 
Lirasından ibarettir 

, 

259cc 
350cc. 
500et. 

• 

ÇEKOSLOVAK 

MOTOSIKLETLERl 

x 
• EN MUTEKAMIL TEKNiK 

.---e ZARIF -YAPI 

125 ÇC. 

150 çç 

IU $ANANE MOTOSIKLETLEllN 

IA$LICA VASIFLARIOIR 

• 

ANKAIA Anlterıı '•lııı Otıll, 
ı.ı.ı 13611 

Plllf 
PAN AHFRICAN 

D0H"t'.ANIM lN l fCIİJIEll HAV.ATOlU.•1 

"' I UH-· 
Raif Ferit Bir 

Verem ve DahtU Uastalılı 
ları Müh!:hassısı 

Muayenehane lieştkta~ 
tramvay Cacı ~mnıyet San 
dı ıt ı vanında No l:t. l't l " '1 1143Y5. Muayene 17 !Y.5 "';'. 
Vali Konağı Cad No 83 
Başaran AP Kat l lelefoo 

..K;i684 1 
DOKTOR < 

. . 
RIFAT iNSEL 

Mide v-e Ka~ırsa !: nastılık 
ıarı _ Masuruo ı me ıı va ts ıf 
teda vı s ı 

Nlşanbsı - Kunıf'U (..ıta 
~f'Vln .\.par\ No t rel : 

ıS 
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Erciş 
(Bı$1 4 üncüde> 

kendi kabuğuııa çekilir, mah· 
rumiyet devri başlar. İlaçsız, 
doktorsuz, gııetesiz gcı:en uzun 
ca bir kıt devresi.. Bu hal Er· 
<İ>• halk arasında bir tabirle 
anlatılır: cErci~e yazın mü!et
liJ yağar; kışın kar.> derler. 
Şehir: 

Ercişin 50 bin lira bütçeli 
bir belediyesi var. Tabiat bü· 
tün gür.clliklerl buraya topla
mı, olma;;ına mukabil insanlar 
buna bir şey ilave edememiı
lerdir. Bu, Ereişln kendi hali 
ne tcrkrdilmiş olmasındandır. 
Şehir harap ve bakımsızdır, E· 
lektriği ve suyu yoktur. Bu 
mühim eksiklikler sıraya kon
muş, 2-..1 yıl it-inde hep.:Ji ta
manılanacakmış .. 

Ercişin 107 köyünden bir kıs 
mı bugün bir iskin meselesiy
le kariı karşıyadır. Köylerden 
12 si Altın<lere harası için is
timlak edilmiş. Ağrı isyanı ile 
•lakası görülenlerden bir kıs
mı vaktiyle ga.rba gönderilmiş
ti. Yas:.k bölge kaldırılınca bun 
lar geri dönmüş bulunuyor 
Köyleri istimlAk edilenlerle bir 
likte &eri dönenlerin isklnı bir 
mesele olmuşur. Yeni köy yer 
!eri hükömetçe teshil edilmiş, 
fakat bu köyler, iskina muht~ç ı 
olanlar tarafından be~cnilme 
miş, eı:.ki k6ylerini istiyorlar. 
M°"'lc bak•nlıl!ın kararına kal 
mış, nelic<' bugünlerde belli o
larcak 

Alevcut köylcrın 15 inde o
kul var. Batılarına hoca bulm3k 
kabil olmuyor. llerkezde bir or 
h, bir de ilk okul var. 

Köy suları ve yolları mesele
si 4e büyük bir d3va olarak 
ortada duruvor 

Bu sene ancak 5 köyün s~ 
işi ele alınabilmiş .. Yol mrv
ruu henüz ele alınamamış. Sim 
dilik vHiyet ve nahiyeJcrle te
ma~ ten1inlnc calısıJıyor. 

Kala içındc Uç otel var. Der. 
me t-atma olmasına rağmen n1ü 
hin1 cihet şarkta bir kazada üç 

otelin mevcudivetidir 

Erciş istikbal v~dcden bir 
merkezdir. Burayı hatırlamak. 

dertlerine devam bulmak kiıfi 

dir. Yükselmt'k: için çırpınan 

bu gibi k;ızaların elinden tut 
mak Şark d~vasının hallinde 
mühint bir adım ve tesir ola
caktır 

Doğudaki deniz : 
(Başı 7 ncide l 

nup sahilinı takip eden güzer
gAh götün şımal kıyılarile o 
lan muvasalasını kolayJaştıra· 
taktır . 

Münakale temini bakımından 
götün Cevka!Ade elverişli ol· 
ması, etrafın mUnbit ve mah· 
ıuldar oluşu, bol içme \.~ akar 
ıulartnın mevcudiyeti ve ~klinı 
şer.,..ıilinin yumuşaklığı O'lltt· 
yısHe büyük bir nüfusun isktt· ı 
nına ve her türlü gelişmeye e! 
verişli bulunmaktadır. 

Memleket dahilinde istihlii· 
ke mü3ait ve ayni zamanda ih· 
racata elverişli balık, havyar 
ve soda gibi üç mühim madde
nin istihsal kaynağıdır-

Dig.r 
GOiler - ı..e-~ 

van gölünden başka bu böl· 
gede başka göller de mev 

cuttur. Dağlık ve yayla arazi· 
de muhltHf yerlere serpilmiş 
ve kısmen ayrı hususiyetleri 
olan bu göllerin başlıcaları 
Ersek gölli, Akgöl, Arın gölü, 
Menteş gölü, Sultan gölü, Ge· 
niş göl, Sihke gölü, Doni ııö
lildilr. 

Yanın büyük dertleri var 
.......... ~ .... 
ikinci defa basılan 

yurt ilôvelerimiz (Başı 1 nride) 
petrol bulunup bulunmadığı 
hakkındakl tetkikler menfi ne 
tice vermiştir. Vanhlar bu e
tüdlerin Ufi olmadığına !na· 
nıyorlar, derine gidilirse n1ut
laka çok petrol bulunacağına 
ve Vanın ihya olacağına ümit 
teri vardır. Vandan dönünce, 
petrol mütehassıslarına bu Ü· 
mitlerden bahsellim. Sızıntı gö 
rülen yer için pelc: ümit olma
makla beraber Yanın diğer yer 
terinde petrol bulunmasına ih
timal bulunduğunu ve clüd. 
lerin derine gitmediğini tevit 
ettiler. 

İki nevi 
Görüş 

vanlılar, Vanı çok Se\t·erler. 
·Dilnyada Van, ahirette i

man ... • sözü burasını ne kl· 
dar aziz tuttuklarının en ~Ülel 

bir ifadesidir Fakat galiba bu· 
raya hariçten gelenler ye men1 
leketle irtibatı kesilmiı bir hal 
de yaşıyanlar: •Van, içinde 
yan• d.iye bedbince bir söz 
sarf etmişlerdir. 

Halbuki hakikatle Van, sa~· 
lam ve jyl havalı. ferah, ge~ 
zecek yeri çok, inkişafa çok 
müsait bir yerdir. llay\•aneılık 

miştir. Günü gününe istan
bul galetesini okuyan bir Van 
h, kendini umumi bünyeden 
a>·rı düşmüş hissetmiyor ve 
den1iryolu, yol ve Van denizi 
ÜZ<'rinde nakliye imkAnlarının 
gelijimesini ve diğer türlü tür
lü inkişafürı dah• fazla sabır 
,.e daha büyük ümitlerle bek· 
liyebiİiyor. 

bakımından mühim bit istik· - - - l 
baH vardır. B.ızt JcısımlarındJ. 
geniş sulama imkinları oldu
ğu gibi, diger bazı kısın1ların · 
da da kuru ziraat usullerile bi. 
re yirn1i be~e kadar mah:;ul 
alınabildiği görülmüştür. Van 
denizi sahilleri, mesela Kara· 
deniz sahillerinin halkı itin en 
mükemmel bir isk.in sahasl te1 
kil edebilir. 

Eskiden memleketle ar.a.;t 
ke~ilıiıiş olan Van için hava 
seferleri, cok ferahlık getir· 

Vana nasıl gittik ? 
(Başı 9 uncuda) 

\'e n<'ş'l' mizin böyle bir imtihan 
getirdiğinden dolayı memnun. 
duk. llızır rolündeki genç yük· 
sek mühendise teşekkürlerimi
zi burada da bildirmek isteriz. 
Galiba biraz da onun şevk ve 
ncş'eli hali bizi sürükledi ve/ 
!:ıhmeti bi1e safa diye göster. 

di. 

1·urt ilivtlerimi1in ilk nü~İlilı· 
tarının mevcudu kalm•mı!)i idi, 
Grnl~ bir al;iıka tophyan mt-m· 
leket serimizden ilk nüshal•n 
bazı okuyucu1arımtılll temin e. 
dtmeyişi karşı)tnda bun1an ye .. 
nidtn basarak haıır1adık. İkin· 
ei defa basılan JtüsJı:ıJan.m.ı'I 

İ1.mir, Bursa, Antalya \"t natır 
illerine alUir. l\teveudu kahw.ı. 

yan diter nü~halar da ptydtr
pty lıasılmakt.ıdır. 

Ek!tiği olan oku)ucularunu 
bunlan m.atbıamııdan temi• 
edebilirler. Taşradaki okuyucu-
1anmız beher nüsha için !j k•· 

ruıluk pul göndermek surtlir
Je eksikltrini alabilirler. 

- -r- ~ - - -"" --" - . - ~. 
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Veni Oodge Otomobilleri anınevi Oodge kalitesi· 

nin timsalidir. Dona palıalıyo satılan otomobillerle 

mukayese ettiğinizde. Oodge'u aldığınıza şükre· 

deceksiniz. Çünkü Oodge dalı• konforlu.... don• 

ekonomik .... daha fazla randımanhdtr. Oodge·u 

tecrübe ediniz. hıyran kalac•k•ını:ı. 

TATKO 
Otomobil, Lastik ve MaJune 

Tıcoreli T. A. Ş 
raksı-n bahçeı:ı kırıısı Hı l5 • 
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Va a 
Dört 

van bül&r!İ, muhtelif devirle-
ri .oı;· d ınloıta;ı tarih eserle

riyle doludur. Çc~i1li medenı
yetlrre merkezlik yapmış olan 
Vanın hc·r ll'1'inde bu de\'ir 
lrrrirn kalma izlere tC"scıdilf C· 
dilir 

Ho~3b 
Kalesi 

Van - Başkale )olu Uzerlr.· 
de, yü1 yılhırca fiCYkül(·e:·s ve 
tlibiye oakım~ndan önırmini mn 
hafa7.a etmiş bir Türk kalesi
dir_ Aynen \'an kalesi gibi yal
çın kayalar Qzerinde in,:a edil 
mJı olan Jlo5-ab Kal~i mimari 
bir şaheserdir. 

s - • 

1 .... 
~El "bide~er 

meshu 
11o~<ıb K~lc~i M<ıhmudi tışi

rcU beı~·lcrindc· n SJ.rt Süleyman 
Btyin eseridir. 1643 senesinde 
i~a edilC"n bu muaızam kale 
TtLm:ı adında bir mimarın e
seridir. Kale üç surla c;e,·rı1miş 
tir. GUney \"e Do~u )·önlerclen 
çıkılm<ık n:ümk;.in değlldir. Di. 
l!,t·r k ı:.s ımlar&d:ı ic;e ancak giriş 
kapıların~n g!rileb~ir. Kale 
içinde iki cami. üc hamz.m. sa
yısız <X!:l<ır <360 kadar), buğ

day anbarları. \"Cral!ı züıthnı. 
kuyular. çt ı:-nelcr, gözetleme 
yrrleii vardır_ 

1644 de \an Beylerbeyi Meh 
met .Emin Paşa bu kaleyi ~ 
giin muhasara etmiş. toplarla 

• - • 
• 

kete 
1orl•dıl!ı halde kaleyi birtür· 
Hl za.pt:ı muvaffak olanumıstır. 
lü1.knin altındU.i Hoş.ah e•yı 
üıerindeki tarihi büyük köprü 
ele yine Mahmudi beyltrlnden 
Zcynrl Bey tarafından 1500 se 
nesi içinde j'aphrılmı~tır. 

\'aa 
ıı:.ı 

Kale, göl kenarından 1-1.5 
kilometre iterıde olt.p 1800 
metre uzıınluğur.da :'.:0--120 m. 
gE>ni.şliğinde ve 80 metre yük
tckU:: int!e bir ka)·a üz.er~ ne ku 
ruJmuştur. \';.n Kal~i !ıı!ilittan 
önce 883 srnesinde Urartu Kra 
lı Sardur JI. tı:.rafından kurul
mııf, bilih.are Asor Kralı tara
fından tahrip edjldiği halde 
C!ittin tarih boyunca tekrar U· 
rartul.ar. Metler, Bizan~lılar, 
Selçukiler. Ak.i:C1yunlular. Safe 
vı t ~ r Ve Osmanlt~ar t:-rafından 

um:r ed:Jmi~. ıl&\·eler yapı!
mıstı r. Kale üzerine en hU)':.ik 
akınlar İrand~n gelmiş. ~o~ u 
zun muha5aral.1rz. rağmen el,ie 
cdilemeci(.J. Ha1t3 bir scf".'!'
ri!lde Şah Tahmasp muh;-os:11a 
ile burayı alamayıp ('eldL.rY.cn ; 

- Van Kılcsini elde cuey
dim bütün al kum<ışlara sa
rardım. demiş. 

Kalede ilk halr:yıt 1889 da 
J..ayart tarafında~ yapılmış ve 
birçok yau~.ar meydana tıkar:l 
mı~tır. Kalenin günelindO? en 
yfiksl'k veril'lden Van se!ırine 
inen tutamaksız., bin baS3tr.;;klı 
merdiven ~<'l('t.ık hükümdan Kı 
hçaslan tarafından y~phrılm.: c.:_ 

tır. Kalenin üzerindeki cami, 
barut ambarı, ta~lar içine oyu] 
mu$ müteaddlt odalar. katran 
kuyınu, kı~ıa. du.ki"tınlar. ~ur 

bakiyrleri hugiin bile muhafa 
za edilen kıymeHi hatıralar
dır. • 

Toprak 
Kale 

Yeni \~an şehrinin 500 met
re kuzeyinde etrafı sarp ve yal 
çuı kayalarcian ibaret, ilslii düz 
b~r t.rpe li:triode, 5imd.i hara
beleri ve taşlar içine oyulmuş 
odaları me\"cut olan eski bir 
l'ratu ~e?:ıri yr!idi'r. Burada 
Alman filimi Lcyman tarafın
dan holriyat yapılmışsa da tah 
rip edildi~i tarih henüz tesbit 

~ .Ka!~ CDtvamı 11 intide) 

.. 

uo~~'o Kafcbi 

·' o~ 

t 

Van Kalesinde trrartu, İran, Selçu"1 Osmanlı de;ır. 
lerine ait duvar 

Bir Doğu Üniversitesi mi ? 
Bir ameli kollej; mi ? 

Epeyce uman evvel v~nın 

atzına bir parmak bal ça
lınmış, burada bir Ddğu Oni· 
,·ersit.esi kurulac:ıf;ı söylenmiş 
ür. Van. bu \'a:ıdi unutmağ:ı ra 
zı olmuyor. Bunu, vadeslnde ö 
denmemiş bir senet diye telik 
ki ederek hakkını arıyar. 

