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se 1 1 azan 

1 Newyork reylerini Eisenhowerin alması 
, ___ n_e_tic_eye büyük ·tesir yaptı 1 

Şimdiye kadar Demokratları tutan 
eyaletler Eisenhower'e rey verdiler 
Sabaha karşı parti merkezinde konuşan Eisenhower, 

sağlam tuttum kazanıyorum>> dedi • • • 
<<ışımı 

• 

iyi niyet 
Köprüleri 

I Nc\"~·ork, 5 - General Eisen
hower ~cçimlerde Ne\)'Ork eyale
tinde d(' ezici bir n1uva[fakıyct 

kazanan D-wight J). Elscıılıo\\ l'r elde ederek Beyaz Saraya yer- Birleşik Aın~rika Cıınıhurbaşkanlığını 
Jeşm~~·ı ,garanti etmi~tir. Bun- ı--· ·------'---------------------------

\.\Z.\:\ : ı 

Ahmet Emin YALMAN 

AnLara, l - Selı.i1 guııdur ,\o. 
kararlaıım. Ortaltgı ibretli 

hir gi'J11C "ryrt'tmrk lr m4! :u. 
hım, CifirdLigüın n1anıara u; 
'temlck('t ba' döndiirütü bir ge
lişme halindrdir. i-.,tih.,;11, ula'!· 
tırm~, ihrat·:ı t. ithaJjf, iç İ'ıhh

IAk faali~:ctırrini bir hizada t~ı!- ı· 
makta bu)ıik 1aluncllrr c:ekılı
:rnr. l\lr:-;rla Tiırki)·t"nin birden
bire gtniş hit· hııhııhal ihraraf
~:ıM kcsihnr~indrki m;jnn~·ı dU
f!İ.lnün: nir bu~uk ıuil~on lun 
hujd;1y, liınanlara ta!;ınacak, ora
da geınilf'ı·r 'ükl<"necr&c Silo
lanm11. nakil \'aMlalarımıı. li
manlannuı, ~ ilklrınr trrtibah
mı1, bö~·Jc bir harrkrl<' ~öre 1 
kuruln1amı"f. Rün~·(' ü;inde bir
düzi)"e 'eni iınkıinlar )aratmak 
icap cdi~or. nir tarafa ~·rli')İJOr
fi'Un111, sür'atli inli.haf, ba~ka is
tikamette ho~luklar, ~rni 1eni 
ihtiya('lar belirtiyor. 
Halkın ic.,tihlik \'C satın alma 

kudretinde hirdrnbire rı,ac.,h bir 
lnkılılıı pr)da ohnuo;tur. ,\rtan 
l,tihsı.llrrin bii\·tik bir kısmını 
dahilı l>İ.YO.ıta d~rhal <:"kİ)Or. Du 
ıı;ene İ";tİh~al cdilrn •·)· ü:r. seksen 
hin ton ~ekeri kiın \hrcek? .. dr
rneğr ınc~dan kalınadan. şck<'r· ı 
ler saht; iınkıinları buluyor \e 
L.unılmaga başlayan ~·eni yrni 
fabrikaların harice ~eker atn1a
ğa 1nc' dan kalmadan. hilha"!'ıa 
leni kö~·lu mibtehligin ~·arath
ğı ihti'.\·a('ları J.. a~ılamak ıne\'ki
lnde olacağı anla ıhlor. 

'Xe tarara hak~anıı. ~ol ~rk· 
lindrJ..i dau1aı !arın ,.(" dig"r 
inıill<"rin ~·arattığ ı he) bt'tli bir 
in!..işafla J..ar~:ıla\ıyorsunuz. Ye 
ıncak başlangıç halinde bulunan ı 
hu neticelerdrıı kat kat faıla im
kiınların ufukta belirdiğini gö
rü)"orsunuz. 

Biinycnıizde PCl da • olan gcıı_iış 

dan başka en ınühin1 h.iıdise. Gc· GI 
nrralın an'anrvı olarak Dcn1ok 
ıatları dc&lcklcycn LllinC)' cya. 
lctlcrindc de seçimleri büyük hiı 1 

• 

ço~unlukla kazanmış olmasıdır. 
Ridgway, diin 

Trakra'rı gezdi 
Bu suretle yirmi scnedcnberi 

jlk defa olarak bir Cumhuriycl
~;ı aday )"C'nid~n Blrlf'Şik Ameri
ln \.umhurhaşka.nlığını kazan. 

l ınaktadır General Eisenhower'in uzun 
vıllardanbcri billün ~e~iınlcrdr 
Demokratları drstcktcıııiş olan General, Kuru konakta' da 
).1aryland eyaletinde de başla 
gıt mesi hayretler uyandırınıştır 

yapılan tatbikatta bulundu. 
Gördüğü bütün birliklerimizi takdir etti 

,\lll<'ril..ada c·umhurboışkanlıgı 'Jeçiıninde çetin ınüa<:de1elcr sonunda Başkanlıga ı-.eçilen Eiscnho
'vl'r , .e ~eı;imi kaybeden Ste,·rnson 

:Ncticclrr hcniiz tam ın3na!'ıy 
le alınnıamıştır. F'a'kat bundan 
sonra nihai nctıce üzerinde tesiri 
olacak bir sürpriz beklennıcmek 

<Devamı Sa: 5 Sii: 3 de> 

Ridgıvay, ·yapınak istedi ğiıni~ şey 
kııvL·etli olnıflk, sııllıii J,01•11111uktır, dedi 

Seyfi Kurtbek, 
Savunma 
Bakanı oldu 
Ankar:ı, 4 - llulı'.ısi Köynıe· 

nin D. P. l\lecJis gl'upu başkan-
1ıgına .ı;,eçilınc~iylc inhiliıl eden 
l\lilli Savunm<ı Bakanlığına Ulaş
tırma Bakanı Seyli Kurthck t:ı
\'İll edilmiştir. 'fayın yüksek ta -
dike iktiran etmiş, tezkere i :'\lec· 
lis başkanlı~ına ynzılmı-:tır. 

Bugünlerde kabinede diC,er 
bazı Bakanlıkları11 d;ı inhilıil rt

(Drvamı Sa. :>. Su 8 de) 

Acı bir kayıp 

Kiralara zam tasarısı 
komisyonca hazırlandı 
Kanun mer'iyete girdikten bir yıl sonra, meskenlere vüz
de yüz, ticarethanelere de yüzde 150 zam yapılacak 

Memur ve emeklilere mesken tazminatı verilmesi istendi 
nıı •Iİ l/•ılı'll/.ıl ""' 

1 ,\nkara 4- - E\· ve tlilkk;.in ki· 
8 1 ratarının :'.ıerbe~t bırakılması ve 

1 va zanı yapıln1ası hususunda a-

1 dalet komisyonunun hazıı~la~~~ı 
!kanun tasarısı önlinıü.zdekı gun
lerde )ıleclis ~Undeınıne alına
caktır. Tas:ırı)·a ~öre, k:ınunun 
nıcr'iyetc girmesini . nıütc.~~~P 1 
gecen bir !:i<'neden s~_nra .butun 
ıneskenlcre yüzde ~uz. tıcaret· 
hanelere de yüıde 150 ~aın ya
pılacaktır. Ticaret komisy~nu 

1 ise ıneskcnlrre yüzde 150, tıca-

KDl.\L ,\' D.\lt 
l'-"'n .,ıı:ı Aıt•ti~cf•n 

N.\TO Or<luları Başkomutanı 
Gı:nc.ral l\latthe\v Rid:\\ay, be~ 
rabcrindc .. '.\'fO güney • do 11 
b01gcı..i kara kuvvetleri kon1uta• 
nı General \Vymann, Birinci Or
du ~üfellişı Orcencral .Kurettı n. 
Baransel, Garnizon komutanı 
.Korgeneral İsınail Hakkı Tuna
boylu, NATO karargahındaki di
ğer n1cmlcketlcr askeri len1silcı .. 
lcri oldugu halde dün Trakya 
bölgesindeki birlikleriıuizi ziya .. 
ret clnlİ::;, bu arada Kavakambar· 
ları Lcpesinde yapılan bir askeı1 
harekeli gördükten sonra Kırk· 

(Devanıı Sa. 3 Sü. 6) 

•• 
Akdeniz' de 
Manevralar 
Durduruldu 

.ıl.n.ı:ıdl)lu '4laıı11 1 

ret haneler~ yilı~c 100 .zaın ya
pılınasını ıstcınıs ,.c bır. ~ene 
mühleti c.le kabul ctmcmışlır. 

!Devamı Sa: 5 Sü: 2 rlel G1. ıtidgway Edirncde halkı selıimlıyor :\opo\I, 4 - B~ 'ece harekAt 
----- ------

Siyasi koınitede 

hakkında görüs 
Lcon Dayton dün dcn1e(:ini .>aı>arlı.rn 

-ı Genel kırargi.hından bild. irildi-

K gine göre harp gcn1iferinin bat· ore ıuakta olan bir ):ıU:ıki dOrl ka· 
ıaıedcvı kurtarrııak uzcrc \"aka 
nıahalİine gitmeleri üzerine '.'\a. 

1 tonun ~apmakta bulundu~lı e~ e er bii.~lik nıancvralar muvak\.o:Jlcn 
el ıı nlurulmuştur. • 

ı <Devamı Sa~; Sü: 6 .ıaı 

r 

hareketler, şin1dıden derın 
rubj neticeler yaratmıstır. Türk 
,·ata.nda~ı. artık hoynu bükük 
bir halde Laderinr raıı olmuyor, 
rlaba geniş faali~ etlrrin sabaı,ın: 
da kuv\"etini denemrğİ 1abmetlı 
rleğil, hazlı \!' cazip bu1u~or. 
Durgun bir nıeınlekrt birdenbire 
dinamik bir nıanzara almıştır. 
flü.kümrt kapıo;ına 3 tık olmadan 
lıt fırsatları hulanların ,.e iktp:;a. 
<H bir isliklillc ka\·uşanların sa
Yrsı gün günr grni~liyor. Türki
~·edc orta sınıf bakunından nır\'-
<'Ut ho~hık f){'s~ııce <101uyor. Es- • L Dayton iktısadı" 
~.i.:c~~~·~: ;~.~:r;~:;~~mı~ana~~; 1. Süreyya Yiğit • 

Selim Sarper ve Güney Kore Dışişleri Bakanı, Kore'nin 
barışa kavuşması gerektiğini söylediler 
-·-- Aı ıtr<' Prtıı 

1 
Nevyork, 4 - Güney Kore 1 alarak Gtin!'y Korelilerin büyük 

Dı~işlcri ~aka.ııı dü_n ~irlcşm.~ş bir ümitsizlik i~indc o~~uklartnı 

Bugün 
takını hayırlı ietiıııai .. siyasi Vefat ettı' kalkınıııauıızı övılü I Ustaogvlu 
1n.ktl.ip1arın arifesinde olduğu· 

tnuzu farketmeğc başlıyoru1. . . · K / k/ .. / 'k f k ·ı "f T ·· k · 8 k U d f lfaıla7 , 0 tu!rylı un>ıırlar va- F.sk; Koc.ıcli \htlct,·ekılı ibra arşı I I guven I eş I a I Ur ıye aş anı, •ıÜ jt aasını 
rotan iktısadı \c ietinl31 şarıtar, 1 hiın Süreyya ~ ıgıtın hır halta kamyon yüzde 400, traktör yüzde 2000 
lrdrlci bir ta'fi)C halinde bulu - cv\"el Jl.l'Çirdıği b~~- aınrliyattan 
nuıor, scbrp 'e nctketer ara- ku:tulamıy :ak dun_ ~ece ~·at. artmıştır, dedi 
&ı ndaki münasebetler değişiyor. makta oldulu Trş\•ıkıye SaglLk rıs/!I 

e\'inde \'erat clti~ini teessürle 
G arip olan taraf u ki butün 

bu geli .. mrlf'rin ha\'ası siya
i ha~·atımııa aksrtmeıniş, milli 

(De\.amı Sa~ 5 Su: 7 .. c) 

haber aldık. btanbul. 4 - Tıırkiye , .• Ame l_ıklı Gıhenlik Teşkılatı Türkıye 
~lerhunı. Atatürkün mUcade- rikanın iktısadi sahadaki i$bırli Ozcl \lisyonu başkanı :\1. L. Day 

le \"e inkıl3p arkadaıı olarak u- ğ.i hakkında buglin Per,·ane klU- ton, Türk \·e Amerikan işbirli~i 
(De\ amı Sa. S. Sü 8 de) bunde beyanatla bulunan K3.rşı- ( Devamı Sa: 5 Sü: :? de) 

Ankara. 4 (.Anka) - AtatUrke 
ve inkılilplarımıza hücum eden 
Sam~un milletvekili Fehmi Us-

1 taoğlu O. P. haysiyet divanında 
CDe\·anu Sa: 5 Sü: 2 de> 

ı ~lil~::;~oınılei;:~:.;- '.l;;i:.~:;~ıaı _ 
dııı·11ş11ıusıııu devflHt eflilfli 

1 
Sanık dünkü ifadesinde kendisinin kıskanıldığını ve 

1 bu yüzden fena'ık yapıldığını söyledi 

~akkari 
ıı.3vem,zi 

<Vansı 5 in<'I ':iayfam11darlır, •.._ ________ ,_ 
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Atnerika ılar oy vermeğe 
nasıl teşvik edildiler ? 

oun gaze· 

Bu yazıda «Amerikan Geleneklerini Yaşat
ma Derneği» nin, vatandaşları, oylarını 

kullanmaga teşvik için baş vurduğu ça-
reler an/atılmaktadır 

her malın satı-
"'\ ıı da yine ıe

niş teşki!Atla· 
ra dayanan bir 
sistemle yapıl· 
dılından, se
çim propagan 
dasını tatbik 
etmek ni·peten 
kolay olmuş-

t e m 1 • 
ı:.n bıımaka
lesınde de be
llttildıği li· 
bı, bu yıl A· 
merıkan ıe~ 

çimlennde tı 
tırJkin yük
•ek olmasını 
sağlamak i· 
çin, , meri· '-·---

_) tur. Mesela 
------ süt şişelerinin 

kan Geleneklerini Yaşatma 
Derneğı• muazzam bir propa
ı•nda faaliyetine gıriımııtir. 
lfaksat her vatand•ı" demok· 
rısinin esas prensıbinin ce
mıyet davalarına~ Ye dolayısıle 
ıetimlere, alika göstermek 
olduitJnu hatırlatmaktır. 19~8 
seçimlerinde, lştirAk nisbeti 
Amerikadan yüzde 51 e düş
mJştU. 