Üni,·ersile diye ne anlıyaca· 
ğa? Tıb, Hukuk. Edcbisat g;. 
!Ji faküllelerile Teknik Üniver 
sitesiyle İ.o;tanbul ve ı\nkara ü~ 

niverıitelerinin bir beiızcrini mi? 
Memlekette blr ücüncil üni
versiteye ihtiyaç, takat "e bu· 
nu yüriltecck unsurl3r mevcut 
oldufu çok şüphelidir. Fakat 
mC'n11eketin ve bu arada şark 
~...,,.___,...-.._____-

• 

ViliveUerinin orta dere<'Cde 
bir -üniversite yavrusuna ihti: 
yacı vardır ki şimdilik bunı nla 
işe ba$lamak daha. ameJi ve 
dal~ hayırh olur. 

Vanda \'C dij!er şark merkez. 
lerimitdc dol.:ı~ırken şarkta 
kurulacak irfan mile!sc-scshıin 
Eekli meselesini münakaş.ı rt· 
ı:m ve ileri slirdül!üm şeklin 
herkesce hoş görüldülünU gör· 
dilm. Bu ~kil, İngilizlerin Su· 
dand:ı, Tfartumda vU~ud.:ı ge .. 
t ~dikleri Gordon kolleji tar
zında bir mlicssesed.ir. 

Bundan doktor ddil. '"~lık 
me'!lunı; \'etcriner dc~il. hay· 
van sağlık memuru; mühendis 
değil, tekniker; hukuk mezunll 
dcğll, hukuk bilgisine s;lhjp 
davavekili ve adliye \'e idare 
memuru; ziraat .mühendisi dc-
ğil, ziraat teknik memuru ye
tişir. Eğer böyle bir kolej ku· 
rulup şark viliyetlerjnin kad· 
roları, orada yaşamağa alışmış 
ve mahalli davaları kavramış 
\'e benimsemiş unsurlarla dol
durulacak olursa, hem ~ark vi 
lAyeUtri mükemmel bir irfan 
ocağına kavuşur, hem de bü. 
tün memleket çok ameli bir 
müessc~c kazanır. Bunun ile-
ride adım adım bir üniversite 
haline konulmasının veya bu 
muhaf3za edilerek ayrıca bir 
üniversite kurulmasının ıcmi
ni d

0

e hazırlanmış oJur. Böyle 
amcıt bir müesseseye il3vP ~ 
larak, üniversitelerimiz saı-kta 
te~kik enstitüleri kuracak olur 
!arsa, mahalli ilmi tetkiltlerc. 
girişmek ve ileride bir üniver
siteye doğru gitmek ;,in ikin
C'İ bir temel daha . at:',,ış o
lur. 

B<'iyle bir an1e11 yol varken, 
UtlincU bir üniverslle kurmak 
teşebbilsünC's derh:ıl atılm:ı:ğa 
kalkışınok, sırf ,gösteriş u~rıı
na memleketi ağır bir yüke 
maruz bır:ıkn1ak \"<' )"Üksc-k tah 
silin !'e\.·iyesini düşürmek gibi 
neticeler yaratır. 

.A. E. ır, 
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~- ---- - --· ~ 

--- 12 - il . 952 ---------------

•• 

~u 

diril 
en sonra 

sehi 
CBa~ı 9 uncuda) 

ışc yarar adamları merkeıe 
dotn1 çet.tik, onlar lıizi iki ateş 
arrısına alacak )'erde, biz kt:n
dilcrjne ~-.:rıı ayni plfını tatbik 
ettik. 

• an iht.tl;..li 

Vanın lçlnde ihh4ıl hazırlan
mıştı . .Kışlanın altına atcşlcn

mege h<:ıır bir cehennem ma
kinC'$İ yerl~ştirilmişti. Taşnak

lar taı ahndan h&nrlanan gale
yan belirtileri karşısınd.1 s.ai;;ır 
göstermeJtrini herlı;e:.c tavi.i;·e 
ettim \.e onloı.rdan c\.·vel sil3!ı 
atanın derhal asılacağını bil
dirdim. Bir tar.:ı.itan da ısivil 
balkı ka(lfmak üıere gölde bu
lunan bütün kayıklar1 \.e vası
taları \'~nın ci\"arına topladını. 

İı1tiifılin ilk .r.dımı ol3.rak cc
he.nnen1 ıwakinesi ateşlendi. 
F;:ı.kat kı::la.'lın tcmeh sağlam 
~ktl, Ora.da bulunan 200 aske
rimiz kurtarıldı. Bunun üzeri
ne umu~ni müsademeler baı;Ja
dı \ıe otuz gün devam etti. İki 
taıa!tan müthiş zayiat oluyor
du . "Yalnız bir tek noktada 430 
cenaıe saydık. İki yiiz k.ldar 
\ra~ıta j}e ne kadar adam kur
tarılırsa kurtarıldı. Bir kılıimı 

atla -'\ıeya yaya olarak ka~tı. 

Bitli~e de 560 yaralı gönderil
di. Ao;iret halkı çok fcdak3rlık 
~ö~terdi 

:jınakta, Bargiride Ct'imdi!d 
adıyle Muradiye) büyük müsa
demelrr oldu. Kaçan Taşnakla
rnı yolu kesildi. 

Jlarbin bı.;ndan sonraki saf
hal a rı nda V<ı.n birkaç defa el 
dl'ğiş tirdi. Bunların çok beye
cnnlı ve garip safhaları vardır. 
:Fak;.t netice ~u ki Van şehri 
tam lıir yangın 1·erini ve bir 
harabe halini ıılmıştı . Bir ara
lık burada bir tek insan kal
mamıştı.• 

Cevdet T•hir Belbs"m anlattitı 
heyecanlı ~.iklycyi dinlerken, 
gözümün !)nüne birkaç hafta 
en·el Gürdiltilm Van ıchri gel
di. !'>emek ki ıtıfırd:m b31'layoıı 

7 

yeni bjr varlık, ölümden sonra 
ttlo.rar dir'lme'k sır" ına c:miş 
bir ~ehlr ... 

Zavc.llı Vana, korkunç cefaiar 1 

gören Vana, tt:rakki \'e inklşJ- j 
fın bütün unsurlarını sincsind.:! 
bit lt'Ştirtn canlı muhite eski 
acılarını unutturmak lflumdır: 
Burada pe)·da olabilec!'.k inki
§ailar, yalnız mahalli )'araları 

sarmakla kalmz)·Gcak, ayni za
manda bütün bünye için bir 
ku•'l·et kaşnafı olacaktır. 

Bir mertlik bikiyec;i 
Bana \~-nın ınateralannı kı

saca anlat.an Cc\·det Tahir Bey, 
binlerce Vanlının canını 1."tlr
tarm.ağ:ı hizmet etmiş, gtrek 
Rus hücumlarına ve gerek Taş
nak1aı-ın Ru~lar het=ab1na ~ıkar
d ::lı ihLil ~ll('rc, büyük bir cesa
retle kendi \·ücudunu siper 
yapnıış bir şahsiyettir. 

Seciyetiindcki sat ı a mlığ ı tat
mak için şu hikfı:yryi anlatmak 
Ufidir. Cevdet Tahir, Şınakta 
kaymakam vekili iken, Rus 
konsolosunun bir münascbct
~iıl}.ğine kartı mukavemet gös
teriyor. Konsolos taniye isti
yor, Bo:ıbı3li tarziyenin verilme
~ini emrediyor. Cevdf:t Tahir, 
emri <linlemiyor. Konsolos, bir 
çıkar :)'Ol bulmak üzere ıu tek
lifte bulunuyor: Bir z.iy3ftt ve
recek, Cevdet Tahirin o ziyafe
te ı;:itmc-si tarz.iye :yerine ge
çecek ... \"alinin ısrarıylc Cev
det Tahir bunu kabul cd.yor. 
Fakat riy;:;ff't saatinden bir sa
at evvel bütün milli duyguları 
buna kar~ı i~:ı-an rdiyor. T.:l
bancasını çckti~i &ibi kendi ba
cağına bir kurşun 1,ıkıyor v~ 
bir kaza neticesinde yaralandı
.t.ı cihetle zi)·afcte gt'lmiyeceği
nc dair kon~olosa haber yoBu 
yor. 

Et.ki menfa :ırkadaşımı epey
ce zamandır görmemi~tim. Ken 
disini biraz ~·orgun ve rahatsız 
buldum. ~'ki neş'eslne ve ari
ycUne b.•rusmasını candan di
lerim. 

A. E. Y. 

arilıeesi 
<Başı 3 üncüde) 

yano göre, Bizanslılar yapma
dıkları zultim ve vahşet bırak. 
n1.ımışlro-dı. • 

Selçuk hükümdarı Tulrul 
lley Şorki Anadoluda llTlsti
yanlar elinde bulunan kale ve 
şehirlerden bir k1SJ11tnı ele ge
çirmiştir. Selçuk hükümdarla
rının ikincisi ve en büyüğü o. 
lan Alp Arslan, 1065 de ordu
sundan bir kısmını oğlu Mthk 
Jlh ile kardeşi Yatut"un C!DTİ· 
ne V('rtrrk Van ve havalisine 
ı:ondC?111işti. Sadrettin Nişabu. 
ı-iyc göre, Selcuk orduları ay· 
111 )·ıl hafta Van olmak üıere 
Böl hanas:Ddaki bütün kale ve 
şehirleri fethetıı1işit. Türklerin 
bu mınt.üaya )·erleşmesi üze. 
rinc burası hakiki sahiplerine 
ıkavuşmuş tanı ve mfi.kemmcl 
'bir Tüik - İsi.im diyarı olmuş.. 
tu. 

yan, Osmanlı Türkleri tara. 
fından 1534 de foLhedil

ntiştir Tarihlerimb:dc clrakcyn 
Serfri• adiyle icctn seterdt! Ve 
ziri 5ıam 1ı1akbul İbrahim Pa. 
şa Safevilere tAbi sancak bey
lerini gizlice elde ederek lıir 
<"Ok kale meyanında 23 haziran 
1534 de Vanı da almıştı. Suri
ye BC'ylC'rbeyl Hüsrev Paşa 
Van muhafızlığına tayin olun. 
muştu. Fakat Osmanlı ordusu. 
nun ÇE'kilmesl üıerlne fehir ve 
kale trkrar iranlılann !'line 
geçmiıli. Van lkin<i ddı 23 
Ağusto< 15-18 do frthedilmi' 

"C bir daha Safevilerin eline 

geÇmc...--nesi ictn kun·etli .muha. 
f1z kıtası bırakılmış, a)'Dı za

m:rnda yeni bir be)·lerb<"ylı1: 
merkeıi ittih3Z edilerek bu mü 
binı vazifC'ye sabı~ Anadolu 
Ddtcrdan Cerkcı bkender Pa 
p tayin olunmuştu. Kanuni 
Sultan Süleyman bu fethi mü· 
le>kip bir müddet Vanda kal
m!Jlı. 

Q•manıı imparatorluğu za-
manında Van Şarlan en 

mülı.i..,, ve en cüıel tehirlttin· 
den biri olarak &(ibret bulmuı;
tur. Şehı. u~ısız 1bidelerle 

.!e-:r..!?liş, en tanınmış valiler 
'"·aı_.ı ı:örmiişlerdi. •Dünyada 
Van, ahrclUı iman• meseli o 
parlak devirlerin yadiı:3ndır. 

Tarihte bir tok acı ve tatlı 
ı;ilnlcr ge(iren Van. Birinci Ci
han harbinde ~ehrin içinde ~ 
dı;ında de,·am eılen k:ınlı ~a
vaşlard;ın sonra 20 ?ıla)·ıs 1915 
de dilşman istilasına ufran11Ş
tL E;-1iı tabiat glltelliklerini, 
:zenglıı tarih hazinelerini ve 
mr mlrkC'tin b;r çok vatanper. 
,-er C'vlJtıarını ılnrsinde top
l~ ııış olan bu yurt parramız 
P<'k çak ın:ıl ve con kaybın• 
u~ramıştı. 

2 Ni,san 1918 de kurtulduğu 
zaman şehr i bir harabe halin
de bulan Vanlılar, gölden bir 
parça daha uzak bir yttde 
Ye bağlar icersindeJd ttltrin 
bulun<lutu yeni bir mıntakada 
ff'hri tel:rar karmu~lardır. 

Şarkın C1Cnneti Vnn, büyük 
bir istikbale namıctt.ir. 
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Vaıı~ııı sağlık dıırumıı 1 Tarihi abide 
<Başı 2 n<i!I~) 

olunamamıştır 

van, yüksek Lir yayll iklimi-
ne sahip oldut:u İı:'in ıns.an-

1:ırı sıhhatlidir. Tıcpik4ı.l l.ıülgc 
hastalıkları ) oktur. Halkının 
sosyal ve ekonomik SC\'İye!""inin 
dü~üklili:üne rai;men verem 

,b'Jrada di~er bölgelere nJz;ıran 
daha az tahribat yapm.ıkt.adır 
Frengi az olup, musapları ka. 
yıt \'C, tedavi altındadır. Gü
ney - doğu viUyelerirnizde, bu 
arada Siirt. Diyarbakır, l!ardin, 
Urla, )f.:ılatya Hlerinde börü1en 
trahom hastalığına Vanda pek 
ender tesadüf edilmekte, hu da 
Sürt ve mülhakatı He teması 
olan ~jmselPrde gC.irü1m<':kte
dir. 

Doğum miktarı Öll'nlerin üs
tündedir. 950 yılı itinde mer
kez ilçesinde 1157 doğum;ı mtı· 
kabil ölüm miktarı :!98 olmuş-

/:.-"~-~ 
z:;=?b~:~:: ' 
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tur 
Eıhbi 'mücsscselrr: 
Van merkezinde Özel İdareye 

ait :?.5 y.at.akh Mcııılcı:c·t h.a~t.a 
ne~i mevcuttur. BJkanlıkta ve 
rilCn para ile dürt katlı, 88 oJ.ı 
h Devlet ha..c;tanc~i bugüıı.Jcr;ıc 
Lit.ııı<'k üzere inşa haJindC'dlr; J 

Gene Von merlı:eı.inde Saflık 
Bakanlığına ait 20 yataklı Do 

tum ve Çocuk Bakım'!vi mrv · ·ı 
cuttur. 

Vanda MjJli Savunma Bakan
lığına baflı 100 yataklı lıir d" 
S!"keri hastane vardır. 

İl merkezinde bir eczane ve 
12 doktor mevcuttur 

Vanın yedi kazasından, Gür
pınar hariç, dij!erlerinde bil· 
kônıct tabibi \'ardır. özaJp'da 
20 yataklı sağlık merkezinin in
ş.:ı.atı tamJmlanm15tır_ 

Oym:ı taş m;garad.an 55 ba~ 
samakla tf:peye ('ıl:!"J kapalı 

' blr yol vıt ~·--

.Aııı:ıf 

t 

Urartu fürklcri zcıman1nda 
yar·-"ll:5 o!.ıp 3000 senelik bir 
ta.Tibt.' !'ahipHr. Van (Tuslıa), 
ıır.artul.ir;n hilkümet me:Ae.zı i 
len. doludan İran llz<'rinden 
gel«ek tiraret yollarının <'m
niyeti ve gtne aynı yö:ı cJ.~n ı:c· 
Jccek akır.ları durdurmak mak:. 
sadiı·le. bü~-ük tı.ş blokların a
ral!;ına harç bJrakılmadan üst 
u~te korm2k suretiyle- yapılmış 
tır. 