DemolrrasJ, halkın kendi ken 
dini idare etmesi, daha doğ· 
ruiu, memleketi idare edecek 
olanları biz.zat seçme!d, de

m-'< oldutuna gcire: vat.ındaş
lmn seçımlerde behemehal oy 
haklarını kullanmaları icap e
der. Bu hususta alAka~ız veya 
tarafsız kalmak, tehlikeli neti· 
celer doğurabilir: siyaseti ken 
dl maksatları uğruna bir ilet 
olarak kullanmak lstiyenlerin 
ekmeğine yag sürer. 

Amerikada 1880 seçimlerin
de, seçmenlerin yüzde 78.4 ü 
oy haklarını kullanmışlardı. 
Bu rakam 1900 seÇimlerlnde 
yüzde 73.~ a; 1940 da ~34 e ve 
en nıhayet 19~8 de yüzde 51 e 
düştü. Amerıka gibi, demok· 
r.asinin beşiği ıayılan \'e her 
vatandaşın •erbestçe oy hakkı· 
nı kullınabılmesi için mazide 
(etin mücadelelere gi,qmis 
bulunan bir memlek•tte, hal· 
kın gıttikçe artan alakasızlığı, 
pek çok kişiyi fazlasile üzmek-
te idi. •Amerikan Gelenekleri· 
ni Yı&atma Dprnegi• nin 1952 
seçimleri müna!ehetile açlığı 

kampanya işte bu üzücil alaka
sızlıtı gidermek maksadını gilt 
mektedır. 

Tamam•n fahri olarak ~alı-

Unesco Genel Kongresine 1 
gidecek heyet belli oldu \ 
Ankara, 4 C~\nka\ - l~esco 

ıenel konı:rreıinin bu a ·ın 12 sin· 
de Parısıe tovlaM nı e.ıveke 
bildirmi tik. Bakanlar Kurulu 
Türk delPgasyon heyetini a::ı;ağı
daki şekılde tesbit etmiştir: 
Başkan Faris büyük elçimiz 

Numln 1\Jenemencioğlu, başkan 
vekili Prof. Bedrettin Tuncel, 
diğer üveler Prof. Orhan Alis
bah, Prof. Fikret Arık ve Ahmet 
Kutsi Tecer. 
Konferan~tan önce yapılacak 

olan milli komisyonlar toplantı
sında m•mleketimizi Ahmet Kut
al Tecer ,.e Prof. Tunçel temsil 
edeceklerdir. 

şan bu dernete 50 kadar ku; 
llip, ticari, dint veya Oğretıcı 
teşekklil • bu arada Kredi Blll· 
kerlerl Cemiyeti Ye Kıı izci 
Teşki!Atı • katılmış bulunuyor
lar. Derneğin dört buçuk mil
yon kadar azası vardır. 

Toplu olarak derneğe kah· 
lan teşekküllerin biri de son 
yıllarda Amerikalı olan •Ye· 
nl• vatandaşların kurdukları 
cemiyettır. Bu cemiyette 40 
muhtelif yabancı memleke le 
doğup büyümüş kimseler ;ar
dı.r. Cemiyetin faal Uyelerin· 
den Bayan Karlson şöyle de
mekledır: •Eski Amerikalılar 
Icin hürriyet mefhumu artık 
eskimiştır. Hürriyete o karlar 
ahşmıştırlar ki, çok zaman hilr 
olduklarını akıllarına getirmeı 
ler. Biz, 'Pni Amerikalılar, es
ki An1e;ıkahlara hürriyetin 
mi.nasını bazen yeniden Öğret 
mek zorunda kalıyoruz.• 

\',atandaşların oylarını kul· 
lanmolarını sağlamak uğrun
da. Amerıkada sarfedilen gay· 
retler umumiyetle ıaı-et iyi 
netice vermektedir. Muhtelif 
ıehirlerdeki idari seçimler es
nasında elde edilen neticelere 
bakılacak olur ,.ı. ufak bir te:,· 
vık sayesinde, oyunu kullanan 
ıeçmen adedinin hemen arttı· 

ğı görülmektedir. Bunu .ııözö
nünde tutan, •Amerikan Gele· 
neklerini Ya~atrna Derneği• bil 
tün memlekette seferber olmuş 
,.e bu yıl 63 milyon seçmeni 
(yanı 1948 seçimlerine ııurak 
edenlerin 15 milyon fazla~ını) 
oy sandığının başına se\'ketme· 
~e azmetmiştir . .t\rnerikada i· 
l.incılık zihniyetinin ne kadar 
ileri gittı~i malumdur. Bu ,.. 
neki seçimlerde, ilAncılık sis
temi ilk defa olarak, halkı bir 
şahsın ,·eya şırketin malı ile 
dt il, demokrasinin esas pren 
ııbıle Jl'"'ııendırmpk makı;,1dile 

talbılc edılmclı:tedir. Maksat <U 
'"Ya bu partinin propaganda· 
sıııı yapmak değıldir. Her seç· 
menin, kim olursa olsun, bir 
adaya; hangisi olursa olsun, 
bir partiye, oy \·ermesini sal 
lamak isteniyor. Bu uğurda, 
her akla gr!en çareye başvu· 
rulmuştur. Son haftalarda, bil· 
has.sa son on gün zarfında, her 
Amerikalı her gittiği yerde, 
şiddetli bir propagandaya llbi 
tutulmuıtur. Amerikada he· 
men her te•ebbU• tcşkllltlan· 
dırılmı,ı bulunduğundan ve 
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üzerine .oY YERiNİZ• di· 
yen bir yafta mı yapıstır
mak istiyorsunuz? Süt ima-
13.tçıları cemiyetinin •A
merikan Geleneklerini 'Yaşat· 
ma Derneği• ne katılmasını 
sağlayınıı. 

Aşağı yukarı hem Amerikan 
ailesi her aabah bir şişe süt 
aldığına göre (Amerikada bü· 
yükler de süt içer), oy kam· 
panyasını evlere kadar soktu· 
nuz demektir. 

Ekseri dükkln ve mağazalar, 
lokantalar ,.e e~lence yerleri 
de bu uğurda seferber erlilmiş, 
her tarafa .oy YF.RİNİZ· di· 
yen ilanlar asılmıştır. 

Bütün umumi kütüphaneler 
ve ekseri kitapçılar, geçmente
ri, Amerikanın buglinkü siya· 
st durumunu izah edert kitap
ları okumağa teşvık etmekte; 
böyleJıkle vatandaşın mes'uli
yet hissini arttırmağa çalışnıak 
tadırlar. Amerikada milyonlar 
ca azası olan çe~itli kadın ku· 
}lipleri de oy verenlerin ade· 
dini ço~altmalc mak!adile pro· 
paganda faaliyetine girişmiş· 
terdir. ::\feseıa ·Kadın Setmen. 
ler Birliği• nin idarecileri bil 
tün üyelere şu emri \.'ermi~tir. 
• İşe kocalarınızdan baıtayınız! 
Onları, seçim kayıtlarını yap· 
ma~a icbar ediniz!• 

Radyo ve Televizyon ıirkel· 
teri de bu hususta mühim bir 
rol oynamaktadır. Mesel~ dün 
yani seçim gilnü, 2300 muhte
lif ista!!'yon vatandaşlara bütün 
gün zarfında tam 23.000 defa 
•ÜY• \.'ermelerini hatırlatmış
tır. 

BiltUn otel odalarına ·OY 
\'ERİN iz. diyen afişler yer
lestirilmistir. 

Ayrıca, •• \merıkan Gelenek 
lerini Yaşatma Dernr.tı • nın 
dört buçuk milyon faal ti ·esi· 
nin her biri, tanı<lı\ları I, e'i· 
ni, do;tunu, hatt1 ıabanrıları 
israrla •OY \·ermcge• teşvik et
mekledır. 

ı\merikada "-C'Çimlrre iştir3k 
nisbetinin, di~cr millrtlt>rc k;, 
yasen, dilıük oluıu, bütün de· 
mokrasilerde hayretle karşı· 
!anmakta idi. Me>elii IG~B •e· 
çimlerinde 1;eçrnenlcrin yü1dc 
49 unun müstenkif kaln1cısına 
mukabil: son seçimlerde mils· 
•enkil adedi lngiltere'de (!Ojl 
del yüzde 17, halyarlo on~s 
d•' • ilzrle il: vo Relçikada 
(1950'de) yüzde 10 du. Şayet 
•Amerikan Geleneklerini Ya
şatma Derneği• dünkU &etim-
lerde oy verenlerin adedini 
63 milyona çıkarn1ağa nıuvaf
fak olmuı bile olsa, yine de 
seçmenlerin takriben yüzde 
35 i müstenkif kalmıı olacak 
tır ki, bu bıle dilşük bir iıtirlk 
nisbeti savılır. 

Fakat belki de, Derneğin mu 
azzam propa.;andası sa~·esinde, 
iştira.k nisbeti umulan rakam
ları geçecek, yeni bir rekor 
teşkil edrcektir. 

.Amerikan Geleneklerini Ya 
ıatma Derneği• nin bu gilıel 
ve faydah tec.t"bbüsUnrle ne 
derece muvaffak olduCunu, 
her halde yarın öğreneceQ:iı. 

T. Y. 

DtN ÇIKA.S KIS~llN 
HVLASASI 

Ad•llne, Noter Chıuvel ile 
on },ldır .vtidlr. Yoksulluk 
içlnde yetişen kadın, kocası. 

nın kendisini bir ıiın hoıa· 
yacagından korkarak ona kö· 
le gibi hizmet etmektedir. 

Noter karunnı hutıusl ı.., 
!•rinde de katip gibi kulla. 
nır. Yine hir giin kadını kar· 
ıısına oturtarak, 'öylivrcekle 
rlnl dikte ettlrmrğe baıtar: 

- Ama kalan baıka yerde .. 
Hem neden kızardın öylf'! 

Chauvet, karısına dik dik 
baktı. Sonra mektubu dikte et. 
mele baıladı: 

Efendim. 
Siıe bu esrni haberi ,·erme

Je mecbur oldulum için Uzülil
yorum. Fa~at başka -:are yok. 
1·anınızda talışau (orasını boş 
bınrk, ismi p;onradan ben mek
tuba ·Jlave Pt)('rİm) ffl~n: eınnf. 
yetirıbl suiistinıal <'tnıi~lir. Bu 
adanı size ıahte blr l'thnle ken
dl-.fni tanıtmıştır. Aliiıl l~ml baş 
kadır. Bunu saklamasına ıse
bep de. kendisinin bir srn' ev
\'<'l hapisten çıkmı1 olmasıdır. 

Blr sahtekiirhk yüzünden altı 
ay hapse mahklım olmuıştu. Ça
lı!jhA;ı müt-.. Pfifl'nln kasasına 
anahtar u~·durarak dolandır· 
mı!jlır. CezaMnın bu kadar ha
fif olma!lına sebf'p, parayı ta
mamen iade etmı, olmasıdır. 

Jüri heyeti tok mü"iamahalı 

Şehir çöpleri 
gübre yapılacak 

Belediye şimdiye kadar denize dökülerek imha ediJmekte 
olan çöpleri sehir haricinde açtığı çukurlara dökerek imha~:a 

başlamıştır. 

AçıJan çukurlara dökülen çOpJer ilAclanmakta ve üzerleri 
toprakla kapatılarak taaffüne mAni olunmaktadır. 

Bu cümleden olarak dun Btledire reis muavini Xecati Çil
ler"Je Daimi Komis~·on üyclf'rf 'e di~er alıikalıl~r F:ıiirnekapı, 

llürriyetiebcdiye tepesiyle Kadı' öytinde acılan c;öp imha çukur· 
tarını mahallerinde eormıi~lerdır. 

1\Ivvcut çukurlarda imha edilen bu çöpler altı ayda gübre 
haline geletektir. 

Ayrıca Belediye çöp fabrikaları tesisi üzerinde de çalışma
larına deram etmı::ıktedir. Çalışmalar mlishet şekilde neticelen
di~i takdirde şehir çöplerind('n sun'i gübre ve muhtelif 2aılar 
istihsal edılerek hüıQk faydalar temin edılecektir. 

Kardeş 
Katillerinin . 
idamı istendi 
Bundan bir müddet önce ıli

hal ve Eteni isimlerinde iki kar
deş, Kurtuluştaki e\·lerinde pa
rasına tamaan ablaları F.leniyi 
öldürmrk suçundan 1 inci Agır
Cf"za rnahkeme.sıne verilmişlerdi. 
Gayri mevkuf ol:ırak duruşmala
rı yapılan sanıklar hakkında Sav
cı dün idanı ceıa~ı istemiştir. 

Beyoğlu S. Hakimi Ziya 

Yazgan'ın istifası 
Öı•rendi ~imize göre uzun ıa

rnandanberi Beyoğlu sulh hiı.kim 
liğini )·apan Ziya 'Yazgan vazife~ 
sinden .ı;ıhhi ı;:ebepler ileri süre
rek istifa etmiştir. 

" 

Universitede 
Test usulünün 
Neticeleri 
Bu liene t~tanbul Üniversitesi

ne alınacak olan öğrencilerin 
test usulıyle yapılan seçmeleri 
neticelenmi~ ve fakültelerde il.ln 
edilmiştir. 

}fer lakiiltenfn alacağı miktara 
göre en iyi puv~nı kcızananlar sı
ra ile tesbit edilmiş olup, bu sı
raya gore kat'i kayıtların yapıl
maıı:ına başlanmıştır. Ayın 15 ine 
kadar devam edecek olan kayıt 
müddeti zarfında müracaat etme 
miş olanlar haklarını kaybede
ceklerdir. 1Ier namzet. i.Jniversi. 
te Vf>Znesine yatırdığı 2.5 liranın 
makbuzunu gıreceı:i fakültenin 
kalemine ibraz edecek ,.e burada 
da 15 lira fakülte kayıt harcı ya. 
tıracaktır. 

Hayatını tehlikede gören 

- .. 
H AV AG..°;...u:._ 

VAXIYllTl·ç~ 

1·c5i1S-..tiy l\leteurulojı is
tasyonunun tahıninlerine gö 
re, bu~un §C'hrinüz \e ch·a
rında hala iahahlc,>in shli 
\ e bulutlu, sonralan mevzii 
)·agı-,tı getrrrk; ha\·a ı;ıcak. 

lıgıııda mtihinı bir değl~ıne 
olmılarak; rli1gjrl:ır kuzey -
doııudan orta L.uv\·ette ese
cektir. 

Dün tiChriınİ1fle haya unıu
nıi3·et1e az bulutlu ge(ntiş, 

rüıgilrlar deglşik yönlerden 
hafif esıniş, gliniin sıcaklığı 
gol~ede azanu 16, asgari 5.7 
santigrat olarak kaydedilmiş 
tir. 

KÜÇÜK HABERLER 

İSTANRt.;J, HDIŞEBlLER 
CE\11\ E rJMN TEflRİ1 E\"f 
FİLJILERİ 

İstanbul IIemşeriler Cemiyeti 
tarafından hazırlanarak geçen 
rnevı;im ı;onunda yazlık bahçeler
de tesiri kontrol edilınek üzere 
gösterilen ve- iyi neticeler aJınan 
ıİstanbulumuz ve üzerinde ya. 
şıyanlard:ın banları• i imli ter
biyevi film §ehrin iki ainema
sında tekrar gösterllmege ba::;
lanrnıştır. 

Şehrin tarihi ve diğer değer
lerini belirten ve mcd('ni çehre
sini bozan ,&r)·lrrin filmleri çe~ 
kilerek okullarda ve sinemalarda 
göstcrilcıcektir. 

Tl'RKİ\E Tl RİZ'I 
Kl'RD!l!l\LN GEZİLERİ 

İst~nbul ~Iüddeiumumt mua
\"İnliklerinde \:e muhteli[ hAkim
liklerde bulunmuş olan Ziya ·yaz
ganın siyasi hayata atılacağı ya
kınları tarafından bildirilmekte
dir. 

Türkiye Turizm Kurumu sehir 
gezilerine de\am edilmektedir. 
Her cumarte~i günü saat 14 te 
Taksimrlf'n topluca hareket edi
lecek olan lıu ge1ılerın ilki 8 ka
r;ım cumartesi günü Topkapı sa
rayı müzc~ine yapılacak, Jlarem 

bir vatandaşın mürocaatı dairesi ve Kubbealtı gezilecek
ı~tanbul Cumhuriyet Sa\·cıJı~ı- tir. 

Dün kendisiyle görilıen bir 
arkada~ımıza da Ziya Yazgan, 
mesle,::inden hiç bir sebebin te
liirl altında olmtıdan ayrıldı.Q:ını, 
bundan sonra tariht eserler üze
rinde trtebbülerde bulunacağını 
hilrlirmistir. 

na birkaç giJn önce bir adam ih- 15 kasırnda DoJmabahçe sara
barda bulunarak hayatının leh· yı, 22 kasımda Topkapı sarayı 
likede oldu~unu. öldlirüleceğini Jf3zine dAiresi, :?,9 kıısın1 cumar
bildirmiştir. Jlaı:;an Aslan ismin- tesi gilnil de 'Yıldız sarayı gezi
deki şikAyetçi şunları anlatmış- Iecektır. Bu gezilf'rde tanınmıı 
lır: tarih ve sanat adamlarımız tara· 

•- Bundan dört sene önce fından etraflı izahat verilecek
kızımı, Azderin Şevki i~minde tir. 

1 Rizrli hir adam kaçırdı. Onların . .. . . ~ 
Rizeye gittiklerini öğrendim. Ar- ~!·\~AV DlKK\ 1'"1l.\KI 
kadaşlarımla birlikte ben de ora- K.\\G.\D.\ 1.\R.\L\!'401 

Ankara Hukuk 
Fakültesi 

27 yıl cv\·cl bugün, 5 Ka-
8lU1 192:i de Ankara Hukuk 
Fakultcsl açılmıştı. Ankara 
llukıık }'"aktiltesl nıemlekete 
birçok hayırlı evlatlar yetlı
tirıniştir. BlL. mektepten çı
kan tatebeler arasında icra! 
\'e kazai bütiin kadrhı<'lerde 
parlak vazifc]('r deruhte et
mi1 olanlar (oktur. llükümet 
Reh.ligiııe, Hakanlığa, Uü~-uk 
J:;lçill~e '" Temyiz nıahke· 
mcsl izalıgına kadar yük-.e
len şahsıyetler ,·ardır. Bir
çokları da ~ltı'ı(C'şarhk l'e U
mum ~Iudurlük yapmışlar

dır. Baıbıkan Adnan Men
deres ile muavini Sanıet A
ğaoghı, Ankrıra Jlukuk Fa
klilteısinde okuınuşlardır. ntr 
lr~mlş nliıtctlerdckl Türk baş 
delegesi Selim Sarper, talı!ıoi~ 

Jlni burada tamamlamıştır. 
Ankara Hukuk Fakültesi, 
Lni\'ersite camiası içinde ir
fan hayatına haşan Ue de
l•am edecek \-e meınlekete 
glızide miınevverler yetlitl
recektlr. 

TÜLBI' 0TÇİ 

ya J:ittim. Şe\kinın adamları ile Kocamustafapaşa cadUe:;i 264 
daj.rla çarınştık. Kazım ism~nd~- ı nu~arada oturan Garope ismin. 
ki bır arkada~ım kur unla oldü. dekı ıahı.s, a ni lfmlte bulunan 
Şevki hakkında mahk•mece tev· bjr manav dıikk.lnında Leon ,.e 
kil kararı verildi. Fakat Şerkiyi Hasan adlarındaki ıahlS!arla kav 
yakalayıp kararı infaz etmek bir gaya tutuşmuştur. 
türlü mümkün olamıyordu. Ge
çenlerde Ankarada evimde otu
rurken hir t•Isrnf aldım. Yeğe· 
nint, Şevkinin b('lni öldürmek 
üzere Ankar;ıya geleceğini yazı
yordu. Adapaıara kaçtım. Bura
ya da bir telgraf geldi. kaçmamı 
ihtar f'diyorJardı, Şimdi İstanbu
Ja geldım. ögrendiğime göre, 
Şevki i.tanbula gelip beni öldü
recekmi,, Hayatın11 koruyunuz ... • 

Sa\cılık hıtdı~e hakkında tah
kikata baılamııtır. 

Bir hikayeci Ağırcezoya 

verildi 

Bu arada bıçağını t;t'~.rn Garo. 
pe Leon \e ifa ~nı ~"aralamı~tır. 

Suçlu ıakalaııarak hakkınds 
takibat1 haıtanmıştır. 

TÜllK DF.VRİ'I 
OCAK! \RH\IN \'E:'>İ 
ÇAL!Şl!A l'ROGR.nJJ 

Türk ne\ rirn Ocakları İstan 
bul t•ıkiUtı bu avın !~ inden 
itibarrn )·eni faaliyet de\·resıne 
girecektir. 

Bu de, rede, Beıiktas, Kadıköv. 
Beyazıt. tJsküdar ve B"yoğlunda 
emt ocakları açılacaktır. 

El, ARAR.\l \RJ \'\S.\GI 
TATBİK r.ıılJ.İ\'OR Nejat Bö~ürtlen isminde bir 

hikiyeci •Ankara Keçisi• isimli 
bir hikaye kitabı neşretmiştir. İl Genel ?\tcıclisinin şehir da 
Bu kitapta Reiı:icunıhura, BJ· hilindeki el arabalarının kaldı
kanlara hnkaret ettigi iddia olu rılmast hakkında vrrdiği kararın 
nan Nejat Bi:ığürtlen, .Ağırceza tatbikine dünden itibaren bas-
mtıhkemesine verilmiştir. lanmıştır, 

Dlın yap_ılan duruşmada sanık; Du hle ,·azifelcndirilen Fmni-
:'llilH !11ücadele kahramanı \•ıJ- ret Altıncı Şube eklplrri ilk o
dırım Kemalin kardeşi oldugunu, larak yüz on bir el araba'1nı se
agabt'ylii ile Celal Bayarın omuz ferden menetmü:lcrdir. 
omuza harbettiklerıni, hik.lye Ekipler devamlı olarak vazi(e
ile kimseye hakaret etmediğini terine devam edecekler \'e bu ay 
söylemiştir. Duruşma tAlik edil- itinde bi.itiln el arabaları kaldı-
miştir. ı r1lacaktır. 

Müteahhit bozuk 
Etleri salam 
Yapacakmış 
Askerf birliklere bozuk et ve

rildıği yolunda bazı toptancı k~
sarların ihbarı ü1rrine hareketr 
J:'<'Çrn I. Ordu \·et,.riner heyeti 
nin •hu etlrr in an h:ıyatını tPh-
1ikrye kovar• ~rklinrie rapor \'er
diğini diin bildirmiştik. 

Onlu Temsil Riıroc:ıu ,-e hu iş 
le ilgililer nezri.inde yaptı,tur:ız 
tem;:ısa göre bııs:ün ,·:uivetin ta
mamen ayıiınlilnmaı;ı brklrnn1f"k
tedir. :a.1e1b::ıhada n1uavene edi
len etlerin hakitcaten ins:ın "n"
lı~ına Z<lrarlı olrlu~u tesl'tit edil· 
rni'"~e de bu Ptl,.rin askPri hir
likl~rin mutraklnrın:., eratın ka
zanına kadar J:irip ~irmrdiği he· 
nüz tesbit ediln1iş dt>jtildir. 

I. Ordu komutanlığına ba~lı 
birliklPrle en srrt vasıttılarla bu 
m,..vıuda temas temin cdılmiştir. 

Diğer taraftan müteahhirlin: 
•Ben bu etleri askeriyr~·c \'er
mek için ke~medim. Bunları f:aa 
lam ve ı;osis imcıl.\tına hazırla

mıştım.• demiş olması da garip 
görülmrkte. hatta hu }-üıdrn Be
Jrdiye de kcındi zaviye~inden ta
kibata girişmiş bulıınmRktadır. 

Dün geç Yakit, KaraRtac Ku
rumları müdlir yardımcısından 

aldı~ımız mektupta: gazetecilf're 
söylenilenlerin yanlış ak!;ettiril
diı'tinden hahlsle ezcümle şöyle 
denmektedir: 

• ıtüteahhit olarak tanılan ba
zı tüccarların cok zayıf et kes. 
tikleri maalesef do~rudur. Ge
çen sene kurL-mumuza gelmiş 
olan !al.ihivPtli bir heyetle te
masımızda bu husu~u kendileri
ne anlatmış ,.e bu kahil rtleri de 
göstermiıtik, Fakat bunlmn si· 
vil yeya askeri milessestler tara
fından kabul edilip edilmedığini. 
biz bilemeyiz.• 

--0--

S. Çehre 
Dövenleri 

kendisini 
tanıdı 

Zabıta m~murlarından dayak 
yediğini iddia t"den Sarıyer C'i· 
nayetinin sanığı Sabri Çehre dun 
lstanbul Savcıhğınrlaki Sorıı$ltır
ma bürosuna getirilmiş ve ifade
si alınmıştır. Sabri Çehre bil~h:ı
re Emniyet müdürlüğüne gide
rek kendisini döven memurları 
te&his etmlıtır. 

--o--
Bir koca karısını dina-

mitle öldürdü 

O;Jo 4 (AA.) - 40 yaıların

da Olsen adında bir bahçılan. 
yata~ına yerle;tirdıği dinamit
leri patlatarak, karısını uyur
ken öldürmüş, kııındisi de ölilm 
dererec.inde yaralanmıştır. 