~f')\'2ll - (\M 

Kalelrri 

Anz.a{ Kalesı gjbı aynı nıak· 

sallarla kurulmus ikinci de,. 
~·de kalelı·rdir. 

GOOD - YEAR Fabrik=nın imôl ettiği Kamyon lôotiklerinin muhtelif fiyatlı 

,aekiz'mode:~ mevcuttur. En' ucuz }ôstik •az kilometre yaptığı için çok~I 
daha pahahya mal olduğu bilhassa memleketimizde çok tecrübe edilmi~ir. 

• • Kamyon lôstiği alırken i)inize en uygun modeli intihap için tecrübeli 
~· . 

mütehassıslarımızın fikrini alınız. GOOD-YEAR'ın ~n yüksek kaliteli V.J en . - ~ 
palıalı olan ROAD LUG lastiklerini tecrübe ederseniz bunların kilometre 

hesabiyle en ucuz lôstik oldukların~si;'_ de takdir • ed~ceksiniz. 

OÜNYANIN HER BiR TARAFINDA 
GOODYEAR LASTiKLERi iLE HER BiR 
MARKADAN FAZLA YÜK NAKLOLUN: 

1 DU~U BiR HAKiKATTiR_ 

Memleketin her bir tarafındakl acente

lerimizden ROAD LUG veya dioer model,. - . 
!Jerde GOOD-YEAR 18stiklerini arayınız. 

~ ;;A""" - "• ~ D ,.J. ..;..o - .. :O :;::: ~-O :O~-~ ir "C- ;J ~ E -~ ,. ııı::;.,. 'i,)~ >.S:: ~,.b ;;.~ "'Q ...ı t:ı ~ ;ı !:: -~ ôi E ş.tl 
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kul vardır. iki köy okulunun da ruma gelmijhr. Daha ziyade 
inşaatı bitmek üzeredir. r.ıev· buğday ekilir. l\ley\•acıhk yok
cut okul13rda 122 si merkezde tur. Söğüt ve kavak a~ac;-larına 
122 si de köylerde olnıak üze· yer yer rastlanır. Küçük ~an'at 
re 2H tal<be okumaktadır. Köy brJan hiç biri.•e tes>düf edil 
lüde okumaya karşı bir heve~ mez. 
görülmektedir. 

İlçl) halkının işllgal mevzuu 
hayvaoeılık., bilhassa koyuncu 
luktur. nu arada büyük bas 
h1yvantar da önemli bir yekUn 
tut.ar 

Ziraat pek iptıdai va~ıtalarla 
yapılır. Mahsul, son yıllara ka
dar ancak kazanın ihtiyaçları

na yetecek kadar idi. Son yıl-

Başka lede 
Yahudi cemaati 

B,ı~kalede, bu memleketimi
zjn en ücra kasabalarından bi .. 
rinde Yahudi vatanda~tarımıza 
rastlayabileceğinizi zanneder 
miydiniz? Jlalbuki buracl:I. yer 
Ji halkın ör( ve 5.detlerini ta .. 
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maml'n benimsemiş; konu,ms· 
Jarında, .~ivelerinde bile Yahu· 
di oldukları asla. anla$ılmıy3n 
insanlar yaşamaktadırlar. lla
yatlarından gayet men1nundur· 
lar. Ka1anın biltün ticari ha· 
yatı onların elif'de gibidir Bi· 
rinci Dünya Harbinden evvel 
muhacir olarak İr;ından Türki
yeye geçmişler ve bu hudut böl 
gcsinde yerlef'İP kalmışlardır. 
Normal günliik münasebetler es 
nasında Türk~e konuşurlar. 
}{cm de tam .bir şarklı şivesiy
le. llususi hayatlarında İbra 
nice görüşiirler. Bir h:ıvraları 
ve bir hahamlan vardır. 

Ba'jkalrde. Yahudi ekalliyetinin havrası 

Vıe Belediye Reisi Şükrü 
Kösereiso!Ju / 

Çeşitli 
Bayntdırlr~ 
• 

işleri 
• 

vandı köy yolları için Ba· 
yındtrlık B.1.kanhğıne..1 

600.000 lira, köy içme suları 
iı;in de 135,000 lira y:1rdım ya.. 
pıtmışhr. 7 kilometrelik Van 
iı;kele asCJlt yolu tamamlanmış 
tır . • 

Devlet ha~t..ıncsi inşaatı bit
mek üreredir. Bu arada bölge 
ldboratuvarı ve hayvan ha~a· 
nesi inşaatı da bitmiştir. 

Su işletme binasına, başlan. 
mış, ayrıca set ve kanal inşası 
450 bin liraya ihale olunmu:;
tur. Van Ziraat Fidanlığı ih
dası ic;in 290 dekar arazi ka
mulaşlırtlmış ve fidanHk işlet
me binası 80 bin liraya ihale o
lunmu~lur. 

. 
• 

• 
• 

~ 

Başka bir dine mensup oluş 
ları, Yahudilerle Türklrr :ıra- ·ı 
ıonnda -şak3 \'oluyla da olsa
bir tefrik yapılmasına kat'iyen 
mahal bırakmam:.ktadır. 

Yerli halktan kimsenin on
lardan bahsederken cYahudi• 
veya ıaure kasdiyle ııKefere• 
dedi~ine şahit olamazsınız. !t1u
hite o derece intıbak etmişl~r· 
dir ki, insan bunun sı:-bebinin 
ne olabilecej:tini uzun uıun dü· 
şünmeden edemiyor. Bu belki 
ı.le, Şarkın o muazıam dağları 
ara-;ında ya~ayan insanlarının 
mukadderat birli~ine daha ('Ok 
iman etmelerind('n hu:5ule ge
len bir neticedir. 

Ba5kaledeki Yahudi vatandaş 
larımızın isimleri de bizim a 
lıştıl!ımız Yahudi üıimlerine 
ben1emiyor. Orada tanı.ştı~ımız 
bir bakkalın ismi Şalom'du. Kar 
deı::inin j.:;ml H:ırunmuıs. 

Ş3mil isminde olan babaları 
İstanbulda oturur ve onlara 
m31 gönderirmiş. Ondan geı•!·l 
mektuplarda bol bol Başk.lo 

hasreti okunurmu1. Ilcr fırsat 
ta da kalkar hava tebdiline ~e. 
lirmiş. Doğrusu Başkalenit1 >aı't 
lam dağ havası aranmıyacJ~ ri 
bi değil. 

Yahudi olan bir başka bk 
kalın ismi de 1Shtustağa11 Jd:. 
Küçük oğlunu da cDoktor• di
ye çağırıyordu. 

Kısacası, Başkaledeki Y :1hu
di cemaati, her yabancının dik 
katini çekecek hususiyetler ta· 
~ımaktadır. 

Van Lisesi 

Vanda 
Of elcilik ihmal 
Edilmisfir • 
yan şehri yeni bir gelişme 

yoluna girdiği halde otel
cilik bakımından bir hantleye 
tesadüf edilmemektedir. Mev 
cut oteller ihtiyacı karşılamak
tan uzak oldui;u halde ne ye
nisini yapmak ne de mevcutla
rı ıslah etmek yoluna gidilme
mektedir. Halbuki Van, tabii 
güzellikleri ve bilhassa gölün 
cazibesi itibarile buraya insan 
celbedecek vasıflara n1aliktir. 
Göl kenarında kurulacak gilzel 
bir otel her zaman müşteri bu. 
labilir. 

Van iskelesi yanında Deni'z
cilik Bankasına ait olan otel 
gayet kötü idare edilmektedir, 
Odaları kifa;yetsiz~ir. Adeta 
bir misafirhane gibi kullanıl
maktadır. Gerek mevkii gerek 
bina itibarile iyi bir otel olma
ya eh-·eri.şli bulunan bu yerin 
ihmal edi.lmiş olması Van için 
büyük bir kayrptır. Ilalbuki 
Denizcilik Bankası Van işlet
mesinin Tatvandaki oteli bu
nunla kıya3 kabul elmiyecek 
kadar mükemmeldir. 

Vanda mevcut oteller içinde 
iyice olanları Erek Palas, Al
tay Palas ile Erciş otelidir. 
Bunlardan başka 3-4 tane de 
küçük otele benziyen miı;a(ir. 
haneler vardır. 

Belediye, e.ski H.ılkevi bjna
sınl otel T gazino haline ge. 
tirıne!< için bir teşebbLisc girij 
miştir. 

., 

• 

• 
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Vandan isimler 
Vali: İlhan Engin 
Belediye Başkanı: Şükrü Kö 

sereisoğlu 
Jandarma Tugay Komutanı: 

Tu~~eneral Fikri Uğuz 
Sınır Alay Komutanı: Al· 

bay Lütfü Tunay 
Ziraat Bankası ~Iüdürü: Rem 

zi. 
11 Jandarma K. Vekili: Yar 

bay Necmettin Tokuş * 

Emniyet ~Iüdürü Vekili: Ni 
hat Rüştü Kırlı 

Milli F.mniyet .}füfe!liıi: Ab
dullah Ekinci 

Veteriner Müdürü: Selim 
Ba~can 

Ziraat Müdürü: Şevket Ko· 
çer 

Milli Eğitim Müdürü: Hakkı 
Kadıo~lu 

Lise !t1üdürü: K3mil Günel 
Erkek Sanat Enstitüsü }1ü1il 

rü Vekili: Fuat Çetiner 
Kız Sanat Enstitüsü ~tüdürO: 

ŞehimC' Gökdemir 
Ernis Köy Enstitüsü ?ıtüdü

rü: İbrahim Oymak 
Sağlık ~lüdürü Vekili: Hik

met Göçmen 
Memleket Hastahanesi Başta 

bibi' Abdülkodir Canla5 
Trahom Dispanseri Doktoru: 

Hasan Sümbül 
Doğumevi Baş hekimi: llayri 

Demirlekin 
Askeri Hastahane Baştabibi: 

Binbaşı Faruk 
Asker? Ilaslahane Operatörü: 

Yüzbaşı Süreyya Sander 
Karayotları II ci Bölge Mü 

dürü: Tahir Kaplan 
Bayındırlık Müdürü: Nusret 

Özdem 
Sular İdaresi İşletme Mühen 

disi: Nurettin Atalay 
Yollar 95 inci Şube Şefi: II.ıy 

ri Güngör 
Defterdar Vekili: Tevfik Po

lat 
Öıel İdare Müdürü: İ.imail 

Perihano~lu 

C. Savcısı: Ural İdil 
Ağır Ceza Başkanı: Hilmi U

luca 
Ccu Yargıcı: Cemal 
Tapu Sicil Muhahıı: Avni 

Şirin 

Müftü: Niumettin Arvas 
Tekel Başmüdürü: Saml Al

tınok 

Gtin1rük. Muhafaza Müdür Ve 
kili' Ş>h>p Ateşti 

P. T. T. Başmüdürü: Fahri 
Çağlar 

P. T. T. MerkeF- Müdürü: Ke
mal Hakimo/tlu 
Va~i Gııelesi Sahip ve 

Başya.7..arı: İly~s Kitapeı 
Demokrat Pacti Ba~kanı: Ce

mil Yörük 

C. H. P. Parti Başkanı: Sa· 
ban Boysan 

• Millet Parisi Başkanı: Ahmet 
Metin 

Erciş Kaymakamı: Halit To. 
kullugil 

&turadiye Kaymakamı: Tarık 
Toğal 

Özalp Kaymakamı: Fikret Ga 
ral 

Gevaş Kaymakamı: Orhan 
Ak bay 

Başkale Kaymakam vekili: 
N •vıat Tü!eokçi 

Gürpınar Kaymakamı: (Atılo 
tır). 

Çatak Kaymakamı: (Açılo 
tır). 

Yanda canlı 
Bir maarif 
Hayatı var 
yan'ın merkez kazasile.. diğer 

yedi kaıasındaki ilk okul 
adedi on dörttür. Bu yıl yeni. 
den okula kavuşanlarla birlik,. 
le köy okulu sayısı da 85 e 
yükselmiştir. Bu okullard.1ki 
öğretmen adedi.163 dür. Bütün 
il,1c okuml ça~ındaki çocuk 
miktarı 18.1952, okulJ devanı 
eden talebe sayı~ı 6,614 dür. 
İlk okulu bitiren kızllrdan yüz 
de 73 ü, erkeklerd~n de yü7.de 
63 , ü ort3 ve teknik öğretime 
devam etmekteıdırl('r. 

Van Li.~->İ: 

Bir milyon lira &arfile ya. 
pılmış ol3n y~ni li.se binasında 
öı;retime baş13nmışhr. Lisenin 
b3len 24 öğretmeni 254 talebe. 
si vardır. 

Vanııı yalnız Erci.) k-ızasın
da orta okul mevcut olup la· 
lehe miktarı .sck.>..?ndir İlk me... 
zunl:ırını bu yıl vermiş~ir. 

Teknık öğretim: 

Van. Teknik öğretim müesse. 
seteri itibarile ıen~indir. Mer
keıde 10 ü~rttmenli, 143 lale. 
beli Kıı Sanıt F..n.:.titü.>ü, lJ 
öğretmen ve 7-t mevcutlu F.r. 
kek sanat Enititü.;ü varrlır. Er 
nisteni 413 mevcutlu köy ens
tilü.sii Vanın ma.tri( hayatında. 
mühiCD" bir mevki İ$g3l eder. 

Bunlord>n başka ilde 98 ta. 
lebesi olan gezici köy kadtnla:. 
rl diki.ş - nakış kurl)U ile, 32 
mevcutlu Demirci • Marangoz 
kursu faali.yet halindedir. 

• 

• 
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Van kalrsinde Timur Pa5a anıtı 

Yanın tarih • 
çesı 

Doğu Anadolu yayllisının baş. 
lıca şehirlerinden biri ve 

kendi adını t3şıyan vil<İyelin 
merkeı.i. olan Van, kadim bır 
tarihe maliktir. Şehrin kuru
luşuna d.lir te\'siki kabil olmı
yan muhteli[ rh·ayetler mev. 
cuttur. :\feseli Şem.-;ettin Sami 
Bey merhumun Kamus'u13.13m 
adlı eserinde, ~1il.ittan 1900 
1ıl evvel Asur Kraliçesi Sah 
Merye-m yini Semiramıs tara. 
tından te3is edildiği ve kendi 
adına izafeten Şahmcrimirkert 
te.imiye olunduğu, bilahara Ki
yJnyan saltanatının son devir. 
lerind>? Van adında biri tara
fından büyütülüp güıelleştiril· 
di~inden dolayı bu sefer de o. 
nurı adını aldığı yazılıyor. Bu
nunlJ beraber gerek garb' ve 
gerelGe Şark klfısik tarih kitap 
larında Vana dair geniş tafsi
lat vardır. 