500 liroyo bir kadın 

satıldı 
Ankara, 4 (Anka) - Dürdane 

isminde kazıkiçi boslanlarında 

oturan bir kadın annesi tarafın
dan e\'U ve çocuk babası olan 

t:ltiili'i'''' 
Ahmet 
Rasim' denberi 
Ankaranın Haymana ilçesi· 

ne bağlı Topraklı köyü 
zenı:ı;inlerinden biri bir iJem 
tertıplrmiş. Odanın ortasına 

) erle§tirilen iki bii) ük sini 
ıçinde çırılçıplak gObek a
tarlarken etrafta ) er al:ın 
ko,- zen"ini ve arkada-sları 
1'afa) ı tutsulerlcrmiş. .:'Jiha
)-et aşka gelip nir:ı atmışlar, 
ndral~r u1erine jandarmalar 
odayı basou)lar, çıplak ka
dınları \ e .iileın yapanları 

sa\cılıga teslinı etmişler. 
Iiu h.idise bana, merhum 

Ahmrt Raıı;im L1stadımızın 

hoş bir hik.iyesini hatırlattı: 
.l,5tadımız bir gün bir za

tın trrtiıı ettigi bir içki 3le
n11ne da\·et edılınis. Da\-etli
ler, akşını ~erinliginde b:ıh· 
Çf'.) e kurulnıuş olan ziyafet 
sofraı;:ına oturmu~.Jar, ~a,·aş 

ya\·aş demlenmege, dcmlen
dikçe Df'i'elenmeğe ba1la
mışlar. Bu umumi nrş'e ara.. 
sında e\· 5ahibi, bilhassa ye· 
nl tanıştığı üstadınuza hitap 
ederek: 

- Dansöz iki hindim var. 
dır, prk güzel rak:ı.ederler, 

gorseniz bayılırsınız... De
miş. 

Jlindileri getirtmiş, eline 
de bir def alarak tempolu 
tempolu ça.lmaia kolulmu~. 
Her tenıpnfla hindiler bir a. 
yaklarını kaldırır, sonra on
ları indirerek ötekileri h:ı,·a. 
!andırır le .ldeta o,narlar
mı,. 

na,·etıilcr ha.)·reltP. Fakat 
bu marifetli hindilerin nagıJ 
terbf\·e edildikleri a-.ıl Ah
m"'t Raı::ime pek merak ol
muş. :'iihaYet da~·anamı'."·a· 

rak ev s3hibinden bu !$in 
sırrını s1Jnnuş. 

Ev ~ahibi jı::i anlatmış: 

l'Ieger buyiık bir ~inhi a. 
teşte nıhr \·e hindil"r irin
den fırLı' ıo kaçma!l'ın diye 
sini'.' i hu~u.,.i ı;urtttte yarnl
mış bir kafe~in i('ine otur· 
tur, elinr de hrınen drfı a1il
rak a\·;ıkl:ırı yanan hl11dife. 
rin ayaklarını kaldırıp intlir· 
mf'lrrine görp tenıno tutı1r

m11;. Rir ha)·Ji :raman hindl-
1Pri bö,·Iere :1lır;:fırmış. On
d;1n ı>~nra, hindiler kunı 
toprak ürerinde de, def VllT· 

ma~a haşlar ba~trımaz rak· 
ııetmefe kıı~-ulurlarm1$. 

Tnf'ral\lı J,.övü h3ıhı::rr;:lne 

'h11kıhr11ia, 11Sini Jçinrtr da"sıı 
b~h\inrlt", Ahm"'t 1'~cı111 iic;.. 
tadım11r1:ınhı-ri ha,-H terak. 
ki Pl ka,·dPdilrH~i anJrtcıl
m:ıktarlır. ı\ıf'cak ar,da hlr 
dP ~u fark \'flr ki hindilrrtn 
d:ın"'ına janılarma ,.e ı;a,·rı

hk hlr "'f'Y derne1r1i, baba 
lılnrlilf'rin ''3!'1tıkl:.rı ~irıf 
d~nı:;ın:ı. Aıiliyrnin rlh·eceğl 

bir ıey \·ardır 5anırım. 
5.,,.ı .. ~ r: ~ ı\ \.'CI 

O"i' KF.I İMEYT.E 
t~,·f'çtrn takma e"Vler tek

lif rdilmiş ... 
Takma arsalar talı.HI edtn 

1.izım! .. 
TATLISERT 

Vasıf isminde bir eskıciye 500 --==~------""'==~ 
lira mukabilinde satılrnııtır. Dur ( -TA k V l lt -, 
dane halen eski kocası aleyhine 5 KASl'I 1?52 
boşanma dAvası açmış bulun- C.\RŞ.\~IBA 
makJadır. AY 11-GLN 30-HIZJR ıst 

Bir ecnebi şirket ayak- ıınıl 1368 - EKl'ı 23 
HİCRi 1371 - SAFER 16 

kabı fabrikası kurmak 

istiyor 

Ankara, 4 (Anka) - Meıhur 
Çekoslovak •BATA• ayakkabı 
fabrikasının İı;tanbulda bir fab. 
rika kurmak üzere \.'Aki müraca
atı :a.ıerkez Bankası gene} müdü
rünün başkanlı~ınrtaki '\Tahancı 
Sermaye komisşonu tarafından 
muvafık görülmüştür. 

Vasat\ t;1an• 
SABAH 06.34 01.32 
ÖGLE 11.58 06.56 
IKl.SDI 14.43 09.41 
AKSA'! 17.01 12.00 
Y.\TSI 18.34 01.33 
h!S.\K 04.55 11.!13 
Oaul•>111ı• ,6rıdı"t'" .,an ı-ı r• 
rC'<lt/~, •cuıl'.ltn, •a.ıtl"4nrı Wıd:ı 

•ıf.,,.,., 

"' ne kadar insan \'arsa, hepsi de 

][mzasız 1\\ektıt pla,r ~"? 
YAZAN::~~ ÇFVİREN:: RııJ;-~71,f~tcut 

çok dikkatli ,.e meraklıdır. Fa
kat buna ra~men h.ldiselerin 
hakiki mahiyetlerini sezecek 
kadar incelikleri yoktur. Ade
line'in hareket tarzı hakkında 
aralarında şöyle konuşurlardı: 
•!'ılme. Chau\'et, kavunun ucu
zunu bulrı1ak için dört manav 
gezdi. .. Mİne. Chauvet, tabak 
alırken de ama titiz davranı

yor, bir türlü karar veremiyor. 
Altı tabak için a3·nı dükk2na 
üç defa girip çıktı ... Kendisi de 
söyli.Jyor ya ... Bugünlerde pek 
dalgınmış, her şeyi unutuveri
yormuş. • 

davranmıştır. Bu zat, bu para-
3''1 kasadan ancak borç olarak 
almış olduğunu ,.e yerine ko. 
)·arağını ı;ö)·lemiştir. l'akala
nınca boyle 5'tylemesi tabii idi. 
Kinı oı .. a bö~·le yapardı, \ 'azi
yetl ıbe oldu,t:u ~ibi anlatı~·o~ 
ruın, hükınü kendiniz \'eriniz. 
J\lües!\e~cnizin menfaati naıııı
na bunu habrr l·enneii ken
dlmr. bir nzife tel3kkl ettim. 
t.'nıırım ki sahte bir isimle 
buralJrda yaşıyan (filiİnı) hem 
n1ur-.c;csenizd('n, hrm de bu şe 
hlrdcn uı.akta,tırırsınıı. Size 
leffen bazı ,·esikalar gönderlyu 
l'Um. Bunlar sayesinde sözle
rimin doğrulu~unu anlıyaı:aksı 
nız. Sayj(ılanmın kabulünü ri
ca ederl.Jn, efendim.• 

- Oldu mu? Tamam ... imza 
atmıyacaksın tabii ... Peki, \'er 
bana şu mektubu .. 

Chauvet mektubu okudu, son 
ra karısına: 

- Sen bu işe ne dedin? di
ye sordu. 

Kadın bahçeyi seyre dalmış-
tı. Birden yerinden sıçrıyarak: 

- Hangi işe? dedi, 
- Mektuba ... 
- Bana ne? Ne bileyim ben .. 
$imdiye kadar kocası hiçbir 

mesele hakkında ona fikrini 
sormamıstı ki. •. Ha yazı maki· 
neEi, ha Adetine ... Aralarında 
hiç fark yoktu. Şimdi ne diye 
soraca,i'.tı tutmu§tu? 

Chauvet, hayretle karısına 
bakı)·ordu. Bakışlarında &iıli 
bir memnuniyet \'ar gibiydi. 
Her nedense, ona vaziyeti izah 
etmek !Uzumunu hissetti ve 
şöyle söyledi: 

- Fil.in şirkette çalışan bir 
u5tabaşı, i!\mi Sourdot. .. Fakat 
müsveddeye yazdırma{:a lüzum 
görmedım. KAğıt ele geçer di 
ye çekindim. Ne olur1 ne ol
maz. J.Iektubu makinede ken
dim yazaca~ım. Ama karar ver
meden t\'Vel biraz daha dü
ıünmem !Azım ... 

- Peki .. Ne istersen onu 
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yap. Sen bilirsin, Ama ... 

- Ama ne? 
- Belki de göndermeı.sin, 

dejil mi? 
- Ne diye göndermiyecek

mişirn'> 

- Zavallı adam mademki 
parayı ödemiş ve mademki 
hapse tirmiş, cezasını çekti de. 
mektir. Şimdi yeni bir hayata 
başlamış, ne diye onu bozına. 
ğa kalkıyoro;un? Yazık de~il 
mi? Gönderm2sen daha iyi e
dersin. 

Chauvct birden kendine gel
di. Ne diye karısının fikrini 
soruyordu1 O böyle şeylere a 
lışkın değildi. Karısına bu su
alleri kendi Fordu~unu unuttu• 
'\.·e !ikir beyan etli~i için ona 
kızdı. İnsanların hayatta eski 
den bile olsa i~lcmiş oldukları 
hataların affedilemiyeceğine, 

ceıalandırılması lizım geldi~i 
ne dair basmakalıp ııözler söy
ledi, tehditler savurdu. Ade
line, dehıet içinde kalmıştı 

Söylediğine. söyliyeceğine piş
man oldu. Derhal kocasının sOı
lerini tasdik etti ve: 

- Elbette, elbette ... Hakkın 
var, dedi. 

Chau\'et, aynı hiddetli ta\Tı 
muhafaza ederek şu sözleri ili
ve etti: 

- Elbette hakkım '·ar. Hem 
de tahmin etti~inden pek fazla .. 

:~Y~!k~~t tımdi, yemek haıır 

* Perşembe gUnleri pazar ku-
rulurdu. O günler noter yazı

hanesine gelen giden de tok 
olurdu. Seçkin müşteriler sa
londa beklerdi. llizınetçi Eula
Jie'nin evde bulunması l~zımdı. 
Onun için pazara Adeline gi 
der, alış \'erişi o yapardı. Bu 
son zamanlardt\ Adetine alış 
\·erişe bilhassa ehemmiyet ve
riyor, alırken çok dikkatli ve 
titiz davranıyordu. Bunun a<'a
ba farkında olanlar var mıydı? 
Elbette ... Vieuville kasaba ındl 

Adcline çarşıda üzun zaman 
oyalandığını herkese göstermek 
i;tıyordu. Dukkiincılarla konu
şuyor, tezgih baılarında ge\.·e
zelık ediyor, işportalarda ki mal· 
ları uzun uzun tetkik edip fikir 
be3·an ediyor. Şayet bu zaman 
zarfında kocası genç k3tipler
den birisini pazara gönderip 
k:ırısın'ı aratsa, dükkancılar O· 

na: • 1\1me. Chaul'et biraz evvel 
burada idi. Belki ba!i.kala veya 
kasaba gitmiştir.• diyecekler
di. Bakkal veya kasap da: •Beş 
dakika evvel dükkAndan çıktı. 
Her halde başka bir yerde alış 
verişte<lir ... • diye cevap \'ere
ceklerdi. 

işte bütün bu beş dakikaların 
yekOnu olan bir buçuk saati A· 
deline bu suretle kilzanmağa 

(Devamı vır) 
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Ankara'da bir 
Adam karısını 

iM. P. bazı hadisele:·i 
Protesto ediyor 

Tunus ta 
Yeni 
Hadiseler ; 

P 1 " t Oldürdü ~ ar amen osu ""'"'' Jtul·•li•im1'd<n İngiliz 

dün 

~tillrt Partisi grnrl yürlifnı" 
kurulu dün bir tebliğ )'a) nl:'!.
mıştır. Bu tebliğde, Cumhurh"ış 

kanının nutkunu Kayseri nıi!;n. 

ginde t<'nkid rdcn Fuat Anıa ile 
Ahmrt Tahlakılıcın zabıt:ının trt 
hi·dne nıaruz kaldıkları. hiirri
yctlerindrn m:thrum cdildikl<'rl, 
Cumhurbaşkanının nutukl:ırının 

tf'nkiddcn varestr bulıındu~una 

dair kanıınlanmızda bir k:- ·ıt 

m<'\·cut olmadıkı. bütün bu tr•
hi.:: h3rrkctlerinin rnııhalch·ll 
sindirmek hrdcfini güttü,f:ü h('
lirtilmekte ve tebliğ şöyle niha
,-ctl rnm!'ktC'dir 

Yazan: E.T. 
Oiin gC'Jrn trl(raflar Tunu'i'da 

Y<'ni hfıclisrlrr oldu!lJnu ha· 
hrr ·\'rrh·or. Giıli bir radyo is· 
tas\ onun.un bildirdiğine göre TU· 
nu~Jular bir kı.,laya hücum ede
rek 1-"ransız ao;kerlerinden bir(o
ğunu iildlirnıüşl er, mr,·c.ut _silih 
,.f' mühinıınılh ('le geçırmışler, 
hir takını rrano;ızlan rsir crlerek 
nırt;hul bir ">f'l11tC' götürmüşl er .. 
,~eril<'n lıabrr doğru be Tu nus· 
t3 ,·azi)·rt çok ı:etin bir safhaya 
ginni~ demektir. 

Jlaber doğru olmasa bile yazi· 
~·rOn J(ergin ye çok nazik olduğu 
muhakkaktır. Şu sırada Nev. 
'\'ork'ıla bir Tunus heyeti bulun
rnaktil, heyet Tunus da,·asını 
lHrle,.miı;: 'Ji11etlere ak">tHirmek 
ll'in ~ah maktadır. E~ki Ziraat 
. ·a1ırı Brl llora ile Başbakanlık 
t:nıum 'tiidürlrrin<ltn stan1rad'. 
(!an rniirrkkeıı olan heyete bu 
\·azifrnin 'funuoı; Beyi tarafından 
\erildi~i ~ii' Jcnmi'S'f.i. 8r)'lik bir 
trblig n<'!oiredrrek şayianın doğ
ru nlın:ıchgını. rc;kt Ziraat ~a7.ı rı 

* Amerikada -;eçimler bil· 
3-ük bi r heyecan içinde 
de\'am etmektedir. * "\ kdenhdekl manevralar 
mu,·akkaten durdurul-
muştur. * Siyasi komitede Kore 
sa,·a,ına ~on \·erilmesi 
çarf' lert aranmak tad ır. 

Mc Ghee, Köprülü 
• 

!le görüştü 
1111#*1.t ltu1ıabtrl'"fzıf'" 

Ankara, 4 - Amerikan bü
yük elçisi :\lister ~re. Ghee bu
gün öğle üzeri Dış işleri Bakan
lığına gelerl"k profesör Fuat 
Köprülü ile iki saat devam rden 
bir görüşme yapmıştır. Temas
larda iki rnC'mleketi alakadar 
eden mt'\"1ular Ü1t'rinde durul
duğu tahmin edilmektedir. 

' . • • 
Adalet Bakanlığı 

llr> l'munı 'liidii re lıi)yJe hir , .a. Ankara. 4 (Anka) - Adatrt 
r:ire ,.r salithiyet ,·erilmedlğini DakanlıA:ı ZatişlC'ri iencl n1Udür 
ildn etınişlir. lü~iine Adalrt Başmüfettişi Ab. 

Fr.ın~ıı nıahfilltrJ, tebliğ i mf'm dullah \;ncr la~:in edilmiştir. 
nunlukla kar5ı lamı'jli1tdır. Bu - - o- -
nıahfillrnlr drniliyor ki: 1ııTu-

acıldı 
.> 

.inııdolu .i/ıınn 

Londra, 4 - Kraliçe ikinci Eli7.abeth, bugün parlamcntoyıı 
armıştır. Bu münasebetle sö}·leoi~i nutukla Kraliçe Eliıabelh, 
JP53 senesinde İngilterenin kapitalizme döneceğini ve mill i leşti
rilen sanayiin yeniden şahsi teşebbüslere bırakılacağınl söyle· 
miştir. 

Kraliçe, Karede yakın bir zamanda mütarekrnin imzalanma
sını samimiyetle temenni ettiğİr:i bildirerek sözlerine şöyle de· 
\•o.m etmiştir: 

e)ı1ütarcke in11ahınıncaya kıdar hiiklımC'tinıiz Kore<Je müca
delere devam ederek İngilterenin Birlcşn1iş :\Jilletler idealine 
bağlılığını isbat rdC'eektir. 

Takip edilerek dış siyasetin başlıca e!laslarından birini Bir· 
leşik Amerika ile en dostane Ve en sıkı nlünasebrtlrrin teatisi 
te.~kil eder()klir. 

İngiliz hükümeti Ku1.ey Atlanlik Paktı ıeskil;ilına karşı olan 
''ecibelerini tamamen verine j!etirccek re Batı sa,·unması için 
sarfetti~i gayretlere ~vam edecrktir. 

Hüklımet Avrupada birliı,:in temini ir;in ayrıca çalışacaktır. 
giıahlanma programı ve sivil !'l:ıvunn1a sahalarındaki çalışmalara 
hız rerilecektir. İn:tilterenin iktı.;:ıdi sahada istikrarını tamamıy
le lemin için gerekli bUtün tedbi rl<'r alınacaktır. 

İngiltere, .A\"usturya sulh andlaşn1ası1ıın imzalanması için 
bütün ıra\'retini sarfc>d<'c<'klir. 

ingiltere nıillrtlt'r toplııluğun:ı mC'nsııp dr,·letlcrle her saha· 
da daha sıkı işbirlii!i temini ic:;in çrılışılacaktır. 

Güney Afrika' da 
Kargaşalık 

Çıktı 
Johane>hurg, 4 (A.A.) - Dün 

akşa ın Kiınberlcy'de :yerlil"'rin 

Irak' tan Paris' e 
Havagazr borusu 
Döşenecek 

A.nndotu A •O ·ın 

nuc;'un clı~i'j1rrini idare Fran.,a. işçi Partisinde Morrison 
nın salJhbrti dahilindedir. ,-a-ı k be . 
7 iff' ilr ıh~arıya gön<lerilecek Tu. Sevan re a tı 

• ikamet ettiklrri Green Yaroşun
da bir kargaşalık çıkmış ,.c bc
lrdiye binasına t.ışlarla hücum 
edilmiştir. nusJuları talin etmek de Ilf'\·e J,ondı·a, 4 (.\ .. \.) - Beran 

NC'\·york, 4 - nrchtet Corpo
ratioıı ~ adındaki Amerikan fir
ma!lı tarafından dün yayınlanan 

bir raoorda ileri si.irülen fikre 
görr. irak'ta 1\irkuk'tan başlıyn
ruk P;ırı~c kadar uzanacak ve 
OrtadO.''tıda biiriik miktarda is
tihsal rdil('n tahii ha\'aı;tazının 
,\,Tııp;ıciaki miistchliklere te\"Zİİ
ne iınk;ın ,.l"recck 4.000 kilomrt
rC' hoyunda bir boru hattının in
şa.'iı tasarı halinde bulunmakta
dır. 

drl.il. n.1">hakana aittir. Su ~al ~.c ;-ann yapılacak parlamento gru. 
:\·r,-~ıırk'a gidrn .Tunuslu lk ı hu- bu seçimlerinde işçi parti~i Baş-
1..iımrt ıu1amına ney tarafın (1a_n kan muavıni Ye partinin mutedil 
lıir \-aıifr trYdii esasen bah ıs crnah başkanı JicrbC'rt ?.torri~o 
n1c,·1uu olarnaı:rlı.• na ka1'$ı seçime iştirake karar 

nltrr taraftan Tunuslular, \'erntiştır. 

Fran..a'nın nır,-cut anlaşma\a rl· Clement Altlrc hiç bir muha. 
s.ret rtınrı_Ji~ini idılia Pdiror~~r, lefetle karşıla madan parti baş
clivorlar kı: fl.\nla.,maya ı:::orr. karılığına yeniden src:ileceklir. 
Tunur; tanıa1nı.rle müstakil bll' • . 
hükılıurt o1afakh ııalbuk i bn i~·ı hab<'r alan mahfıllrrdc Bf' 
, ao;h ka' hrlıııi~tİr. Tun uıtlu lar 
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Yan'ın )forrison'u -~~~liıp. etınrk 
J.:rnrt[ nırnılrkrtlrrindr aşağı , .a .. hususunda pek buyük bır şan-
7iyrttC'dlrlrr. i "l"'digimlz ~u _ha· sa _.sahıp ~lmac~ıtı sanıl~akta~ır, 
ı,. ıı.on yrrilmr"'i. j!jOlt'rimhın ııl a· takat seı;ımleı <le ).foı rlson u~ 
rt>sf 11 fn hiır hırrıkılma,. 111ı r. Ru k?r~ısına çık~ası başkan m.uavı
(l)m~ılık(":t rniira<lr lc• de,·a111 ede· 111111n olomatık olarak scçılme-
Cf'ktil',• sine rngcl ol~caktır. 

C.iiriılihnr 'ki ihtil;if chhlırlir; 

:!\·r, ork'da yapılan t('şrbhııı.1rrl 
nP nrtirf' \·Prln;..- ,·t r in knlay 
kn1ftr lı~llf'dilf'ff'k gibi drğ il d i r. 

Pasifik' le büyük 

deprem oldu 

bir 

Binanın büti.in camları kırıl· 
mıştır. Polis müdahalede bulun
muştur. Nümayişçiler tar<lfından 
polis otoınobillcrine karşı taar~ 

ruıda bulunulmuşsa da !Iİl<lha 
nıliracaat 1ü1.uınu hasıl olmaf.)an 
si.ikiın iade edilmiştir. 

Bir Amerikan usağıyle 

Sovyet usağı hava 

harbi yaptı 
Tokyo 4 C\ .A.l - nu sabah 

Hokkaido adasının do~u burnu 
açıklarında Japon kara suları Ü· 
zerinde bir Anıerikan av uçaAilr 
bir So,·ret uc;ağı arasında savaş 
cereyan rtti,[!i ö,l!reniln1iştir. 

Kushiro şrhrindc bulunan ih· 
liyat polis ku"'·~tlerine nıen~up 
kimseler l•krihrn !i.000 mrtrc 
irtifada uc:;an .Amerikan av uca· 
Jlı nın SOY.\' C' ll ('r in kon trol u ;ıJ. 
tın d a bulu nan topraklardan J;C· 
len bir Rus uı;a;"'.ının hıılrrıızuna 

uğrcıdıı!ını tc;,.·it etmhlerdir. 

Mısır'da bir aktör 

mahkum oldu 

Firnıanın tahmininr ı;:ürc bu 
boru hattı A\'rupadaki ha\·aı::az ı 
fiy<ltıııı yarıdan daha aşağıya in
dirnıck imkiıııını bahşedt'C<'ktir. 
BidayPttC' glinclr 170.000.000 met 
r<' nlik;'ıbı haYaı::::ızı nakil kaprısi
fC''.(İnc !'ahir bir boru hattının 
riii .. rııınc~i hahis konusudur. Bu 
hat Kirkuk'tan Parise kacl~r 
İraktan, Türkh·<'clC'n, \'unaııi-=tan, 
Yuı::o.,Ja\'ya, italya ve Fransaclan 
grc:;rcrktiı-. Tali hatl;;ır ils:iH hrr 
ml•nıl<'kt' l r tc\'z i :ıt • ~:apı l ması n ı 
ınii nıkLin k ı lacaktır. 

11rriılC', birinci J ı<ttla rnu,·azi 
nlıırak trvziatı arttırm:ık nıaksa

dıylr ikinci hir hattın döşenmesi 
ele nnıl<lsavvrrc1ir. 

I" 
• 

Ankara, 4 - Dün sabaha kar 
sı şchrinlizdc bir cinayet işlen· 
miş ,.e bir adam 20 senelik ka
r1sını 17 yrrinden bıçaklıyarak 
öldUrmüş, baldızını da ağır su
rette yaralamıştır. II.ldise şöyle 
olmuştur: 

Ridgway, ınuha rririmiı K . Aydara beyanat \' e rirkeı 

GI. Ridgway dün Trakya'yı gezdi 

· .Trr .. slir vr tel"~snn(' y;ıptı .ı
mı7. mii~ahrclC'IC'r kar!;iısınrla -=ıı 
rihrtlrri bilhassa bclirtnu:•k i<.tc
riz ki iktidar parlbinin hu :--akim 
c<'ht ,.r g::ıyretlcri krncli~ini ınr·n 
lckct \'(' dünya umunıi cfkiırı 

karsısında \'C tarih önünde ai'.:ır 
\'C'b~l ve mrs'ıılivrtlrr altına sok 
maktadır. iktida~ p;;ırtisi bu hal-

20 s~nedenberi Fatma ::ıdında 
bir kadınla evli bulunan Kur
şunlunun Samanlar köyünden 
Bekir 1\ar. bundan dört yıl ön
ce k:ırısı ile aralarında çıkan 
bir kavga netıcesinde ayrılmış

lardır. iki çocuk babası olan Be
kir nihayet karısı ile barışmış. 
bu sabah bu maksatla memleke
tinden şrhrımiıc gelmiştir. Be
kir srhrinıizdc karısı hakkında 
mallım:ıt toplaınağa başlam15, 
bu arada Fıllm:ının hizmetçilik 
yaptığını ve fena yola saptığını 
öğrrnn1iştir. Dün gece Beki r , 
baldızı llafız ile beraber karısı 
Fatma)·ı bulmuş Ye artık bu 
Cena yollard<'ln '·azgeı;erek çocuk 
!arının Ye OC'a,ğ;ının başına dön
mesini söylemiştir. Kadın. buna 
razı olınaclı~ı gibi artık kendisi 
ile yasıyamı:ı;aeafını. burada ra
hat oldıı~ıınu anl:ı:tmış \'e ara. 
larında münakaşa ba~lamıştır. 
Bir ara RC'kir şuuruntı kaybedr 
rrk yanındil lasıdı~ı bıça[{ını 
c:ckn1iş \'<' Faln1ayı on yedi yerin 
den hıçaklıyarak öldürmüş ve 
bununla lıırsını alamıran katil. 
bu srf<'r rlc balctıiı }[;fizeyi hı-

f Baş ı ı incide) rum, Kars havali5inden me\'Ctıl lrrirlc bir taraftan demokrasi 
lareli yoliylc Edirncyc gitmi~ ve olup olmadığını sormuş \'(' iza· dtıvasına ihanet etmekte Ye di
gcccyi burada geçirmiştir. hat almıştır. ~.ililhare kıta komu lğer t::ıra~.ta.~ as~~ .~~~~i kcndisi