Şarki Anadolu ve bilhassa 
Van gölü çevresinin ilk is

kıinlara sahne olduğu jnkar e
di.leme-z. A1il8ltan evvel ikinci 
bin yılan ortasını aşıncaya ka
dar bu mıntakada Hurrir'Jerin 
h.lkimiyet tesis etmiş oldukla. 
rına ihtim31 verilmektedir. 
Jfitit dveleti yıkıldıktan son 
ra A o a d o l u n u n Ce
nubi Şarkisinde bir çok bey
likl~r kurulmuştur. Bu arada 
gelişmesi için bütün ikti3adi 
imkii.n!ara sahip bulunan Van 
gölil civarında teessüs eden ~Y 
Jile diğerlerine nisbeten daha 
tabuk inkişaf etmiş ve Anado· 
lu tarihinde tesirli olmuştur. 
Bu be}·liğe Urartu adt veril
mektedir. İlk hükümet merke
zi l"l''Jli.in şimalinde Anaşkun 

• 
Feridun Faz ı l 

TÜLBENTÇİ 

•• 
şehri idi. 

Asur Kralı ütüncü Salman
nasar crı.ıilattan eV\·el 82-t-858) 
zamanında Urartulara karsı ya. 
pılan şiddetli tazyik üıerine 
Urartu krah İkinci Sardur hü
kılmet merkezini mevkii sarp 
ve zaptı mü:jkül olan Yanın 

bulunduğu kayalık sahaya gö. 
türmüş ve burada Yan kal,e.)İ

ni yaplırmı~tır. 

p rofesör Günallaya göre, A· 
sur krah Tigaltpolasar, 

Urartu Kralı Ütüncü Sarduru 
mal,ltip ettikten "onra o zaman
Jar Tuşpa veya Turuşpa adile 
anılan Van kalesini ıapt ve 
tahrip etmiştir. Urartular her 
ne kadar bu sefer hü;..ü:nct 
merkezini Toprak Kaleye nak
letmişlerse de. bir müddet son
ra A-fcdler ile karşılaşmak ZO· 
runda kalmışlardır Med Kralı 
Keyka3lr, Urartu devletine 
son vermistir. 

v an t~vre.:;inde bir r;ok: mil-
letler gelip g~miştir. Ma

kedonya Kralı Büyük İ~kender, 
?tfilitlan 331 yıl evvel giriştiği 
Şark se(erin~ bura31nı işgale 
muvaffak olmuştur. İranlılar. 
Romalılar, Bizanilıl:ır, Ermeni. 
ler ve Arapllr zam:ın :ı:1man 
Van ç<>vre3ini ellerine g~ir· 
rni,Irr<lir. 

'\ ""(J.. ,( ___ ., 
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Ilaıreıl Osmanın hilıifet za-ı , 
manınd.:ı 645-646 da Suriye Va. 
lisi Aluaviye, Suriye ve Irak 
n1uharebelerinde temayüz et
miş olan Eıİıir Habip Bil\ ~lüs
hmeyi bu mıntakanın fethine 
memur etmişti. Bu zat ev\'el.i 
Enurumu almış, kar~ısına tı

kan Biıan3 ordu.:.unu mağllıp 
ettikten sonra Van gölü isli
kametıne dönmüs, ci\·ardaki 
mahalli kralları ve prensleri 
nüfuzu altına al•~:ak Erçişe gir_ 
miş, İran Ermenilerinin o za
manki merkezl olan Dvini ıap
lctmiş ve Tiflis ile bir ahdna. 
me imulıyarak lılüsltimanların 
yüksek hiıkimiyetini tanıtmıştı. 
Aynı 1an1and.l vergiye bağla

mıştı. 
Onuncu a.>ır başlarında Arz. 

runiLer, merkezi Van şehri ol
mak üzete Vaspurgan adını 
verdikleri Van gölü tevresıni 
içine alan küçük bir Krallık 

kurn1u~lardı. Bu krallık diğer 

mahalli krallar ve prensler gi
bi Abba3ilere tibi olan Bağdöt 
Halifelerinden hil'at \'C fennan 
alarak onlar namına h.ikimi
yet sürüyorlardı. Selçuk Türk
lerinin Anadoluda fütuhata 
başladıkları sırada Arzrunill'
rin sonuncu!:JU olan Şenekhe
rin, Van \'e ('evresini 1021 de 
Biunslılara.terketmişti. Bu ta
rihte Berkri, r,,1alazgirt, Ahlat 
ve Ercişde Mü~lüman emirleri 
bulunuyordu. Bunlar da. çare
siz olarak Bitan!:Ja t.ibi emlrel
ler haline gelmişti. 

van ve çevre.>inin Bizanslı
ların eline düşmesi hakiki 

bir ft•llket olmuştu. Şahnaıan
(De-vamı 11 incide) 
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V aııııı ııiifıısıı 
van Vıliiyc!inin toprJk sathı 177.)9 k: .OD1Ctre nurabbJI. nü

fusu 143,080 dir. Oeınek kı her kilomeı ·c ınurabb.:ı yerd<' 
aııc:ık 8 kişi yaşar. hat;5 bu nl!:'JtL Başkale Gürpınarda 4 kişi 
derecesine kad::"" dlişer. 

Bir zaman 100,000 nüfusu olduğundan bah)edilen. Cihan 
IIarbindl'n e\·vel 28,000 nüfusa Slhıp olan Van ıeh:-i tehcir 
işgal, Ermeni çetelrrinin imha hari:'k<·tleri gı bi Amiller netıce
sinde bir aralık Meta boşalmış. nüfu,u 1927 de 6,981, 1937 de 
9,302, 19~0 da 11.783. 19-13 de B.266, 1950 de 13,471 miktarın
da bulunmu,tur 

Niifu.sun şehir \'e köylere tak:iimi ~u şekıldedir · 

Şehirlerde 

13,471 
1.681 

427 
5,535 
2,450 

495 
1,109 

705 
25.003 

Köyl~rde 

20.843 
12.087 
8,100 

19,772 
7,414 

13,175 
19.()44 
17,546 

118.077 

i 

Ertişle Kümbet. (Şah A.1i Yar Türbesi) 

Vaııın eografi 
durumu ' ' 

v an İli TürkL)'enin ~oğusun-
da Van gölü ile Iran hu

dudu araiınd;ı bulunmaktadır, 
İran, Kuzeyden A~rı, natıdan 
Bitlis. Güneyden llakk5.ri ve 
Siirt ile çevrilidir. 

Van, kuruJ.1u .~u yer itibarile 
bir ov3dır. Doğu - Güne7 ve 
Kuzeye do~ru gitlildik~e ova 
kaybolur. arızalı bir yayll ha 
lini alır. Ü('lincü zamlnda mey 
na gelen bülün değişiklikler 
bir yandan büyük tukurllrl, 
tliğer yand3n rusuhl ovaları 
ve yüksek k3lker tepeleri mey 
dana ~elirmiştir. Bu mıntakl. 

yı arızllandıran kuzeydeki Ai!:
rl (5172) d~ınrlan rüneye i
nen bir kol Van il<.' İran ara
sındaki tabii sınırı teşkil. Van 
ve Rumyeı göllerini birbirinden 
:1yırır. Bu dağlar kuzeyden 
güneye do~ru Sarıçim'!'n, Du· 
manlı, Ay, Geribes1n, Ileravil 
ve !iuretap isimlerini alır. Va. 
sati irtifaları 2200-3800 m. a
rasındadır. Van gülünün kuT.e~ 
yinde sıral~nan Nemrut, Sut'
han, Aladağ ve Tendiirek d•l· 

lan sönmilş volkanik dağlar. 
dandır. Bu dağlar arasında 
Bl'ndimahi, 1'femedik. Iioşab 

suları yer alır. Bu suların a
kışları muntazam olup geçtik. 
leri araziyi sulama işinde aza. 
mi istifade edilmek~edir . 

Gölün güneyindeki Torosla
rın temadisi olan büyük Arkos, 
Karçıkaa ve Çatak sıra dağları 
zengin ormanlarla kaplıdır. 

İklim: 
Bölge yüksek bir yayla ol

ma.sLna rağmen so~uk ve sert 
yayla iklimi hi..,seditmez. Bu 
çevrede iki iklim müşahl'de e
dilir. Biri yiiksek rakımh ve 
gölün tesirlerinden mahrum O
lan kı.sırndır . Kışları sert yatla 
rı serin olu.r. İkincisi, göl çe-v. 
re.>idir; gölün daimi tesiri at. 
t ındadu.·, bah:trlar, ya~murtu. 
kışları müllyim, yazları serirı 
geçer. Yağmurlar en (a7.ll ma· 
yıs, Ekim V"e kasımd:ı yağar. 
Kıır yüksek yerlerde fa·ılaca o. 
lur u111n müddet kalLr. Ova 
bölgede karın yerde bulunduğll 
müddet 75-80 gü.ndiir. 
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lranla komşu kaza : 
........ -

BASKALE 
Şarkta dolaşıp da hüzün duy 

mamak kabil değildir. Yıl
larca ihmal edilmiş 5ehirleri~ 
miz, yol nedir bilmeyen kaza
Jarımız, mektebe hasret köyle
rimiz hep sarktadır. 

Bütün bu n1abrumiyctlcrdcn 
pay almış olmasına rağmen 
Vanın mühim kaz.alarından bi
ri de Başkaledir. 

Bir da~ yamacına yaslanmış 
şirin bir ver olan Başkale umu 
mi harpten evvel llakk~rinin 
merkeziydi. Karşısında İran top 
rakları vardır. bu memleket i· 
le 98 kilometrelik bir hududu 
bulunmaktadı.r. Bir hudut mer· 
kezi olmak itibariyle Başkale 
ehemmiyetli bir yer sayılır. Bu 
na rağmen küçüktür. Küçük bir 
çarşısı, yeni bir kaymakamlık 
binası, askeri kışlalar ve ker 
piçten bir mahalle: iste Başka
Jenin umufnJ manz.ar.1sı. 
Kazanın en bUyilk hususiyeti. 

~ok eskiden gelmiş ve burada 
yerleşerek Başkaleyl vatan bel 
lemiş 33 ailelik 268 musevinin 
bulunuşudur. fKazıının bütün 
ticaretini ellerinde bulunduran 

( 

• 

bu musevilere ait dikkate de
ğer bir vazı ayrı siltundadır.] 
Kazanın 106 köyü vardır. En 

uıak köyü ilçe merkc:ıinc 70 
kilometre mesafededir. Jlalkı 
gayet m:.ınis ve mıitldir. BtitC.n 
Başkale bölgesinde Türk~e ko 
nuşanların nisbeti yüzde '.~5 
dir. 

ilçede dispanser gibi sağlık 
tesisleri yoktur. Iliikümet ta 

1 

bibliği kadrosu ç<1k zamanlar 
boş kalır. Verem. frengi gibı 
hastalıklara ender tesadüf edi
lir. V3ki hastalıklar umumiyet· 
le ölümle neticelenir. Bunun 
sebebini. yol ve ıklinı şartları 
dolayısiyle ilçenin uzun müd
det Van ile irtibatta bulunama 
masında, hastaların bu yüzden 
tıbbi tedavi inıkanlarından mah 
rum olmasınd<1 ve balkın öte· 
denberi devam edip gelen bir 
an'ane olan maballt tedavi u 
sullerine başvurmasında ara
mak Hizımdır. 

bçe merkezinde bes sınıfiı, 
Uç ö~retmenli bir ilk okul. dört 
köyde de birer öğretmenli o

(Devanu 10 uncuda) 

' 

' Erdıtcn bir görünüs 

, 
Baıkaleni• bir mahalleli 

F-. :aıı - ~ -·· 

''!ı-

Ercişte Davut değirnıenJerl 

Vanın en hareketli kazası: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

• E rcı f 
vanın en dikkate değer ka- lir. Fakat yoJsuzluk ihraç im-

zası şüphesiz ı ki, gölün ~i- kinlarını daraltmıştır. Ercişin 
mal kıyısında., biraz dahilde ka en mühim derdi yoldan mah 
lan Erci:;:tir. Burası zirai istih· rum oluşudur. Gerek Van, ge.. 
sallcriyle ve meyva.eıhğı ile Va reksc Cİ\'ar yerlerle irtibat ~ÜÇ· 
nın ve bu bölgenin ihtiyaçları- lükle temin edilmektedir. Bu 
nı temin eden bir depo mevki- istikametlerde yol ile kolav mil 
indedir. Ayrıca yeşillikler için~ nakale imk~nları temin edildi
deki tabii güzelliği de kendisi- ği giln Erciı, lstihsalleripi baş. 

ı;adi hayat sayesinde kaza 1'1'-a 
zamanda zengin olacaktır. in
saatı devam etmekte ola:ı Pat 
nos - Erci5 yolunun B1·c15e 
varması sabırsızlıkla bt't!erı
l·or. 

ne cazip bir hususiyet temin ka yerlere daha geniş çapta dev 

Kış ayları bu bölge iı;in fe
l!ıket olur. Bu mevsimde hiçbir 
yer ile irtibat tesis e\Jilcmez 
\'e Erciş, uzun kır; aylarında 

etmektedir. Bu vasıfları haiz o ı:cdccek ve gelişecek olan ikli- (Devamı 1% nfidt) 
lan Erciş Doğu Anadolunun en~ 
hareketli ve büyük kazası sa· ı ~·
yılır. Patnostan çıktıktan son·. ~ 
ra üzerinde ilerlediğimiz tozlu « Ereisin etrafı yol, henüz göle varmadan u· 
zaklan bir ormanlık ve yeşil· 
lik kümesi halinde Erciı görü-
nür. Güz.ellik bir müddet devam 
eder ve Ercişe varınca doyul-
maz bir hal alır, 

Kazanın merkez nüCusu 5535 
dir. Nahiye ve köyleriyle bir· 
likte nüfus 19.772 yl bulmakta 
dır. Bölgenin başhca gelir kay. 
nağı zıraati ve hayvancılığıdır. 
Senede ııı-1~ bin ton buğday 
ihraç edilir. Erciş mıntakasın· 

da geniş ~apta patates ziraatı 
yapılmaktadır. 2000-2400 ton 
kadar ihracat yapılıyor. Binler
ce dönümlük üzüm bağları var 
dır. Ercişin nefis üzümleri şa.· 
raplıklır. Fakat snrap imali 
için en basit tesisler bile henüz 
kurulmamıştır. Czünı yaş ola
rak lslihllik ve >•kın yerlere 
ihraç edilir. 

Erciş bu civarın mcyva depo 
sudur. Üzümden başka bol mik 
tarda kavun karpuz elde edi· 

~ 

"" gül ile tlikeıı » 
Yazan : Ali Saracoğlu 

Erciş, unutuhnuş Lölı;tınin en büyük yol kavşağıdır. Sup-
handa~ı. Ala<lağ, Zeylan dağlarının ucsuz, bucaksız düz. 

IüSlt'ri üzerinde kutulnıus olan bu küçük, fakat şirin Jı.asaba, 
uzaktan bakılıııc~ bir kavak ormanını andırır. Do~u ve Kuze
yini Van Gölüne doğru yarım bir atnah ~eklinde kuşatan Zır
nakol ve !~ızılkaya tepeleri, üzüm hatları ve göle k.:ıdar uı.a
yan !aha bakımlı n1cyva bahçeleri ile örtülildilr. 