General Ridg\\•ay Trakya gezi- tanına, teşekkur ederek, heyecan nr en buyuk kotulugu yapmak
si esna!l ı nda u~radı~ı her yerde Jı bir ifade ile şunları söylemiş· tadır. 
gayet geniş miktarda köylü ve tir: 1 Telhiş hareketıeri karşısında 
halk tara(ı ndan coşkuh tczahil- •- rtlemleketinizi müdafaa et h~lkın yılmadı?ı h1lfı.kıs mnka''"
ratla karşılanmış ve kendi!line, mek size ze\.·k veriyorsa, Xatoya n1ct ,.c hanı le gücünün ;ırtt · ıı 
kar~ı c:;ok sıcak bir muhabbet dahil memleketler de bu mli- ve ı::ünii ~f:'lince müsrhbiplerin .. 
~österiln1işlir. Gen<'ral, bu tcza- dafaaya iştirak <'lmekten büyük j drn pek acı olarak bunların he-. 
hüral karşısı nda dC'fa larca mcın bir zevk duymaktadırlar.• sabını 5ordufunu rn \'tıkın n1İ
nunivetini izhar etmiş, bilhassa General Rid~y.·ay uğradı,Zı her sal olarak 14 !lla~·ıs :-cc:;iınl 11 ıi 
Türk ask<'riylc bir arada bulun- yerde görd~ğü içten htisnii ka- J.?öst<'rnıiıştir. Demokrat Parıinin 
maktan dolayı duyduğu sevinci bul~ teşekkür ediyor, ~erek as: hiç rle,gilsc bundan ibret alrnası 
ifade etmiştir. kerı, gere_~ halkı •merhaba• dı JJzıındır.• 

General Ridg\\'ay ve bcrabc- ycrek sela.mlıyordu. . - - ----------
rindekiler sabahlrvin İstanbul- Babacsk ı de generalın karşıla· 

c:aklama~a başlamı!)tır. Etraft:ın dan hareketle, Küı;Ükçekmece yo- n.ışı çok he~·ecanlı sahne.lerc ve· 
yrtişrnler BC'kirin elinden Hafi . liylc J ladımköyüne ~itmiş lerd i r. sıle oldu. Kıta başı~d.akı subay

Buradaki askeri birliklC'r ziyaret tarın _tek~: te~er. ~lını !IJka.n ı::,e
cdildiklcn !IOnra Ya!lsıviran yo- neralın ~~z.ı.erı b~r _anda bır SU· 

li\'le J{a,·akambarları tepc!linc bayın ·~?gsundekı ışarete takıl~ 
,.~rılınıştır. Ordu bir!iklerimiz k~ldı: ~ırden heyecanlandı, es~ı 
b d b' g·· t · apmak üzere bır sılah arkadaşını bulmuş _qı-

zryi yaralı olarak kurtarmı,.o;lar

dır. Ilafize ha~tl'ln<'ye kaldırılmış 
1Jr. Katil krnclisi polise teslim 
olmuslur. Tahkikata sa,·cılık C'l 
koymuştur 11afizenin 
tehlikelidir.. ' 

ura a ır 0~ crı Y. · bi idi. Bu subay Karede Sa\"aŞ· 
Yaziycti cvYeldcn t<'rtıplenmış bulunu- k h 

1 
d k ·r 

k mış ·a ranıan arımız an, ·eşı 
yordu. l larek.lit, baı;ıta~ sona ~- kıtası tank bölük komutanı yüz
dar ~ayet c:ınlı ,.c he,ecanll hır b S 't G·- -- 1 .. 'd' \' 1 k 

k ·ı ı d tı· • b ·ıe aşı • acı urun u ı ı. ar:ır ı 
S~ ·ı. c <'. c\·am e 1 \~C aşarı 1 tarından dolayı altın madalva 

--o- -
Gavam muhakeme 

edilecek 
bıttı. Rıdg\\·ay ~e dıgcr J.'(enera~- atmıştı. Rid:;:\\·ay kendi~ile bir 
IC'~ bu_ harck.elı c:o~ Y~kın h~r n1üddet göriiştü. harp ve bilhas 

. lal~~~ ~le takıp ~tm~Şl'\e takdu- sa Kunuri hatıralarını andı, yüz 
'fahnın 4 (,\ .. \.) - Iran n1il· leıını ıf~dc c.~mı~lrı<ı~:.. başı ile berabrr resim çektirdi 

1i meclisi. bıı:.:iinkü lnplantısın - . Harekat ı mutC'akı.p ~H~.ı tlrı·. yo- re adresini aldı. 
da, bnşbakanlı~ı zamanınrla, 21 lıyl.e Çal?l.caya ~ ı d ı llmışl tır. ~en~ Rid~\vay Babae!-ikiden sonra 
teınmuıcla çık1111 h5.cliselerden r~lın gclışındc Çata ~a ~lar ıçte Y. ırklarelinc uğranıış, bu arada 
dola;·ı mrs'ul bulunan Gava· bır k~rşılama nıerasıını yapmı 5· yol üzerindeki köylerde halkın 
nlüssaltanayı nıuhakeme ile ee- tıı:. Rı.d;::-,~a.y burada .. ~16 · ncı al~- içten tezahüratile karşılannıış. 
ıalanclırınak hustısunda hiiküme y~n mıs.afl_rı o~arak _o~lc yc~e~.ı- tır. General, Kırklarelinden 
te saliıhiyet veren kanunu ka· nı yeın~ştır. \emekten ~onı ·1 ~- hududa kadar ;::itmc.ri arzu et-
b 1 t . t'r lay ~azınosunun bahçesınd~ bır nı is~c de \'aktin '"'C" olnıa'"tı do· 
u e mış 1 

• ··dd t · ı· · h t d c al ) '"' " 
mu e ıs ıı a a e en ,ene.- • la}·ısile buna iınkan bulunan1a· 

Apartıman Sahibi 

Ola bi 1 i rsiniz 

a~ay sub~yla_rilc de topluca re- mıştır. 
!l1n1 çektırmış, ayrılırkr~. de ~- Kırk l arelindcn yine ayni hr~·e
lay komutanına şunları .soylcmış canlı tezahiirat arasında a\'rılan 
tir: • . . . Rid;:,,·ay akşamüstü Erltrneye 

•- ,. enırk ıçın tcc;rkkilr. cd~ \'arn11ştır. Generalin "Clişi mli-
1 \ • •·ı ' . d le • r .m. <'nl<' ... C' tı ı:t}'a c, ııı n n :ısehetile Edirne hir bayranı 

<:a ı ::ı.ııli n;ınk;ı •ını n 1n.12 Rıi bır arari:ı bulunmak b<' ni ~nem- h~\·ası ~:aşam ı şlı r . \ ·aktin J;f'Ç 

Otel h ırsızı Ceın il Ii:arabük 

Sahte B,elediye 
Başkanının 

M rifetleri 
Yük Jkranıive Kc"irlesınde viiı nun elmiştir.• oln1asına r11~men biitüo Edirne· 
bin lira kaz~nabili~ Vl" :ıyrla bin 1 Al_~Y ~omut:ını, . Rirl:;:·."ayin tiler, bando Ye hudut janrl:'lrına 
lira ir:ıl grtircn büyük bir a- bu sozlrrınc şu şckıldc nlUkJbe· kıtası gcncrali şehrin ;;:.iris YC· 
p:ırlını<ln ı;iltın al<ı!>ilirsiniz. A· le clmişlir: rinde büyük bir tcz;ıhiir<ltla 
celr rdinil, •- N.\ TO Başkoınulan.nı a· karşılaınıştır. Rur<lda da ask('r 

Ant..ara. ·l - Birkıtç t:ıın "V· t·an11zda ~öı·n1rklc bUtün CJlay ve halkı •lllC'rhahil. rli.Y<' "'"ıa· nı · 
' Yf'I 1-;rndı·.irli IJ;•vnı:'ln<r RPl"'rlı· 

-, 
Riitiin nır,rl r iki tara f ı n hu J:iin · Ne\•\·ork (Olta\\·a) 4 (/\.A.) -
kıl itiın:ıtc;11Jığı bırakma .. ından, Buradaki Dominon rasalhanr~i 

Tunu .. lııl~rt (alınln <'tlrf·Ck, a~·ıt ı n1iHrhassısları, bu.'!iin ö~leden 
7arnanda ı:rano,:ıı prrstiJinl koru. bir;ıı sonra • Pasifik'clc olması 

~·arak rn h 1 :ısrkli bulmak le-in rnuhtrmel• ~ibi görünen bü}'ük 
i}i nı,,·rtır iı;.r l'i:trılmaklan iha-J bil 1r!ı('Jrnin kaydcdildit!ini \'<' 
r{'ttlr, nıı ohn:ul ı kça ibhlitt dr· cirnrf'min ııaı~ c1r\'am etmcktr 
T-ın1 rrlirı giılrrrk. b"'Jk( dr cok bulunclu~unu bildirmiş, ~imdiye 
cld,li 'e rıuli~e , erJci bir safha- kadar da bu şiddette bir zet1r
ıa gh0<rktlr, Jrye ra•tlamadıklarını be l irl m lş 

Kahire 4 (.\A) - Aktör 1'0 
'1 ıs ı r ordusu ""ki ça\'Uşl;ınnd;ın 
Ri(al Celebi, şi ıncliki rrjinli rlc· 
virmek ic:;in tııhrikler y;.ıratm;ı.k 
c;uçundan bn~ün 15 ı-rne ağır 
hapt;e mahkUm edilmirtlir. 

Bursa ve lzmir il.avelerimizin 
soıı 0,ız bir mcnıııuniyrt \'C ~erer llyan rr.cncr;ıl dnt,!rıJ('a h<'lf'flr)·r 

yr rri~i olarak tanıtan f'rınil r~ .. duyn1<1ktadır. Bu n1rnınun:yrti ye .. ~itm.iş, bir nıi.irlctct .lslirah;ıti r~1ıük :ırlınrl:ı birisi Cihan ı·aı1 .. 
bütiin arkadaşlanm adına ırudc mulcakıp şcr<'r 1 ne vrrılen zıya sa irınıiş. Hrlrdi~·r. rr.isiılin otrl 
ctınrkle bahliyarın1. Sa~oluı.• felte bu.ıu~~u '- . 1cır kal<lıiı ı::Hnlrrrlr• bir Am'"'rİ 

Fransızlar Tu nus Beyini 

tahtından ind;rmek 

istiyorlar 

lcrdır. 

Dünya Sinemacılı ğının en büyük şaheseri 

5 Akademi Mükafatı Alan Film 
ııiiiiiii. ikinci tab'ı hazırlandı 

l\'iishac; ı tiiken ın lş olan yurt na ,·el r riınid )·e n iıten 

ba11tırn1aga ba., ı a rtı ~ ınu 11 hahl"r Y rrnıj ')li k . 1 nunıarah 
Bursa te 2 ııumarah i1 m1 r il <İY<' leriın hi n iki nci ta hı 

Rid::::way, alayın hatıra ı!~rtc- Gecry~ Edırnc·ıP C:<'C:ırcn Gt ktılının "'iihim mil\t;:ırrla p:ırası 
rine ihtisaslarını kaydtıl!ıkten n~ı·al Rıdg\.\'ay ,.e bc~abcrinde-' çıılııınuc;.tır nalı:l aınrıra Jl~vnıı 
sonra buradan ayrılınıs, ihtiran1 kıler b.u ~c;ab~h_,Bııl:arısl~n sını na n,.Jrrlıvr rC'ısi. Gül P;:ıJac;.ı ;n .. 
kıla~ını srl;'ın1ladıktan sonra, rındakı Kapı• :.... " karakolumuzu - d . 

1 
r.oıırJra ~l:ıtırm Jı 

krndisini u~url<lmaya çıkan ı::ü· ziya~et edecektir. GenC'r:ll, nıU ~:~~iı;,rah·~n:n~ının t:!OO lira 1 110 
Jcr yüzlü, tertenliz ilkokul C.r)· le<lkıbcn Yunan hududtın;l ı;:rçr.. h' k t 

1 
. 

1 1 1 
r,.m ı 

<'tıkl.ı.ı:ının yanına ;::itnıi~tir. Gr· rek Ka,·aıa,·a c:ı~•el.'.'k. qradarı dr .ıı :ır .'i rr._ını c:::ı nın1 'l ır 
Pırh, ~ (THA l - Emin k• · 

,,.:ıkfar.ı atfen \·eril<'n bir habrr. 
de , Fran5ız kahinrsinin. •nn giz 
li tnp!J.nlı$11Hi;ı, Tunus Bryinin 
f.ihH1n inrluılmrsi rnrsefr.sinin 
hah:''s konusu olduğu hilclirilmek 
tedır. 

~İHTİRAS'°'~ 
·T~~~~yı~~ 

ner:ıl , ya,·rııları •n1crhtıha <1i· niz yolu ile Grlibnltı\'a ve daha l'?.rahuk dıın el~ Safa ntrlıne 1n-
ha11rl a nrn1 5tır . Kollt k '\ İ)' Onl arında bu iki il :n c ek "i ik rerrk !lelfiınladıktan ~onra ~ I 1 "onra fznıire ~eçrt·rklir. n1i,, ı:rr·r: hır n .. )'OB 7arlınnı <'ili) 

olan okuyu r uJ aıımı ı bunları mathaa n117tlan tedarik rıl r:~ ayn her birini okşan1ış, il;'.:n·t- • • . lirn.~ı ç<llı11ın1ı;.1Jr r.11 ~ıırtll,.. rr ı 

Named Desire• 

Bnıı;:ı grlırp, Tunuo; Bt>yinin. 

\ 'h' İE"I I .EiGH - ~1 .\1\W"I Bll!\NDO 
PEl\~ E~JBE AKŞA \ll"IDAN ITlll ,\RE"I: 

LALE AR • ELHAMRA ve Pangalfı TAN B11 lr~1111ş l\lillellt'r Tcşki l cttında, 
Tıın·ı !J dA\a'lını dcsteklryen Arap 
mrn1lrkC'tlrrine gönderdiği te~ 

ıekkür nıı•ktuhurlur. Sinemalarında 

Galatasaray TURI\UAZ Aile Saz Saloııu 
J\J ua77am Programını sa~·gı del er mü~h~ ril erine ıunmakla ıtref tluyar 

,\llın Se,Ji l:' ıldızım ız Se~lt Çit~iler Sanatk i n Genç Ses Sanatkarı 
l'erihan .\tlıodoğ SOZERI CELAL ŞAIJIN MlJZAFFE!( BiRTAN 

Ostad. Ağyazar idaresinde muazzam fasıl. 
H,\;t!T DJKSES - SEMİll.\ COŞAR - NEC.\Ti TOKYAY - SELAHATTİ"I Pl"IAR - ER 
t:İ;.llJ~'iT B.\Tt\N.\Y - IS~!.\İL ŞENCALAR - SALİH OR.\K - FEYlİ ASLANGİL -

CEMAL CÖIBÜŞ - PARASKO MAKSUT - NEC9ET GEZE"1. 

i çli Bestekar Üslad 
btorl Kemani SELAHADDİN PINAR 

1'LC.\1'1 TOKYAY SE ~IİII .\ COŞAR Sazı ve Sesiı le 
Jlcr Paıar Saat ı:;: drn itibaren muaııam içkisiz Aile l\latineleri. 

YE NİHAYET TURKU.l\Z'IN SAAT 23. Ü??? ,, _____ _ 
Tt:I 49087 

------~ 

• 

Geıteral ~ıd (.'~· a ) ın ga1cte11111l' l him ınikl;ınla nara r ı~n ,.c rlo-
hlli rlcr. llari~·tr n her iJaye Jçin on brş lı.u ruş ii1C' rİIHl l' n mt'nlcrilc konuşmuştur. Grne· .. l c rrligı tn·~ a n a t .. J,aıı"ıı·•n ('f'ınil K~r;ı'ııik. ıııh. ı-

t 1 .. d ı ı ı · · ı · ı ti ral llid.q\vay bu karşılama vr il• D T k d " JJos a ııu u gon errn <' r n a( r<'s ı n ı- ı a,·r r r ~·o a nı r. un . ra ·yrı a ~·aptığı p;::rzıyı , .• 
1 

,1,.,.,, •• , ... F.mnivrt İkınri S·ı-
;\fe, ·endu kalmav. an dig-<'r i1a,·ele r in1 J1in ik i n c ı t ahı t a.. nıuteakıp "C'Ç \'akit Fdırnrvc k' 

1 
· r 

1 
• t 

nun kaldı,ı:ıını ifade ederek, Ça. 0 
• _. • he r ·ıp rrı ı.,,~ ınr ;ın val\,ı an-

nı amland ıkra , oku3· ucular11111 ıı Jı a bcrdar ctınckte dr \'0111 varan NATO orduları Baı;ıkonııı 
1111 

•. ıır. ('•nııt ı,·,aı·ı:ıt'OI.: h klon-) talcalıların roşkun tezahiiratt :ı- ... ' 

. l ,i?urlamad:uı son derece n1C'Ol· ·· • "'' ' 