Ercişte bol ıneyva yetiştirilir. Bu küçük kasaba.da da mev .. 
iiınleı· ve zaman \".;:;n Gölünün hükmil altındadır. Kı~lar bol 
karh, fakat ılık, y::ıllar serin o1ur. 

Erciş ilk defa törc.nler yc~il kınadan süsler yakınnııs bir 
g1>1inc benzetirler. 

Karakoyun1u Türk'crinin bütün ildet ve gelenekJcri Er
cişte biitün c&nlılığı ile hiilil yaşamaktndır. Unutulmuş höl
ı;enin di.l!cr .kasabaları gibi bakımsız kalmış olan Erci~t, bu 
yüzden ins3n ilk görü'jtc yadırgamaz ve Ercişte yine bu )Üz-

. , den ıı:aripJik duyulmaz. 
Ul"KULU z nııı.s 

Zaman, f;rciste Eshabı Kchfin asırlar süren uyku~una 
benzer bir uykn?~a dalmıstır dersiniz. Zumald trpclcrinlle 
c~cn h:ıva, ı~ılıyan ı;:ünc~ birkac; bin scnenindir. Çelebi baJ:ı. 
nın koskocaman l·ir düzlüğün ortasında deva~A bir ihtişamla 
yükselen kalesi, t.Hinn1eyen ı:a~lardan ses verir, bilinmeyen 
çağlara ses iJctir, Yirminci asrın madde çırpınışları içind<' 
imanını kaybctnliş olan insana Zurnaki'yl, Çelebi bağı sahil
lerinin rapılıs z.1n1anı tiyin edilemiyen kalesini salıklam:ık 
fayda ~ağlar. 
RİRISCİ MENZİL 

Bitlislen gelen şose, Erei~te iki kola ayrılır. Bu yolun bir 
kolu kuzeye ~ıkarak Karakösere. bir ko1u da Van Gölü sahi
lini takip cdertk Vana gider. Erciş tlc Karakösenin arası )lÜ.t 

yirmi, Ercişle \'anın arası yüz onbeş kilometredir. 
Erciş gii,•l, fakat bakımsızdır. 
17 nci vtız yılın tanınmayan usta sanatçısı Eı-cişli Emra

hın yilz yıllor ölesi derinliklerde ça~layan ruhu Erdşlo, hala 
bütün ihtisım: il..? ranlıdır. 

•Rana F.ıorah derler Karakoyunlu 
N:imertler i('inde yilit oyunlu 
K.lı ribi pıznıauk t>l'kek boyunlu 
Riı Tilrkük. Türklükten rrrnıanımıı 

Bu ses, F.rci~in de sesidir. 
UnutulmJş bHlgede birinci m~nzil Erciştc biler, ikinci 

rwıen1.il F.rl'icot,ın 1':..~lar 

- -- u . ,, . ssı --... ..._..,AN • 'lh"" u~ ... , 
_____________________ ,_ 

v ana karanlık basmadı.o var. 
ınak ve yollarda bol bol 

durup resim çekmek ve halkta 
konuşmak maksadıyle kararı

mızı verdik: Karakösedc.n sa
b~ h erkenden yola çıkacaktık. 

Fakat İç İşleri Bakanı Ethcro 
Menderesin Ağrı'da bulunması 
ve Ağrı'ya. ait işlerimizin la· 
mamlanmaması, programımızı 

değiştirmemize sebep oldu. Et
hem Menderesle beraber parti 
merkez1erini dolaştıJ<-, askeri 
)clilpte halkla yaptığı münak.J· 
şal:ırda hazır bulunduk. Bir ta
raitan da milletvekilleriyle ve 
Viliyet crkanıyle konuşarak 

Ağrı'ya ait bilgilerimizi geniş· 
lctmcğe çalıştık. 

Bu arada vakit öğleye yak
laştı. Karaköse Transit otelinin 
nazik ve faal müdürü. öğle yc
megini yiyl!rek yola çıkman1ızı 

tavsiye edince, bunu da makul 
bulduk. Böylece tasavvurumuz
dan dür~ beş saat sonra )'Ola 
tıktık. 

'l'ulak'a kadar olan şvse ÜLe
rinde büyük bir sür"atle Uftuk 
ve işin hep böyle gideceğinı 
sandık. Bu yolun bize nikbin· 
Jik telkin eden diğer bir taralı 
da vardı: Yolumuzun üzerıne 

rastgelen bir boğaz yeri vak
tiyle eşkıyanın pusu kurduğu 
bir yernıiş. Buradan geçmeğe 
mecbur olanlar, sevdikleri)-·Jc 
hclftllaşırlar, ağlaıırlar, soyut. 
rnak ve ölmek ihtimalini göze 
alarak sefere cıkarlarmış. Biz 
ise mükemmel şosenin o boğa
za düşen yerinde resimler çek
tik \'e yolumuza devam ettik. 

Tutak'la Patnos arasında in
şaat devam ediyor. Yarın n1Ü
kemmel bir şose haline gel.?
~ek olan inşaat yerlerine uzak
tan hasretle bakarak, ham ara
zide iki ta.rafa yalpa \-·urara.-., 
batıp çıkarak ilcrilcmeğc baş
ladık. Patnos'la Erceyiş ara:;ın
da ayni zahmetli macera de
\'&m etti. \Tan gibi gcli~meğc 
hasretıi bir mcrkezimiti mem
lekete bağlayan yolun şimdiki 
hnli bu ..• Faknt fok şükür, 
doktorların hastanın başında 
olduğunu, makinelerin arı gibi 
çalııtığını, Ankaradnn gelen 
Karayolları erkanının inşaatı 
gözden geçirerek hızlaştırılm.1· 
.!ı-ına çare aradıklarını gözlcri
m}zle gördük. 

Erceyiş'le \·an arasındaki 
yol da, haritada (tes\•iye \'e 
toprak yol) diye yeıil bir çiz~i 
ile iıaret edilmiıtir. Faknt bu 
kısım. Patnos ... Erciyes yoli).·le 
kıyas kabul etmez. Adeta mü· 
kemel bir şose ve yer yer Cazla. 
ca sür'ate müsait... Bundan 
ba.~ka yol, kısmen Van denizi ... 
nin sahilini takip ediyordu. 
l\lehtap vardı. Ortalığın man· 
.arası o kndar güzeldi kl yolun 
baı.ı yerleri bozuk bile olsa in· 
san bunun !arkında olmuyor ... 
du. 

" Hayır, hiç birıey yok. 
Civardaki bir pastacı dükkil· 

nına girdik. Burada seyahatle
rimizde daima tesadü( ettiğimiz 
J-[ızıl'lardan biri karşımıza çık
tı: Sular teşkilitında yüksele 
mühendis Nurettin Atalay .. 
Bizi tanıyınca önümüze düştü. 
beraberce lokantaya tekrar git· 
tik. Bir ekmek bulduk. Hızır, 
evine koştu. Burada umumiyet· 
Je makbul tululan otlu peynir
den ayrı olarak hususi yaptır~ 
dıjtı tulum peynirinden bir mik 
tar getırdi. Biz karnımızı doyu 1 

rurken dedi ki: , 
- Otel meselesinde nikbin 

olmayınız. Burada yeni yeni 
oteller yapılmnkla beraber hep· 
si dolu olur. Biz, üe mühcncJi~ 
arkadaş, Sular İdaresinde bir 
odada yatıyoruz. Üçümüzden 
birimiz vaı.iieye gitti. Yala.ıs,ı 
boş ... İçinizden birini misafir 1 

edebiliriz. 
Diz hep beraber kalmağı ter

cih edince, otf'lleri dolaştı, her 
t3raftan menfi cevaplarla geri 
geldi. Fakat i.;;kelede bulunan 
Denizbank otelinde yer bula
bileceğimizi herkes temin edi· 
)'Ordu. Uıun ,-e güzel ağaçlıklı 
~-'olu geriye doğru bir defa da
ha aşarak gölün sahiline, otele 
gittik. Kapıyı bir ha)'li vurduk· 
tan sonra uykulu bir bekçi, 
otelde yalnız üç yatak bulun
duğunu, onların da dolu oldu
ğunu, salonda barınn1amız müm 
kün olamayacağını söyledi ,.e 
yüzümüze kapıyı kapadı. Koca
man binaya hayretle baktık. 
Denizbank burada bir otel iş· 
1ctmek külreline giriyor. Koca· 
man bir bina tedarik ediyor. 
Bunun içinde elbette mUdür, 
kadro var. Fakat sonunda. yal
nız üç yatak ... Kırtasiyeci1iğin 
akıl ermeyen cil\'elcrindcn bi· 
ri. .. 

Nazik Sular mühendbi biır 
son ihtiyat olarak Sular İdare· 
sinin adres.ini bırakmıştı. Ora
~-a koştuk. İçimizden biri boş 
yalakta yattı. ~\hmct I::ınin Ya.i
man, büroda bulunan ortası 
hafifçe dö~eıncJi tahta kanapc. 
yi tercih etti. Diğer iki arka
daş için Hızırımız, )·ere Sula~· 
İdaresinin çadırlarından birini 
serdi, birer de örtü verdi. Ça
dır bezi pekala yatak hiımeti
ni gördü. Rahatsız olacak \·e 
üzülecek yerde, afacan mektep 
çocuklarına mahsus bir ncş•c 
ve nikbinlikle yattık. O kadar 
yorgunluktan sonra rahat dö
şeklerde imişiz gibi mükemınel 
uyuduk ve dinç bir halde kalk
tık. 

İşin ı:aribl şu ki Van Bele
diye reisinin evi Sular İdaresi
ne bitişikmiş. Orada hepimizi 
ka~"aeak yatak varmıı. Reis, 
başımıza gelenleri ertesi gün 
duyunca tok üzüldü. Fakat biz 
2ahmete mukavemet takatımızın 

(Devamı 12 ndde) 

Yolumuzun bir yerinden Mu
radiycye (eski adıyle Bargiri) • 
giden yol ayrılıyordu. Ancak 11 
kilometrelik bir mesafe, buna 
karşılık Muradiye dokuz küsur 
bin nüfuslu bir şehir ..• Eğer 
gece olmasayd1, lıluradiyeye 
uğramaktan geri durmazdık. 

Yalnız şunu da sijyliyeliın ki 
bizim yollarımııın bugün tez.at
larla dolu halinde yalnız kilo
metreler bir mana l!ade etmi
yor. Bu yolun bakım vaziyetine 
göre 11 kilometreyi 8 dakikad> 
gitmek ihtimali da vnr, bir sa
atten !azla sürmesi de ... 

Nihayet Vana yaklaştık. Gü
ıel deniz manzaraları, bağ, lJalı
çe ... Bütiln bu zahmetli yolcu
luk esnasında karnımız acık

mış, saat on ... Do~ruca bir lo
kanta:ra gidip karnımızı doyur
mağı tabii ve kolay bi~y diye 
te!Akki ediyoruz. Nihayet şeh
rin merkezine \'ardık. ilk kar
şımıza çıkan lokantaya girdik. 
Fakat ıu haberle karşılaştık: 

- Yiyecek bir çöp bile kal
madı. 

......... -... ....... ........ .: 

-.~ 

Olümdiii' ~"iöaiFi ... iiif iiln şehir 
Eski Van Valisi Cevdet Tahir Belbs'in anlattığı hikôye 
B ugün Vanın güzel <:addcleri, 

mamur binaları var. Oraya 
gidince her taraftan yeni bir 
hayat fışkırdığını görürsiınü:z, 
Halk, istikbale doğru baknr
kcn, Vanın mazisinden kuv\"et 
almak arzusunu gösterir, bura. 
da 40 sene e\-\e1 110,000 nüfus 
.YaŞ3dığını, bugünkü 14,000 nü
fusluk sehirdf' yeni ve esaslı 
inkişaf islidadının ancak ba~
Jangıcı olduğunu söyler. 

JI:lkikJt aranırsa, bu 110,000 
ni.ifus iddia~ında mübal;iğa. \'ar
dır. Cihan l{arbinin arifesinde 
yapılan mahalli bir nüfus sayı. 
mına göre o sıralarda şehrin 
nüfusu 24,000 Türk, 24.000 Er
meni olmak üzere 48,000 di. 
Fa.kat Vanın başından Cihan 
llarbinde öyle felaketler geç. 
miştir ki şehir haştanbaşa yan· 
mış, nüfusun miktarı ''akit \'a· 
kit stfırı bulmu~. eski 48,000 
nüfustan pek mahdut bir ınik 
tarı canını kurtaralıilmi~tir. 

\'anın mukadt!C'ratında b;ıba 
ile ol;ul 1807 ıle 1915 iki voli
nin mühim bir rolü olmuştur. 
Garip bir tesadüf eseri, olarak, 
bunlar bir baba ile oğuldur. 
Baba, 1897 ile 1905 arasında 

Yanda \.'ali bulunan Tahir Pa
~adır. O~lu da kaym.lkam. mu
tasarrıC ve \•ali sıfatıyle, idare 
hayatının büyük kısmını Van
da geçiren Cevdet Tahir Belbs 
ti-. 

Van hakkında. bir l'Urt Ha.
vesi hazırlarkC'n, }ialta'da eski 
menfa arkadaşım Cevdet Tahir 
Bcıle konuşmnk ihtiyacını duy-

dum, ziyaretine gittinı. Sualle
rime cevap olarak bana $U he
ı-ecan dolu hikayeyi anlatlı: 

•ltlülkiyeden çıktığım zaman 
Avrupada. tahsile gitmek ar
zusunu duydum. Buna izin \"C· 

rilmedi. Bunun üzerine Rodos 
veya Atidilli gibi adalardan bi
rinde \·azifel e talip oldum. 
lfalbuki \"iliiyet maiyyct memu
ru sıfatıyle Va.na gitmeme ira
de ('ıktı. Dahiliye Nazırı :Ofenı
duh Paşaya başvurdum: 

- Babanı Tahir Paşa Van 
\'ali·ü ... Ben onun m:ıiyetinde 
nasıl vazi(e görürüm? Kanun 
buna izin \'Crmcz. 

1ılcmduh Paşa, padişahın ira
desinin herşeyin üstünde oldu
ğunu söyliycrek bana ~ıkıştı. 
Vana gittim. Bir müddet sonra 
Kevaş kaymakam \"Ckili, daha 
sonra gene irade ile Şemdinan 
kayn1akamı oldunı. 

$eyh Sıddık \'C oğlu 
Gf'nC \'e idealist bır idareci 

sı[atı)·le orad:ı kar~jllaştığını 

\'aziyet, hertür1ü tahmin ''e ta
!l:a,·vurun haricindedir. Şemdi
nan'da şeyh-Sıddık isn1inde b,ir 
adam derebC'yi ~ıfatıylc hüküm 
sürüyordu. Bunun hususi ida
resi, sarayla hususi şi(resi, 14 
)·erde kendine mahsus nskert 
karakolları \·ardı. Vergileri 
topluyor, yüzde onunu hükU
mete veriyordu. Jlerşcy enıri 
altındaydı, memurlar ona bo
yun eğmcğe mecburdu. Ka.rdc
~i Abdülkadir de Taifte menli 
bulunuyordu. 

Tam benim Şcmdinana \"ar. 

~ 

dığım sıralarda hfirriyet ilin 
edildL Abdülkadir hürriyet 
knhramanı sıfatıyle geldi, Ayan 
azası oldu ve on beş yıl siyasi 
hayatımızda mühim roller oy
nadı. Abdülkadirin Şcmdinana 
geldiği günlerde şeyh Sıddık 
ölmüş, yerine oğlu Se~·:i Taba 
geçmişti. Amca ile yeğen ara· 
~ında derhal nüfuz ka-vgası 
koptu. 

Beııin1 vazifem Nevrokop 
kaymakamlığına çevrilmişti. 
Humcliye gittim \.'e Vandaki 
lıitdiselcrden bir .n1üddet uzak 
kaldım. Bu arada, iki tarafın 
arasını bulmak üzere Şemdina
na İhsan Bey adında bir mu
tasarrıf, bir süvari bölilğile 
beraber gönderilmiş, nelicc 
alamamış, Vekiller ve)leti ka
rarı}·Je beni lJakkarı mutasar
rıh yaplılar-

\'aziyeti tetkik edince gör· 
düın ki halk huzur istiyor. Gü
rültü ('tkaranla.r, iki ra~;> 
ŞE!yhdir. ~lüsadenıeye mey
dan bn·akrnadan elebaşıları ve 
tüfekli adamlarını tevkif etmc
/;e imkfın buldum. Bunlar Va
na, oradan İı>tanbu1a gönderil· 
diler. Seyid Taha istanbuldon 
kaçmanın yolunu bulmuş, Rus
ya yoliylc trana gitmiş, Bedir
hanılerle birleşerek Hoy•a 
\'arrnış. O taman hudut sa
hası asayişsizlik icindeydi. 
lloy gibi yerlerdeki kon
soloshanelerimiıi muhafaza için 
konsolosun nezdinde askert 
mülrcıclcr vardı. J-Ioy'daki 
müfrezcnıiı vasıtasıyle Seyid 
Taba'yı tekrar tevkif etlirdin1 . 
Müfreze kendisini hudut müf
rezesine tesJim etmiş, o da Va
na getirirken önüne eşkıya re
islerinden Simko üç yüz allı ile 
~·ıkmış, Taha'yı kurt.armış. 

Birinci Cihan Harbinin ba
sında bunlar, Jloy havalisindc 
teşkilat ~·aptılnr. Hududu geç
mek istediler, perişan oldular. 
ı·akat Ruslar, Kotor Ulikame
tinden ilerilediler ve oradaki 
askeri kuvvetimizi ricale mec
bur t'ttilcr. Tan1 o sırada Van 
Yaliliğine taylnin1 haberi gel
di. 

JJangi valilik'! Ortada harp, 
kavga, isyan, lhtil!ıl teşebbü
sUndcn bnşko birşcy • yoktu. 
Başıbozuk kuv\'ctler toplamak, 
dö\.·üşmek, \'akit k-.z.anmak 
Jeap ediyor .•• ı-:rmcni Taşnak 
kuvvetleri, Rusların öncü kuv
vetleri halinde her tarafa sar
kıyor, ihtil3l yuvaları kuruyor
du. Bunların planları, Van mcr 
keıini tazyik aJtına alarak dü
şürmek, sonra kuvvetlerini h<'r 
tarafa dağıtmaktı. A~iretlerden 

. - Yağ, yumurta filin? Van kalt~iadta eva \e gilü.ıı g:örüıüşü. U>c:>anıı ll lndde) 
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, V.1.T.1N. Van /T~vn! 

Ho.ı;ıb dettSi 

Yanın · istihsal havalında 
s ~anın ehemmiveli 

vanda, zira:ıt yapıJan arazinin 
sulanmasr ve bir ltısım a 

razinin su baskınından korun
ması işleri ele alınmışır. Bu 
maksatla 1950 senesinde Van
da Bayındırlık Bakanlı~ınca, 
EUzığ 61 inci Şube Müdürlü
ğüne bağlı Van Sul>ma İşlet
me ~fühendisliı;zi kurulmuş
tur. 

ıralihaı.ırda üıerindc 
lan men.u ve tesisler 
dır· 

1 - Şamran Kanah: 

(ahşı

şunlar-

Mevcut olan bu kanalın Kra
liçe Semirami3 um.anında ya
pılmış olduı7:u ve isminin de o~ 
dan mülhem olduğu söyleni;. 
Kanalın uzunluğu 56 kilomet
redir. Güurg:"ıh üzerindeki Gt>l 
belhasan. Gem. Kerevanis. F. .... 
gil, Meş~eldek. İshanikom. Hor 
kom, Köşk. Snvartan, Edrı:·r?'if. 
Yeniköy, Zıvistan. Ke"Şi~u 
köylerinin arazilerini sulava'."ak 
şehre gelir 

Bu yıl Umir edilece-k o!•n 
Beyarkı Kanah i.!e 27 kilomet
re olup, bu kanal vasıtasiyle 
ITosb, Hırç, Kızıltaş; Gog•nis, 
Piltinis, Mülk, Mars, Türfci.ıiin. 
IIoreganis köylerinin araı:isi s'u 
Ianacak, kanal G!'vasın $İmaJln 
den Van gölüne ulaşacaktır. 
Şamran Kanalının restore e

dilmesi son 12 yıl icinde ikmal 
edilmiş. başta 13 değirmenin 
suyunu kanala getirecek bir 
tağdiye kanalı Ye sonda da su 
yu Akköprüye ak1ta{"ak bir tem 
dit k:anah ilive edilmi!ııtir. Ö
nümllzdeki yol serrio 70lu, sel 
köprüleri. köprüler. pnz ıer
leri ve kapakları. regü.litör. bet 
çi kulübeleri, Pertek köprü.ı:;ün 
den _şehtt k:ldar olan dar lı~ 
mın gcııişletilme.i, bçak ..,_ 
ren yerlt"rin tahkimi işlerine 
başlanacaktır. 

Ayrıca kanal ile köyleri teh
dit eden seUere karşı da ted
birler alınacaktır. Bu iş iı;;in 100 
bin Jira avrılmıştır. ffk olarak 
Zıvistan, Asb:'l:;tn, Kasrig köy
leri selden kurtarılacaktır. 

2 - Göllrr: 
Sulama iiinin ikinci kayna 

l!ını Geniş Göl. Doni Gölü ve 
Sihke Gölü teşkil etmcklrdir
En çok su alınan Geniş Göl üc: 
sene evvel Umir edilmİ!f. sula
ma tesisleri yapılmıştır. Geniş 
Gl>lden gelen dere Ü?:erindeki 
F:'aruk bendi tJmir edilirse da~ 
ha fazla faydalanmak mümkün 
olacaktır. 

-

Doni Gölü de diğerleri gıl:i 
eski bir tesis olup, 1952 de ta
miri yapılmak Ilı.ere ihale edil
miştir. 

Göllerden tam istir.deyi sı! 
lam.ak icin kanal, tevzi yttıt.ri, 
servis yolları ve iki b,,nd.ıı t.i
miri 1953 de ihaleye çıcınt> 
cat, ayrıca Şamran '\ltıudaki 
mmtakaların sadece Şdmnn 
suyu ile sulan..aııa51 ,olun• gı
dilecekfu. 

3 - Kebritler: 
E~ki fran suculannı:ı eseri 

olup bir ne\li galeri • kanal U
pidir. Ytt yer 10-ı.~ metre de 
:-inlikten gecer_ .83kım için 
10-15 metrede bir ku}'ular 
mevcuttur. 

Vanda 28 lcehri:ı mt>Ycul o
lup bunlardan 9 tanesi İ}letil
mektedir. Bir kısmı da aç-ılm:.k 
ü:ıere çahşılmlktadır. 

Sol:ıma: 
Van bölge.>inıle 1951 yılında, 

sulanan araı:i 18 000 dekardır. 
Bu mikdar 19~2 yıhnda 24 bin 
dekara yük:scltHrnişt.ir. 

İnşaat: 

Halihaz.ırda. i$lelme binası: 

1953 de yapılmak üzere sim.. 
di proje ve etüUeri hazırlanan 
~er ı;unlardır: 

1. Van sulama ııebeUsi re
viıyonu (1.000.000 TL.) ilk,P
sım. 

2. Van - ZIY:.lan, Asba.pn, 
KaJrig köylerinin. se:lden korun 
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iki kü~ük kaza: Giirpınar 

ve Muradiye 
s•rkta en küçük k'1!a m~~ 

- kezl'!r1nden biri Gürpınlr· 
dır . Yanın bu kJzas; sadece. ye 
dı memur e~i. t:ı·~itüm~t binası. 

karakol. blr kı~1ve. Ü\' dJ.kkftn. ı· 
lıir n\e.;cit, "lir ilkokul. birkaç 
e .. ._ 20 d.ıltlka mes~fede K~'ri 
kOyilnden i'larettir 

c;Urp ın.:ırın k;)\lert i('inJe 2, 
3 h3nE'li f'\'ler varı:tır 

Kazanın nlertcn nüfusa 4~tı 
kişidir. Fırın. Jobnta yok-
tur. 

JI;ılkın ba~lıc;ı rr.(';:;::ılÇ,-"İ hay 
vancı!ık vl?' iptliai şekHde ya
pıl.1n zira:ı•tir 

Gürptnarın~ floş.ah. llavasor 
Nordus i~mli ü~ n.Jhiyrsi V3r
dır 

Muradiye 

Diğer ilüı;ük bir kaza d:ı Mu
radiyedir. 4 m3hallesi \'e 120 
h:ıneli olan bu kaza d:ı bir mah 
runliyct yeridir. Aasaba iktıs1. 
diyatının ba-?!ıca mevzuları ko
yunculuk, zir1f,t, yağcılık vl! 
yüncülüktür. Zır;aut mahsulü ka 
saba ih 1.~yacını sa~1ar. 

Belediye te~kiliıtı vardır. E 
lektrik yoktur_ Fenni su tc-si
satı olmamakla beraber, Küm· 

ması (I00.000 T.L). 
3. • Van - Erciş ovasının Ö

rene çayından sulanması. 
4. Van - Gürpınar ilçesi 

aşağı llizingin Hoşalı suyundan 
faydalanması. 

5. Van - ııurad.iye ovası 
sulan~ı. 

bet çeşmesi n3m!yle anılJn kav 
nağın etr:ıfı bt"tonla ~niltrer. 
üı:; gö!".!~n akJn lenc~li su ılc 
ihtiya(" kar!!,!ıl:ınm.:ık:t-<ıdtr -----

Van Valisi 
• 

fihan E 
V ,n vaHS..: İlh:tn f'1g;n'in ver 

di~i tnfıl:>l şudur; kt>ndl
sindc coşkun bir ıevic \'e en~r
jl k:1ynlğ1 var. V .ınl v1nnca 
burısıru k:ıra sevda derec:-ıın 
de b:r ~~vd.ı ile bl!Jaıırn1ı. Va. 
nın geLşm~ imklnlannı ,ı:iir
mü~ ve biltün sevk ve e:ı-?tji
!iile V il nın türlü tür!ü ib~ :yaç 
ve davaların3 kendiJini veır

mişLlr. tlhın En:{i:ı har~ı:tl?'D 
buray3 gelmiş bir idırrci de
ğil, V:ının gelişme~ini k:en<ll
ne dert edinm1ş bir numır tlı 
Van hemşerisi mevkiindt' ~örü
nüyor Yanın iJtikbalintlen b ıb 
sederken ıevkten 3deta k3bın:ı 
sığm.Jyor 

ilhan Engio, Turgutlu. Kula 
ve Sarıkamışla k:aym3kam sı
Calile vazife gördükten sonra 
Van valiliğ:ne gelmiştir V~ 
nın türlü türlü gelişme imk.in 
l3rını, onun njkbin ~~zlerile 

~örmekten çok i,lifade e-Hik. 
İlhan Engin öyle bir aJım te
sirini yapıyor ki dim3ğınd'l 

ve kalbinde \':Jzifeye ait dü
şünceler ve hisler ı:türükleyici 
bir yer alı:ı,:or, dar şahsi hisle 
re yer bırakmıyor ve bütün et· 
rarındakilere ve hemşerilere 

sevgi ve dostluk bJğlarite b1ğ 
lanm.:ısına ve çalı-?m3 ahengi 
temin etmesine yol 

Şimdilik: ikinci kademe Sih· 
ke Cölildiir. Bent 1948 de ye
niden yapılmıı olup su alıu~ 
•ktadır. 

Gavaş Beyarkı Kanalı (27 km.), 
Doni Gölü ve Ermıtrı.is. Gölü 
benUeri t.imiri (400.000 TL.), 
Van ovası haritası ılır.ması 
(120.000 T.L.), Ahlat dere ısla 
hı (50.000 T.L.) ihale edilmiş 
vazi1eUedir. Bıımııbrrirlalz AluDel &aıla Yııl.ıııaa ,,_ Valisi hlıııa Bagla ile gi<il.WrLea 
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.Vanda · hayvancılık 

t • ve .zıra 
V Jn ilinin umumi mesah1iı 

3.065Ji00 hek• rdır Bu 
arazini:ı r :ıate eı"'"'ri;li k ::mı 
250.000 hektardır. Geri k;.: ~n 
arazinin 430.0iO het•1r gül 
ve bJtak' ~tır. 4350 hek 1r• or 
manlıklır. Ayrıca 114.000 bek· 
t3r da mera, ç:..ıyi... ..... , yoncJ ve 
koringalıkt .... 

Ekilen araziden norın:-: J ı> 
L »k 150 bin ton koda. mu~
telif hubub:lt e!de edilmekte 
ise de 9S2 yıfında ekilen !ıraıl 
97 bon hektarı bulduğund'" 
istihsal birdenbire trt1rat 175 
bin ~on1 yükselmiştir 

Yf'di kil•mf'trelik V:ııa - bkele aJaltı şehre mecleai bir ı;ehre vermh1tir 

Özalp ilçe.sinde yetişen ve 
m.:ıballen kirik t3bir edilen 
S('rt bu:dJ.Y ll:>~u illerimizin 
en yük'!ek kaliteli bu~ayı ol
du~u gibi bu ha\'alide aranılan 
en makbul yiyecek maddeıı. 

dir. Göl ~evresinde sıcak iklim 
nebatları hariç diıeı bütün 
mey\•a ve sebze çeşitleri yatış 
rnektedir. Dünyanın en meş
hur kavunu olan Dunkolp ka· 

vununun Vand:ın etrafa yayıl· 
dığı birçok bilginler tarafından 
kabul edilmektedir. 

arkın cen eti: Van 
vanı bılmiyenler bu isimden 

tirkerler. Orayı nasıl ta
hayyül ederler bilmem amma, 
i3'ıninden ürkmekle Vana pelc 
bü7ük h~ızlık eUilderini söy 
Jiyebilirim. Van hakkında •Ya. 
ş.a_nma~ yer•, .sürgünleri yeri• 
gibi sözler iş.itmişşeniz buna i
nanmayınıı.. Aksi halde büyük 
bir hak..iızlığa cüret elmiş olur 
sunuz.. Van Şarkın cennetidir. 

Vanın zengin bir tarihi var
dır_ Bir çok medeniyetlere mer 
.k.e'Zii..k yapmıştır. Bugün bile 
Van kalesinde bu medeniyetle. 
rin izleri yaşıyor. Bir zamanlar 
Vanın z-engiulik ve itibannı ta. 
ri! ic;in •Dünyada Van, ahrette 
iman• sözü ı;ok kullanılırdı. 
:Bu sözün bosuna sarfediJdiğ:ini 
iddia edemeyiz. Fakat yine bir 
devir oldu ki Van sanki ha
fız.alardan silindi, var He yok 
arasında bir şehir oldu. •Van, 
içinde yan• sözü de o fakirlik 
devrinin hatırası oldu. 

İyi ve kötü günlerin hepsi 
~li. Şimdi Van, yeni bir dev 
rin eşir:.indedir. ileriye imanla 
bakıyor. Sarkta önder olmak 
rolüne s.:ıhip çıkmıştır. 

* Van, deniz hasreti ~ektirme 
)'en ve kıyılan dünyaolD. en 
cazıp tabiat güıelliklerile süs. 
lenmiş bir gölün kenarında bu .. 
lunuyor. Serin rüzgirları, tabii 
plıijlar~ Edremit. Erciş gibi 
birer dünya cenneti sayılan kô 
ieleri, adalarında yaşıyan pe
likan kuşlarile göl bir sihirli 
8Jemdir. Van, hayatiyetini iş. 
«e bu gölden alır. 

Gölün kıyısından ~e gi
den yedi kilometrelik yol as.
faJ Uanmış ve modern bir man 
zar.a alm..Ur. Her iki yanı a
i!açlık olan bu yol Vana girer 
t:en insana bir iç fenh1$ ile 
"'hrin geleceği hakkınd.:ı bir 
111üjde verir. Bu yolun sonunda 
imara ba!jlanmış.. yüzü gülen 
Van ~ri bulunuyor. 

Bir .kalkınma halinde olan 
Vanın şehir işleri üzerinde Be
lediye Reisi Şükrü Kösereisoğ. 
Ju ile görüştük. Bugünkü ııc
htrli, kendi Belediye.si ile ele. 
le vererek Vanın iman için 
çalJ~3ya ve. bunu zevkli bir 
vazife tel.ikk:i etmeye başlamış 
tır 

Şehrin su isi ehemmiyetle 
e1e alınmış bulunuyor. İller 
Bankasından tem.in edilen 900 
bin lira ile Zerneba.t namiyle 
maruf iyi suyun on kilometre 
meaafeden sehre getirilmesi 
işine başlanmıştır. Depo Ve i· 
ule haltı bitmek üzere. Şehir 
şebekesi de 953 Ağustosunda 
hazır olacak ve Van fennJ, a.ılı 
ıhi suya kavuşacak. Hilen şe. 
hir, 3,ynı suyun eski tes.isat 
ile gel.irilen lusmuu kuJJaıu. 

Yazan : 

KEMAL AYDAR 
yor. Yeni tesisatla şehre gele
rek su 30 bin nüfu.:tun ihtiyaç. 
Jarını kar~ıl3yacak kifayette o
Jacakhr. • 

Yanın elektrik İjleri bir bay 
h maceıalt. Gerti şehir halen 
karanlıkta değil. Dizei motörü 
ile şehre elektrik enerjisi ve· 
riliyor. Fakat kifi değ.il. Bir 
rnüddettenberi hidro elektrik 
projeleri üzeriıtJ.de çalışılıyor. 
Şamran Kanal suyundan ener. 
ji elde etmek işi Su jşleri ida
resinin gördüğü mah:wr üzeri 
ne akim kalmış. Yeniden, Ben 
dimahi suyund3n 1000 kilovat 
lık bir enerji Utih:ı.al projesi 
hazırlanmış.. vaadler ahnmış. 
Bu i:jln tahakkuku hem Van. 
hem de Erriş. lluradiYe kau
ıarı için haylflt olacak. 

Van Belediyesi yol faaliyeti 
ne ehemmiyet veriyor. Şehrin 
an.3 caddeleri temiz ve modern 
bir şehrinkinden farksızdır. R1 
mandan temin edilen ucuz as
faJUa şehrin bütün ana cadde 
leri 1953 yılı sonuna kadar 
.asfaltlanacak. 

iki yıl evoel 140 btıı lira o
lan Belediye bütçesi !limdi 
300 bin lirayı bulmuş.t.UT. Nü!u
ıun eskiye nazaran ~i: azal
mış olması Belediyenin gelir 
kaynaklannı daraltmıştır. Bü
tün ümit Yttleştirileoek gi>(~ 
menlerle ~hrin tazanaca~ı 
har.Cette .. 

... 

l 

Şehirde inşaat gC'lişmckte
dir. iBr yılda husu~i ve resmi 
olarak yapılan yeni bina adetli 
84 il bulmuştur. 

Eski lla1kevi bin.J:;I Belediye 
ye devredilmiştir. Burası ya
kında otel • lokanta h~line ge
lecek ve Van güzel bir tesis 
kazanmış olacaktır. 

Güzel Vanı Şarkın merkezi 
haline getirecek hamleler de
vam edtyor. ·Yandaki hareket 
Şarkın yeni bir de\.--re girdiği
ne işaret sayılmaktadır. Yıllar
danberi yoklukla sızlayan kalp 
lcr belki sükün bulacaktır_ 

Meyva ve sebzeciliğin inkişa. 
fı için Tarım B.:1kanlığınca 
Vanda bir böloı;e fiJJınlıiıı te
sis edilmiştir. Böfgenio bir('Ok 
yerlerinde !'eviz ağa~ları or
m:1n halindedir. Bircok yetler 
de yeti~tirilen ka\•ak a~aç!arı 

bir kısım kereste ihtiyacını 
karşılı}'acak durumdadır_ 

Zirai inkişafta büyük hi:;sesi 
olan ziraat iletlerinin miktarı 
da gün geçtikçe ço~almakta
dır. H.ilc-n vilıiyet dahilinde 
50 traktör, 36 traktör pulluğu, 

-~~-~-~-~---~-----~~~-

Vanda yol faaliyeti 
.d. 

yenı ır • 
Şark viliyetıerimiıin bir('Ok 

ibliya~ları vardır. Bu böl
gemiz tok geri kalmıştır. İk
tısa.den kalkınmayı sağlıyaca1c, 
sosyal hayatı geliştirecek. ted~ 

birlere ihtiyaç vardır. Bütün 
bu ihtiyaçlar bir araya getiril
diği ıaman memleke-lin en bü
yük mevzuu, Şark meselesi ola
rak ortaya ı;ık.ıyor. • 

Çe~itli meseleler iı;inde yol 
menuu mühimdir. Geç de olsa 
yol davası ele alınmıştır. Van
da Karayollorı teşkiliitı kurul
rnuştur. 11 inci Bölge henüz 
malzeme ve te~kilit haztrlıkla-

~ rını ikmal etmektedir. Beş vi
layeUe bir kaza (HaUlır~ Bit
li.>, Mus, Ağrı, Van ve Iğdır) 
bu bölge içine girmektedir. 
Ağrı - Patnos - Van yolu bi
rinci plıina alınmıştır. İnşaat 

devam etmektedir. 11 inci bölge 
içinde bulunan Başban - l\.fuş 
yolu da bu yıl 9 uncu bö1ge ta· 
rafİDdan bitirilecektir. Bitlis -
Baykan arası-ndald yol genişle
tilip ıslah ediliyor. Çok haya
ti bir ehemm.iyeti olan Van -
Hakkari yolu henüz ele alına
mamıştır. 10 milyon lira git,i 
esaslı bir paraya ihtiyaç göste
ren bu yolun inŞ3sı geriye br
rakılmıştır. 

9 ve 10 uncu bölgeler arasın
da kurulan Van Karayollan 
bölgesi bu havalinin yol ihti
yacını temin için çok ji görmek: 
durumondadır. Esasen yurdun 
en bakıms12 yollan da bu böl
gede bulunuyor. 1325 kilomet
re tutan bölge yollarının yüzde 
27 si, üzerinden vasıta geçme
ğe elverişlidir. 

~ 
.. 

Van imar edilmekte, günden ıiiıoe JiUelleımekledir 

• 
• e l o 

8 m 1hıcr. bır dizlcaro. 21 trey 
!er. iki or1k rıukint-sı.. 3 c:ırır 
mak; ıesi. t:>:r biçer bağlar :\ 
biçer döt:er. 2 h:.rman m:J'ıti 
ne-i. 5 tınJz m.:ı'.t:':'le.ii, 3 seır ··c 
tör. 3 j::>, 3 m:ıt rıprtmp v:.ırdır. 
il l)'\" anr~ ~.: k 
u'llu:.n.yetle doğu il,er Jrl~ 

'Jldutıı ıZibi \" .... 11 da tı::ıy 
vıncıl:k ·halkın b f)'Ut lttsmı· 
n_n mes;:ı1esı,i tc-7 .ıl e1 :o: l.e 
n ş: mer ·a \'e ç-yır ri;ı '15 1en 
620.935 koyun. 141.2.'}! keı:i. 
ın 224 :tt. 2-100 eşek. t11i'3 
manda, !J2.500 sı:ğor olmıtc" :i
zere 878 354 hlyvan beslenmek 
ıed;. r_ \':ın ('evre.;;i hu mikiJ.
rın ~ . 3 mi;.tin~ beshye-c-ek ki
fayettedir. llayvan ve ntahsul
ıeriain yıllık geliri vaiJti 2.5 
mi:yon lir:ıdlr. Bu b1kımi:ın. 
hayvancıl!k mühim b!r geti r 
kay11:1ltıdır . Yol, p:ız.ır ve dl
ha müs.:ıil şartl.:ır temin e;;lil 1l l 
ğ:ı takdirde bu ıgelir 1}11\11 '11 

artabilecektir. 
ErC'ii .kaı.asındı Altın.1ere 

mevki inde kurulan h.:ır1 böl ·;.!e 
h::ıyvancılı~ının kalkınma"tın(l:s 
mühim bir rol oynamaktJ1ır. 
Harada, 21 bin dekar ar:ız~Je, 
atçılık. sığırcılık, koyunculrık:, 
lavuk.çuluk V(' arıcılık üzerin-

de ('alışılJE.~~tadır...:__ _ 

Van' da 
Kaybolan 
San'atlar 

Bir vak.il Vanın kendıne m::ıh 
sus bir kuyumculuk şöhreti 
varmış, Burada yapılan savatlı 
gümüş e;;;ya e§sizmiş. Yüz kad1r 
kuyumcu dükki.nından memle
ketin her yerine ve dışarıya 
jhracat yapılırmış. Van kuyum
culuğunun yarattığı rağbet o 
şekil~ ki bugün lslahanda ya
pılan savatlı gümüş mamul.ita 
h.1l;J Van d3mg3.sı vuruluyor 

Fakat Erzurum ve Trabzon 
gibi bazı şehirlerimizde kuyum
culuk devJm etmek ve geliş.. 
meklc beraber, Vanda hiç eseri 
kalmamıştır. Buna sebep, Bı

rinci Cihan Harbinden evvel 
başka her yerde Türk ve Er
meni vatandaşlar arasında iyi 
kom~u.luk ve ortaklık gibi mü
nasebetler mevcut olmaı.ına 
rağmen Vanda Türk. ve Erme
ni mahallelerinin birbirinden 
tamamıyle ayrı olması, kuyum
culuk sanatının Ermeni m3hal
lelerinde bulunmasıydL Bunu 
adeta iki ayrı şehir divP telilk· 
li etmek caizdir 

Vand.ı Cihan Harbının kar
gaşalıktan arasında yalnız ku
yuD\Culuk değil, dokumacılıkla 
alilcah diğer üç, dört ileri un .. 

'at daha ortadan kaybolmuıtur. 
Elde bulunan eski kumaşlar 
tetkik edilerek bunların ihya
sına ça!ıf'lması elbette zahme
te değer. 

Vandtı 
Spor 
vanda spor faaliyetleri yenl 

başlamış~ır. Birçok imk!ın
lar ve mü~it sahalar bulun
ma.ıı.ına rağır.en spor me\'zuun
daki h3reketler kısırdır 

llalen iJ,;.j s;por klubü vardır. 
Şen G<>nçlik ve Bölge Gen~H!c 
spor klüple:-i. Bunlar daha ı.i. 

yade futbol tem3sları yapmak
ta, bu kol en faal spor şubesi 
haLinde bulunmaktadır. ZJm:ln 
zaman gölde çeşitli deniı spor
ları da yapılmaktadır. 

Van Bölgesi bilha&sa su spor
larının inkişafına, kayakçılu~a 
müsaittir. Av sporu içinde mü
sait saha ve imkinlar mevcut
tur. 

• 



Van götünde Çarpan:ıık adası 

Yanda turizm ve avcılık 
Kü(ük tayyarelere benzeyen 
v•nın turizm bakımıııdan bü 1 ş ·~ı t 

yük bir istikbali nrdır. arına- " pos ft ••• 
Yo11ar taı11aml3n1nca ,-e yeni 
yeni oteller y3p1lınca. \'an 
şehri ve V.ın denizi, sağlan1 ha 
vasile, Jiltif n1anzaralarile. baA: 
ve bahçelerile uıakt.an, )'akın· 
dan pek çok turist çekecektir. 
Van kalesi başlı ba!Jiına bir a
lemdir. Van denizinin etr<.ı(ı 
diğer tarHıi hazinelerle ,.e ta
biat güzelliklerile doludur. 
Hatta İngilterenin eski Anka
ra basın nliiste~arı .\fr. Bi11 A.l
len, Ahlatla bir ev y0ııplırıp ha 
)"atının bir kısn1ını o•·ada ge
tirrnei'.:i taııarlanııştıı•. \"anın 
)'anıba!}ındııki Öreınit pliijı 
Şarki Anadolunun <:ayriye 
leri arasında n1ühin1 bir 
tutmağa n;ınızcttir. 

\ tan, :ıvrılar !cin de bir ft.>n
ncttir. Bur;ıd:ı senetle 10 - 15 
bin ~ans~r, 2 - 3 bin kunduı, 
bir hayli tilki tutulur .. \\.'lan
ma usulleri iptidaidir. Deri
Jeri iyi i~Je:nck sanati henüı 
kuru lamJnuıtır. 

\'anın klını1uz dt•ı ileri \Ok 
makbuldiir. Bu g:bi h:ıy,·anlar 
artık :ıvrılık n1ev11111 halinden 
çıkmı!, hu su~i ~iftliklerdc e-
lcvaj şckl;ıH.ll"' yeliştirilmeleri 
!idct oln111şl1ı:·~ Kü r iç_ çok rn:ık-
bul tbir ınl't:'t o!du~una gi)re 
teşebl.JÜ!'. sahiplerinin ıneınh"'
ketin1izdC" ('!('\ ıj s:ıhasına r.tıl-
maları, ·ı°li:-kiycyi kıymeti 

' 

Pelikanlar 

... 

• 

kürk yc1 :~tiren \"P. ">atan ye•· 
Jer ~ıra;ın:t koyabilir. ltelr 
''tını bıı bakımd;:ın <;ok nıühim 
imk5nl~r brkliyor. 

\'an ile l\luradi~·e arasında po"ita nal..Jiyatı bu 
1·apılın akladır. 

araba 

\'an ghllindek' \,lır Carpa· 

nok, Akd:..:n;:ır, gıbi adat ·da 
on binlerce peıuı..an ) a~ıyor · 

Bunl3rın kanat :.çı~ı 2.65 
rn~lrelC }·.atlar ,·ar·- ki kiil.~iik 1 
bir t•1)")'are Ocmckli. Bunlar 
mil)'on1arca nı;ırti ile he-rabe: 

bııratartla kışlıyorlar Vl' ınuh::ı. 

nz.ı intl 
ın.ıo;.rafın 

1nr ~et 
clık. t•1;ık uz;ık v tfty"'!l?er 

kı bilr \'iJkın bir istik~>oı:lıl~ 

\ 'an de,h. ni hır •u i:t::n hetlc--1~. 
fi di~·" kJbul ctınrğc:" _ ~·az n o- 1 
r.ııl ar<! .... kanıp ku ·111 .. ğa, x 
kayak ,;:: ibi s.pı)•·lar için 
akın etnlete i.ılı;:ır11ktır. hııd• plıij 
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n'ın bü u der erı v r 
... .. 

• Van hakkında iki görüş: 
Nikbinler diyorlar ki:<<Dünyada Vanı Ahrette iman ... >> 

Bedbinlerin görüşü: ({ Van, ieinde 
Şin1di)·e kadar dolaştığını vl

liyetler arasında Van, be· 
niın üzerimde çok derin bir 
tesir bırakanlardan biridir. 
Van vil!iyeti öyle gelişme im· 
kilolarına sahiptir ki buraya 
verileceJC' himmetlerden aı z.a.. 
manda ~ok e~aslı neticeler alı. 
nabilir. ~temleketin muhtelif 
)'erlerinde peyda olan yıldırın1 
öl~üsünde gelişn1eler, nasıl u
laştırma imkfı.nları sayesinde 
temin edilmişse, Van denizinin 
etrafındaki mübarek toprakla· 
rın inkişartan mahrum kalması 
nın sebebi de, Yanın demir 
yolu ve yol bakımından rnah. 
rumiyet içinde olması ve Van 
denizindeki deniz nakliyeciliği 
nin çok n1ahdut kalmasıdır. 

DemiryoJu ve 
Yol 

nenıiryoJu şebekemizin var· 
dığı merhalelere, yolları

n1ızdaki inkişafa ve Van deni· 
zinin arz.etliği imkanlara ba· 
kılırsa, V3n1n dertlerine tarc 
bulunması güç bir şey cr~,;ı:il· 
tlir. 

Demiryolu inşaat pro~ran1ı· 
nın içinde bulunan i\fuş ile 
\'an denizi üzerindeki T3l\':ın 
arasınd3 70 kilOnlelrelik 3rıza· 
sız bir ov3 vardır, demir yoluını 
Tah.•ana ulaştırıp göl yolile Va 
nı ve civarını memleketin u
nnın1i biinyesine bağlan1ak bi.i· 
yük bir külfet teşkil etmez. 
Buraya edilecek masraf, bir· 
kaç yıl içinde kat knt Cazlasi
Je n1i1Ji gelire akar. Tatvan 
hattı da zaten ilk projelere da 
hil bulunuyor. Bütün n1esele: 
bu kısmın cok sonra~·a bırakıl
n1an1asından ibn~·eltir. 

Bu nıeselede üzerinde du
rul;ıcak bir nokta var: 

Den1iry0Ju ve kara yolu bir
birini tamamlar. Deıniryoli1c 
k;ıra yolunu birbirine Uüşnıan 
di.ye göıtermektcn büyük bir 
hata olma7.. Tek parti devrin· 

ı ı ~ıe { Demiraı't) diye tlemiryola 
ehen11niyet \·rrilmiş, kara yolu 
ihmal cdiinıiştir. Hundan do
lası dl•nıiryolunu menkUp say 
ınak ,." de\'ri ger:miş bir ula~· 
tırma tarzı di)·e teJ<ikki et· 
nı~k t·lbeftc doğru değildir 
'fe3clii Erzurun1 ile Trabzon 
u:·.ısında nıükcmınrl bir tran· 

-

sit :rotu ınaksadı teınin eder 
ki, bu iki şehir arasında ga
yet külfetli \·e nıasraflı bir 
deıniryolu inşasına kalkışmak. 
iktısadi bir hareket sayılan1az. 
Fak;1t !\fuşa kadar varan bir 
denliryolu şebekeıtini 70 kilo
metrelik bir düz \'e 5.rııasız. 
ovayı aşmak suretile \'an .r.ölü 
ne bnğlaınak, en iktısadi bir 
harekettir. Bu yolda çok nıa
kul bir kananti izhar eden Van 
valisine. ZJfer :;:aıctesinin son 
k;ırayolları seyahatine gönder 
diği muhabirin tatınasını pek 
h11ksız buldum. 

·\ğrıdan \·an istıkametinde 
in~ar;ına ba;ilanan yol TutaP,a 
\'3rnııştır. Pantosa doğru in· 
şaata süratle de,·am ediliyor. 
Buı·adan Erte)·işe kadar '18 ki 
lornctrelik bir kısın1 kalıyor kı 
yakında ele alına~Jkhr. Er
teylş ile \'an ar:ı~ndaki yol 
ıslah ve bakıma nuıht:ıç oln1ak 
la beraber iyice bir haldedir. 
\'anın kar:ıyolları ~ebekesine 
ınü-;ait bir şekilde bağlanması 
inıkanı yakında elde edilrcck· 
tir. 

\';.ın gölünde grup .• 

Yoıan : 

A. 

\'an d~nizi 
'.ıkli}'alı 

E. 

•• 
Y. 

Van denizi, ınUkernmcl bir 
nakliye şebl'kesidir. Kı~ın 

açık bir deniz gibi fırtına uğ:· 
rağı olınakla bQraber. bundan 
hakkile istifadt• edilirse, Ş31'ki 
~\nadolunun g:eniış bir sahası 
için ucuı ~n nakliye ln1k3nla
rı temin edıinıi:) olur. Deniz· 
bankın bu~ünkil halde \'an de
niz.ine gösterdiği alttka kl!i oJ. 
maktan uzaktır. t':3kelclere yak 
inşan motörlerden ezici res1m
ler almak surelilr hususi te
şebbüsün ccs:ıretinin kıl'ılması 

d:ı doğru değildir. Dcnizbank, 
\"an denizinde inhisarı devam 
ettirnırk istiyorsn, üıerinc al· 
dı~ı nlcs'uliyetin ic;ıbını tan1 
olarak y:ııpn1.ılı, bu l'i\·arda bir 

., 

ter!>ane nıeydana getirn1elidir. 
Bunu göze aınıanıışsa, h11;.;usi 
teşebbüsü kıracak yerde, l<'Ş· 
\:ik cnnclidir. 

iplik 
rabrika-;ı 

Diğer :;ırk '" Hi)·ctlerimiı gi-
bi, \';ın vil;lyeli de ha)·van 

cılık bakımınd;ın .~eniş gelişme 
imk3nlarına sahiptir. Şimdi· 
den senede bir bucuk nlilyon 
Jiralık yapağı ihracatı \'ardır. 
Eski Ziliın isyan bölgesinde 
bir )lara viicuda ~etirmek üze
re hnreketc gCçiln1iş bulunu
)·oı-. Bunun 'ferinos lirelmc kı'J 
nu ihale f\dilmi,tir, Bölgenin 
yapağı \"C ,yün istih'iali bu sa· 
yede bir kat daha yükselince, 
\'anda bir yün ipll~i fabrika· 
sı kurulması, bu civarda biı.· Si· 
n:ıi hareket \'e uınumi grlişme 
y:ırntmak bakımından ("Ok ha
yırlı olacaktır. 

F.lle iplik bükn1c devri gec· 
rni,tir. Fakat \.'anda yün ip
~i*i fabrikası kurulursa, bunu 
hliyecek geniş ev san~)'ii ko
layca nıtydana gelebilir. E<1ki. 

\'an ktdilf'rinin diin)anın htr tar.ıfına ya}'ılnıış 'fÜhrf"tini ıhıynıa)an elbtUe )Oktur. YumU!:<I.· 
fık. ipek «ibi, gür ve bf'n1btyaı tü} lfri, muni\. (Ok nazlı halleri, htle biri baıjka ôbiiru başLa 

renkteki SH.:011.; balu~Jı götltrile bu kedileı r-ı kıynırlli Van armağanlarıdır. 

yaıı .••• » 
den İran halıeılığının eşil 
Vanda da varn11ş. Konyada \"l" 

Sivasta yapıldığı gibi halıcılık 
Vanda tekrar ihya ctlilebilece. 
ği gibi, şal \'e türlü türlü kuı 
n13şlar yapınak yolunda ka)·bo.ı · 
lan an'anelerde canlandırılır) 
Van muhiti, iskoçya usulü 
~por kumaşların ev sanayii ha 
linde inkişafına müsaittir. 

Vanda kurularak bir )·ün Edrtmil \~anın htmrn br nltn yanı ba~ında ıüztl bir t•I ilj 't sayfiye yerid ir. 

ipliği f:ıbrikası, Bitlis, "' ~fu5. 
Jlakktıri, Siirt, .o\ğrı vilAyetle 
rinin yapağtları için de iyi bi 
alıcı teskit eder. DoğJtdaki deni • 

• 
Soda 
Ka1·nagı 

D ünya )'iizündc üç nl\ihin1 so: 
da k3ynağı vardır. Bir~ 

Şarki Prusyad:ı, ikincisi Cenu
bi Amerikada, üçünciisü Van 
da Arın gölündedir. Dcmiryoi 
Ju Tat,·ana .~elirsc, ~oda kay
naklarından :.:eniş bir tarzda 
istifade etn1ek ve belki de bu
rada sodaya dayanan kimya sa· 
nayiini kurmak n1ünıkün olur, 

Zaten Van, Körpınar ilçesi· 
nin $ahmamis köyünde bulu1 
nan linyit nıadenile de bir sa1 
nat istikbaline merdiven da-' 
yamış bulunuyor. ~ladenin i'· 
letilnıesi için iıin gelnıiştir. 
Salhi bir etild, madenin kud· 
retini 750.000 ton diye gösle· 
riyor. Afil)'Olllarca ton olma!'ıı 
üınil ve ihtinıali ,·ardır. K::ılite 
itibarile kön1ür yüksektir. Ka· 
lorisi 4500 ün üstündedir. Yüz 
de 14 külü. yüzde on }'edi uçu· 
cu maddesi \·::ırdır. 

Kömüre dayanarak geni) ki· 
remil \'e tuğla rJbrikalart kU· 
ruln1a~ı beklenebilir. Bugün 
\~ana tuğJa ve kiren1it hariç 
ten, büyük külletle geliyor 
Halbuki Bardakçı köyünde es
ki usullerle nıükemmcl kire· 
nlil, tuğla. testi, künk ve küp 
yapılması. bu san::ıyi için ci\'ar
da mükemn1el h3m malu·me 
bulunduğunu hellrti)·or. 

Petrol 
(·mitleri 

v anda sızıntı hal nde prtn 
\'ardır. \'akit vakit bur 

dan istırade edilnıiştir. Fakı 
geniş ôl<;üde jşlcnmeğe n1üsa· 

(De,·anıı 12 nc·ide) 

Van gölu ve 

T;ıtihi \'anda Kayatelebi taınii 

~ .. 

hus 

~ - :ı 

Drniırilik llank<lı,anın \ 0 <1n ı.,ıttmcıo~i ıult1t nalliy;ah ,;ıııurlarJa tenıin tder. liölde i~li)tD \ 'Ol· 

puıhrdaıı biri V aıı i;ktltsinde 

et]P-ri 
ooğu Anadolu yayt3sının yük 

sek dngları :ırasında mavi 
!'ularilc geniş bir sah3y1 kap. 
la ınış olan Van gölü bir deniı 
n1anzaraşı gösterir. Bu ilibaı·· 
la, iit t:ırafı deniz olan yurdu· 
nıuzun doğu cihetinde de de
nizin hasretini dindirir, hem 
de ticari \'e iktisadi hareketle
ri tenlin eden bir unsur rolii 
oynar. 3600 kilometre nnırab
baı gibi çc..k' . geniş bir sahaya 
yayı1mı$ olan bu doğu tlenizi 
bölge için çok ehemmiyet ta
şımakt:ıdır. Yurdun en büyüle 
~ölüdür. Gölün en uzak iki nok 
tası, Bendimahi deresinin şi
nulli şarkideki nokta~ile cenu· 
bu garbi noktısındaki TatYan 
koyu arası olup 74 nıilden İ· 
bareltır. En dar yeri ise s.:ö
Hin ~imal kıyısındaki friri dağ 
Jarı eteği \'C garpla Sııph;·ın 

dağlannın etej?indeki )'01ı-ım01-
da arasınd;ıki bo~azdıı ki bn 
bo~alın gl•ni~Hsi 40 milt.lir. 

Gölün c;,·e\TC~i girinti \iC 1;1-

kıntılarilc beraber 240 nlildir .. 
Deniz seviyesinden yüksekli~i 
ı 720 metredir. Gölıin derinliği 
nin, son )·npılan 1skandille 500 
metreden f;ııla olduğu tc.sbit e 
dilnli}! r. Cenup kıyıları d:ığ· 
lık ye s<ırp, gnrp, şark \'C Şı• 
mal kıy !arı ha ..,: '- • .. - 1:j_ 

"Jktüt 
Gölün suyu :iuOot•• ·~ .. ı.:ı..ı 

)\ııın suda n1ıktarı }iikselir. 
CöJe dökUltn ırmak 1•e ('ay 
ağızlarında fazla n1iktart.la ha· 
lık b•ılunur. Çıkan balığın bir 
kısmı taze olarnk. bir kısmı da 
kurutularak istihJ3k ~dilir. Gö 
Jün suyundan iptid3i şekilde 
soda istihiil edilir. Gölün ba,.. 
irca ürjnleıi bcı1ık. hlv}'ar \'C' 

sod:ıdıı·. 
Gölün t3bii n1anzarasın;:t ıen 

İnlık \"eren unsurlardan biri 
de adalardır. Bunlar dört fa· 
nedir ve :\kdaınar, Kuç, Çoır· 
panak \'e ;\dır isimleri t.:ışırlar. 
Bu a<laların b:"111Jarınd:1 tatlı 
Sil kuyul:ırı da \.'Jfdır . Adalar· 
da pelikJn kuşları ,.e ı.;e~il'i 
hay\'ilnlar ya!ar. 

Gölde n1ün .. kalc v;ıpurl;ırla 
ten1in ediln1ektı:dir. Dcniz· ·Hik 
Dankasının burada bir i~Jet.. 
nıesi vardıı·. Bu işJetnıenin va· 
purları .ı\hlat, Adilce\·:tz. f:r. 
clş, F.~ · ni'. Van. Gevaı;. 1tE'~J
diyc "" Tu~ i"lı:elelı ri ;ı <ı~ın
dJ mıırtt ız:lm ~Pfr ·]4,- ''il par
lar 

Goli111 
OııC'mi 

B tıgii:ı l\ı.ırt.ıl:ınJı \T ı-;ıaıı:: t1-
1erindl'n Tatvana k.:ıd ar 11 

ıanoac"k dcmiryolu. İran lr;•n· 
sili ile birleştiği l•kuirde ı·e

IDtvamı 12 •d4e) • 
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