eılrceğ iı. nı~ıncla buradan nyrıln11ş \'C tanı ~c.ner~I . Hidı;t\\·ay'd.an 1 dtt .ı:ı~·:ıhi lrYkif ınii1,..1.;ı rr<'c:i (la 

~~~~:'.:::::;:;:::::;:~;:::;;;::;;;::;;;::;;;::;;;::;;;::;;;::;;;::;;;::;;;::;;;;:;:;:~~~ sa11I l:l-.10 da Sili\Tİye ~l" l miştir. VATAN ıc:ın ıııtıbalarını rıra nlrlı1··•11nrlan el ·rlıal tcvkJf eriıl -
ı; -- ·--- - Silivric1e de kaym.ıkarn: bele· ettim. Genrral bu ricaını bUyiik n1io;tir 

bir .". e. uık·e. lle karşıladı ,.e şuıııa. I · diye ba~kanı ve halk t.ırafından . 
tczahiiralla karşılanan Ric1~"'<1Y rı SO) ledı. 1 kii, hu ruh sulha a!iiınrıtır • "A .. 
hurada kaynıakanıl ı k bahçrsin- •- Ev,•rla şunu ı-tJ.vlcnıek İ"lr · TO cl;ı 'Jpnıak ıslr.t1ı~ınııı ır.y 
de bir mürldet oturarak bir kah rinl ki Türki)·eye ık?nci rlC'fa ku,·v<·tlı olnıak, ulh\I kor Jmilk· 
\'e içnıi~. krndisine mrşhur Si· g~lınış bulu~makla pek bii~ü~~ j tır. l~u )Olda hrı> bıdık~e. aıın1. 
livri yo~urdu hakkında izahat bır mcmnunıyet du.'n1 :ıkt;ıyıın . li olarak a\!.lkta clurmakla\ıl. 
verilmiştir. Bilhass~ burada Orı;:rncral B<l- Grc:;tie:;i~ıl J-crlr.rde~ı s;cak :f · 

ran el ıle trkrar bulu~mak be· ı,:ıkalarından rlola,·ı Türk halk na Vaktin darlıı!ı dolayısile Si· · 
lhTide az kalmakt:ln duyduğu Ü· nim ic:in ayrı bir sevinç ,.r._,ilt'~ı \'e idare adaınlarına lC':-;C'kkur e. 
züntüyii ifade eden Rid;::\.\·ay olmuştur. Çünkü ilk ıij·aretinıdt' , dC'rıoı. l:.lu"iin tördü(!ümuı. a.!-
kaymakamll şunları söylen1iştir: kendisi 3 üncü ordu komutanı k<'rl<•r ;ırJ31nd, Korec1e benim 

•- Nezaketinizi takdirle kar iken I>o~u hülgcsini beraber do koınııtan1 altını \ çarpışanlara 
şılıyoruı. Burada sizlerle iiç beş !aşmıştık. Bugün Birıntl ordu l<'!:i<ırllif etn1ck beni hrvrcanlan· 
taf etmek bizinı için çok zevkli kon1utanı olarak yine kendisile dırınış ve nıcmnun ctn1ıştir. Bu 
oldu. Bu sıcak K'arşılayışır.ız, ge beraber ol ınak fırsatını buldum, sebeple de ;ıyrı hır bahtiyarlık 
rek beni1n. ~erekse NATO n1em Bu, benim için bliyük bir ZC\'k· duyn1akta~·ım. 
leketıerini temsil eden subaylar ti r. Bir ~ey daha söyliyrc<'ğ,ın1. nu 
için bir şeİ-eft i r. Tekrar gelme- Bu~ün görd ü k l rriın içinde ben .r:!iin brni karşılayanla!' aı aqıı·l ;ı. 
Yİ iimit ediyorum.• • de çok derin intib<ılar bırakan her yeni<' te:-adüf c!t:ı.:in1 okul 

Gen!'ralin Çorluda karşılan ı şı cihet halkın )''Üzüncleki iradrlC'r )a,ru\;.ırına, gCislrrdikleri sıt'ak, 
da pek oarlak olmuştur. Burada olmuştur. Bu ifadeyi, ka'iaha \'C muhabhrttcn dola~·ı te~ckkôr 
bir kıta, hemsireler, halk tara- köylerde karşılanışımızı, bize gö;, borçluyum. 
rtndan karş ı lanan Rid~\\'ay kıta terilen sıcak muameleyi c1Jinıa h'.<'ıHIİl<'rıne !-e\(;İ \'e muh;ıb

j komutanına erlerin kaç aylık as hatırlıyacağım. Ümit cdi:..-orum brtlcrimin ibla~ını siüden rit: ıil 
ker olduA:u:lu. içlerinde Erzu- ki bu ruhu daima görelim. ('ün. rdi.yorum.• 

HOŞ MEMQ - Aman Memo, iimcet Ecevit sakın havasızlıktan boğulmasın - Gül Pembe sizi bekliyor!! 

lft ,, 

(~l?UAMM~A
"'ZIN 8.t:Ni 
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GENERAL ALİ FUAT CEBESOY(tle 
~ ~'-"I 

Amerikada se~im 
nasıl yapılırl 

Cumhurbaşkanı iki dereceli seçimle intihap edilir. 
ikinci seçmenler hangi partiye mensup iseler o par

tinin namzedine rey vermeğe mecburdurlar 

Meclisin ve hükumetin 
' Sıvas'a nakli meselesi 

A merikJda ser;im mekaniz· 
ma•ı.ı düny:ının b:ı5ka mem 

leketleı-indekilere benıemez. 

Cumhurb:ı1kanı ile birlikte 
başkan mu3vini, miime1t~iller 
mecli~i az:ıll\t (nıillrt\·ekilleri). 
Avl!\ mecli i at:ı!unın UçtE- bi
ri ile ey;1let ,·alileri ve yUk
ıe\ nıenıurlar seçilirler. 

Kadın, erkek blitUn vatand:ış 
lar s:eçim hakkında maliktir
ltr. ı\yfın ve mUme1tsiler mec
li!leri az:ıları tek dereceıH in
tlhapla. yani rlo~rudnn do~ru
ya halk tarafıodan 11rr;ilirler. 
Cumhurb:ı kanı ve muavinine 
ıeılinee. hunlar iki dereceli in 
tıhaba t.:ibidirler. Yani her 
hilkiımoıte halk evveli nU[usa 
töre muayyen miktard:ı ikinci 
ıe~mı?n seçrr. Bunlar toplana
rak cumhnrh;t .. ~:ınını ve mua· 
vinint licçerler. 

St'çim iki derect'Ji olmakla 
be:-aber bi1dt' C'\'\"C'll'c nıevcut 
olan iki dereceli ~cçinıe kat'i
yen benzemez. Ru tı'iUI Ame· 
rikayı teşkil eden devletlerin 
nüfus ü lilnlüklerinin siyast 
nilfuz \.'3'1'.tt:ıtı::ı olnrrık kullınıl
maJını önlt'ınrk için konmuş 
bir usultliir. Netirf' itibarile 
ıadece bir [orm:ıliteden iba· 
rrttir 

ikinci miintehipler seçilince 
kimin cumhurba5kanı olacağı 
anıa,ılır. ÇilnkU bunların ki· 
me rt'y vt'rerPklerI bellidir, bu 
hu u t:ıki taahhiitlerine göre 
kanunla bağlanmışlardır, Bi· 
naenaleyh bir Amrl'ik:ılı v:ıt:ın 
d!~ tilin ikinci !'eçmene rey 
\·erirken buna dl'.'ğil. cumhur. 
baskanı nam1etlPrinden terrih 
ttti,llne rry vPrdiğlni bilir. t. 
kinri S<'çmen. ~('c;-i\dikten !'On
ra fikrini deKi tirip bir di~eri· 
ni b11şkan !JeçemeJ. IJnngi par. 
tiye mencıupsa onun namzedi· 

ne rey vermekle mUkellemr. 

Asıl !Jtçlm 
11 ka1ı n1d a 

f kinci seçn1enler aralık nyının 
ikinci tırşanıba!ını tnkip e· 

AKŞAM 
Yarından itibaren merak ve heyecanla 

takip edeceğin iz 3 büyük tarih f 

tt1frikava birden baılıyor 

• 
l • Kureyşin 
Putları Çöküyor 

lsll ın l•·•tln doJ11$U, Uhud ıazuı, Hz. Mt'HAMMED'ln harb 
tAbiyelerl ve birçok htyrran lı vıka lırJı dolu 

Dlnt Ye T arihi eıer 

Yazan Kemal SAMANCIGIL 

•>.Bizans 
Casusu 

3-ZÜLYEZEN 
OGLU 

Osman lı tarihinin çok 
heJtcın lı bir vakası 

(\'1 • NQ) tarafından ha
zırlanmış Resimli Te!rika 

• 
Şark ı n •n hüyUk a ık •e 
kah raman lık menklbu l 

Y3ıan: 

Muha rrem KORGUNAL 

Yarın bir AKŞAM alınız! 

Şehir Dram Tiyatrosunda 

SON KOZ 
Yalan: Michel Duran 

Türkçesi: SnlAhaddln lrdclp 

Şeh i r Komedi Tiyatrosunda 

AHVDVDV 
\'azan. Joseph Kesselring 

Türkçesi: Reıiha C. Voli - Vas!i R. Zobu 

EMiNÖNÜ BÖLÜMÜ 

•Eski Halkevi binı~ında • 

TEHLİKELİ DÖNEMEÇ 
Yaz3n: Pricstlcy 

Türkçe•i: Tunç Yalman 
Haftada üç gün 

Perıembf'. Cumartesi, Pııar ~ü nd üz ,., Pıtır ıksamı 

, ,, .......... , ................. , 
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Beyaz Sa.rayın hrıl konlu crphes'. 

Yeni Başkan yeni B.eyaz 
Evde oturacak 

Yeni bina 5,5 milyon dolara mal oldu, eski 
binanın enkazı para ile satıldı 

A merika'nın y!'nl Cumhurbaş· Bina yıktırılm:ıı?:ı b:ışlnnınra. 
kanı yrni Be~:ııev'de otııra· h!itıra olar:ık cınklrınmak iizere 

caktır. An1eriknc1rı Cumhurb:ışkan rnka1a hiicum b:ı~lamıştır. Sika
larının olurm:ıcıın:ı nıahıı;us olan to'd:ı bir 1'ntikarı, rnka1 irin bir 
BC'y:n·rv 1792 de Jrlandalı mi mil.\'on dolar tPkli[ Pdi~·ordn Ilu 
mar llohan tarnrınd:ın h:'\ıırla· va1iyt't k:ırşıtı::ında kongrP. cliin
nan plıinlarrı ji!'.Öre ynpılmı'jtır ~·anın hlçhir tarafında glirillme· 
llin:ıda 33 Cumhurbaşkanı otur ıni' bir k:ınun. rnka1 cıatıı:ı kanu 
nnıştur. nn knbnl rtmicılr, J\nnun h<'r 

1947 de- B3şkan Truman'ın kt· parç:ı için fiyat t.:ı~·in edh·or, 
zl piyı:ıno çalarken birden dHse- kimcıl'nin hır n:ır('adnn fa1ln ala· 
nı~dl' bir çökUnlU olmuş, kuyruk. mı\•ara~ı hilılirilivnrclıı. 
Ju piyanonun bir aya(tı çukura Tamam1ylp yıkhn1c1ıkt:ı.n tı::nn· 
dilşmUşliir. Drrhal dR\·tat eodilen r.:a binanın yPnidPn inşa!löına ha'· 
re."nıi mimar Winc;lo\\.', binanın lanmış, bu iş geı;encle !löonn er
es:ı.slı tamire muhtaç olduğunu mlc;tir. 
,gürmii':lilr. Fakat tetkik ilerle· Beya1tv, sa~lam bir bina ol .. 
yince binanın yıktırılarak yeni· du~u haldf', ntden yıkılmak teh· 
dl'n y:ıpılması J.3.zım geldiei an tikesi &ö trrmlştir? Bunun ~ebe
la~ılmı~tır. Bunun U1erine kon- bi, temrlin killi bir toprak lize 
grr bP_, buçuk milyon dol:ırlık rinde olması, bir ele h3ıı Başk3n· 
tahslcıatı kabul etmicıtlr. l.9rın, li~t katları 1ut:ın duvarlar. 

Beyazf'\''in yıktırılma~ına 194fl da kapıl!tr açtırmak ınırPtiyle bi· 
da ba~lanmı,tır. Ilazırlanan p1~· nanın mııkavf'mPtini aı:ııtmacıı
rıa gUre rephe olduğu gibi mu· dır. Yrni hin:l çok uıun miidtll"t 
lınfaz.:ı edilerrık, bn surellt' t:ıri- clayannhilrcek metanetle yapıl · 
hl bina ehodiltştlı·ilmiş olnonktı. mıştır. 

Yarın matine le rde n it ibaren 

TAKSİM ve İNCİ' de 

den ilk pazartesi gUnU kendi 
ey3lellerinde toplanarak cum
hurb:ışknnı \'e muavini için 
rey veriı·ler. Du ilib:u·Ja chin
kü se('in1, khnin kaznndıgını 
ı:österınekte btraber, :ısıl j:if• 

çiın de~ildir. C'unıhıırha~k::lnı

nın rPsmf'n ~eçilmesi yuk:ırıda 
söyledigimiz: gUncle y:ıpılar:.k· 

tır. 1 
Amerikan se~imindt' millet· ~tilli F.,...itim Il:ık2nlıgının yiik~ek ynnhml:ıriyle çev-

vrki11eri ve- lvan miktarındR ı.

1 
ri1en ,\nkara san·.Urünün takllirltrlni k:ınınan, ve % 10 

kinri !e('"nlPn ·tı::<'('ilir. Ayan 00, \'Prgi ile gösterilmPsinp karar veriltn, )erlı filnıt·ili~inıi· 
milletvekili 485 olduğuna g(). zin iCtihar ve gurur duyaraxı ilk Yt"rll çocuk filıni. .. 
re $31 ikinci ıf'çmen intihap J Su. \'l T'dü'niin R('ji öılli~iinı\P y:ır:ıtı\!\n: 

f ~3~-~i·~~~n~:~~:~~~~3~'.;:.'.iı'.: ~":..~-: K-r-.f-.'Eı-.. -~-~-!-Rf-,-~-~-,11ı-"'-,,-z-~-,-,-'r-~J-@_n_@J_~_r_u_ ı~-~-ı ı-~-..., 
Yeni başkan ne zaman ~Jll!J lr ~~ lliL~ 
lıe bıılıyıcak? 

g eçim aralık ayının rk1ncl ~~fil)'~~ın-~~'l ~arşambasını takip eden\ 
ilk pazartesi, yani 17 kasım (7 ı.. -ı 
günü katiltşeceklir. Fakat ye· 1) . ı I . 
ni runıhurb:ışkanı hemen iie 
baılamıyncaktır. Evvelce bu
nun i~in dört ay geçme-.t lA· 
zımdı. '\rani 4 marta k:ıdar ece· 
ki rumhurb:1şk:ını iktidarda 
kılır, bu t:ıtihte yeni başkan 
işe başlardı. Sonr:ı bu mlitlllet 
iki aya indirllmi~tir. nu ili· 
barla yeni 1>eçilectk ol:ınl:ır o· 
cık iptidasında işe elkoyac:tk· 
J3rdır. 

Amerikad•, daim• iki parll 
namzedinden biri ka1anmı,tıt. 
'\'ılnız 1912 de Teodor Roose
vrlt Cunıhuriyt"tçi partiden ay
rıl3rak n1ü!\lttkilen nrımzetll· 
j:ini koynnış \'C' Cumhuriyetçi 
P:ırli namzedi Tafl'ın (bu~iln· 
kil aT[J'ın h'bn"l 3.488 922 
kli Taft'ın balıa.ı) 3.488 922 
rey k~trınn11ştı. Partideki bu · 
hölünnıe Wil-:onun cumhıırb:-ış
kanı ııı:eçilme ini temin etnli' 
\•e 1900 denberi dev:ın1h ~li
rette rıınıhuriyet partisinin e
linde bulunan iktidarın muha
lif partiyr gtçnıl'.' ine sebep ol
mu,tıır. Gecen h:ırptcn sonra 
on iki sene devam eden cum
huriyet parthi iktidarı, yirmi 
s;enedenheri demokr:ıt parti· 
nln elinde kalmıştır. 

Ayin 
Setlmlerl 

f •k•t 1942 donberi l<Jikamet 
git~ide cunıhurlyet parti· 

sinin lehine dönmege baslamış 

1 
tır. Siyast ri.lzglrın nasıl e~tl· 

ğlnl '" ziyade ay~n sec;-imlerin
de tahlildtn g,~irmek ml\m· 
kündür. 1939 da Amerikan ft 
yAnınd:ı 75 demokrata karşılık 
yalnız 17 cumhuriyetçi Ay.Sn 

varken, bu m;kıar 1941 de 23. 
1943 de 28, 1945 de 37, 1946 
da 39 olmuş, nihlyet 1047 ele 
45 de mokrat• knrıılık 51 cum-

~--

~ 
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•rıııu• • 
SuAv ı 
T f tı Ü 

7 den 70 e kadar her TilrkUn, her aile reitı::inin çocuk
ları i1e ::örmeleri ıaıım olan bu muazzam filmimiz 6 Ka
sım - Perıembe matinelerden itibaren TAKSi~! ve INCl 
sinem:ılarında birden gösterilecektir. 

BAŞ ROLLE RDE: 

Perihan Tedü - Atıf Kaptan 
ve 100 Knbiliyclli ilk Okul Öğrencimiz .. 

Ese r : Melih Boşar. Müzik : Mehmet Abut 

Okull3r için hususi s~:ınslar vardır. 
)ta lk Fi lın, 

Sayın Öiiretmcnlere: 
)laari( Oı-dusun:ı ithaf eclilen bu Film G Ka ım Per

şcnıbe günü 18.30 l\latine~indc, Ta~sim ve lnri Sinen1asın· 
da sayın ö~retmen \"e aileleri müc-ssesenin davetlisi o la· 
rak ~östcrilecektir. Teşriflerinizi rica ederiz. 

Pek y:ıkında -== Bursa • ~1 armara, Ankara - Park · Sus, 
Ad:ına • Asri • Ünal Ye Yurttaki bütün sinemalarda. 

Beyoğlu Orta Okulu ve Öğrencilerini Koruma 

hurlyetçl ile mocli<in ekm·J- Derneğinden : 
yeti muhali[ partiye geçmiş-

tir. 
Fakat geçen seçimden •onra 

demokratlar yine rkseriy~t te· 
min etmlıltrdir. Şimdi Ayan
da demokrallar ck<criyeltcdir 
!er. 

Geçen cumhurbaşkanı seçi

minde Demokrat Parllden •Y· 
rılarak Terakkiperver parti a· 
dile bir parti kurarak n amzet. 
lifin i koyan Wıllıce. bilindili 
J ibi, P•k u rey ı lmııtı. 

Derneğimizin Genel toplnntısı 9.Kasım. 1 952 pazar gilnü 
•••t ıo cin okul bina,.ndn yapılacaktır. Sayın Uyelerin teşri 
rıcri rica olunur. 

GÜNDF. ~f : 
1 - Eski Okul - Aile Birliğinin gelir • ıider he,.plarının 

incc-lenme"i. 
2 - ·yönetim Kurulu ve milrakip raporunun okunma11. 
3 - Dernek Yönetim Kurulu ve mUrakıplar heyeti •e· 

çimi. ' 
4 - TüzUğün kabulU. 
5 - Derneğin ıenel menfaatlorı hldim olduauna dair ki· 

rar verilmesi. 
8 - Bütçenin tasdiki. 
'ot: Birinci toplantıda çotunluk olmazsa ik inci toplantı 

16.Kasım.1952 paur günü ayni ıuttedir. 

Ankara, mücadelenin başındanberi millicilerin kôbesi 
olmuştu. Millicileri böyle muazzam bir varlıktan mah· 
rum etmeğe ne siyasi ve ne de askeri bir sebep mev· 

- 2t4 -
Ankara IHlllicllrrin 
K:ibe~i olınuştu 

Erk!lını TJ:ırhiyei Umumiye Ve· 
kiılrti ile- ıırnındn cereyan e· 

den \"e hAtıratımın dlinkU kıs· 
nunrl::ı çıkan lr1$.!raflara ait as· 
ktı-i mUtnl~amı y:ızmad:ın e\"vrl, 
kısacn nıanevi cephC')"f' tema! el· 
m<'k istiyorum. 

Ankarn, mUcndelenin başından 
berl l\tillicilerin ~dPta Kfıbesi ol
muştu. 7.:ıyı[ imRnlılar buradan 
ku\·vet almış ve inı:ınlarını tazr
Jenıtsl<"rdi. Ankcıra i5te böyle 
nnı.:ı1z:ı.m bir varlıktı. 1ıfillicileri 
hu v::ırlıktan mahrum rtmeQe ne 
siya~i \'e ne ete askeri bir sebep 
nlevcut dP~ilıli. Ankara. sonuna 
k:ıd:\T, n1illi dfivanın muvaffak 
olarağı anne krıdnr elde tntnl· 
malıydı. tıTilll n1l'rkC>zin Sıvasa 
naklini ktM"arlaştır:ınlar garp cep 

heı;;ine yardım ederPk Anknranın 
muhafazasını dilşilnsrlerdi, daha 
i<0;abetli bir i5 yapmış olurlardı. 

Büyiik 11illet Mecli~inin kuru. 
lac:ığı ai.inlPre kadar ve h:ıtta 
kurulduktan sonra Pn Umittı::iı 1a
n1anlarımııd:ı 1ı1illirilPrin azim 
... e iradr"ii pek ku\·.,.·ptliydi. D:ıim:ı 
cliı-'tt1e ortaya atılmak Jı;lprler· 

di. Fakat zaman goçlikçe bu bir
lik 1:ıafa u~ramıştı,.r.aı-ptan gr. 
len inlıid:ım tPşehhllc;Jtrl. Şnrk· 
tan niihız eden içUınni inkıli."ıp 
h:ırekrtlerl ve nihnyf't Yunrın 

taarruzu, Ankarrıyn yeni g<.'lrnl<'· 
d Unıllt:i71il(e diişiirn1rkle kaln1a 
nıış, kenclilPriylr hrraber bir kı· 
sın1 eski 1'tillirileri de arkasın
d:!n siirUkleınişll. 

Ankaranın lıavıct ı ve 
Slyaıı;i l'Prt)·anlar 
ff Atıratımın ·Siya~i rerPy:ın· 

Jar• b:ı,lı~ı altında tıkan 

ÇOCUKLARIN 
HUYSUZLUÔU 

BACAKLARIN 
ARASINDAKI 
KIRIŞIKLARIN 

TEftLEYIP 
PIŞMESINDEN 
ILEfti GELİR . 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

BU MAHZURLAR! ÖNLER 

DACCILIK KULÜBÜ 

BAŞKANLICINDAN 

ı Kasım 1952 cumartesi 
günü saat 15.00 de ldiyen 
toplanacak klüp kongresi 
eksrrtyet olmadıQ:ından ya· 
1nlamanıı$tır. 

8 Kasım 1952 cumartesi 
,sı:üniı saat 15.00 de me1klır 
kon~re nisaba bakılmak· 
sızın aktc-dllecektir. 

Sayın üyelerin le~rifleri 
rica olunur. 

GÜ NDEM: 
ı - İdare heyetinin \'e 

n1Urakıp raporlarının 
okunma!löı. 

2 - ld:ıre Heyetinin ib
rası. 

3 - BUlçtnin telkik ve 
kabulü. 

4 - Yeni lrlare Heyeti, 
mürakıplar, hay~iyet 
divanı ve balotaj ko· 
mitc.ı4erinin seçimi. 

5 - Temenniler. 

1 LA.N 
E kon omi ve T l rıret Bakanlı

. ğı nfl an: 
Kocaeli illnln Gebze ilçesine 

bağlı Darıca bucRğının TRşli-
manı mevkiinde kli n mekşur 

cut değildi. 
ve Şi!iinlC'rdenberi c1rvnm edrn 
kısınıııdn siyııısi rerf"ynnlnrı VI' 

Anknranın hnvasını \'C'rınr~e 

çalıştım. Bu siyasi cereyanları 
üç kısımda hulücı:ı etnH~k nılim
künrlür. 

1 - Dahili •iya.etle inkıUp
tı ve ahlakçı olınakla ~raber 
tatbikata sulhten sonra airiş
mrk istPyenltr, rvvrlil Yunan 
taarruzunu durdurmak \'e mu
l'nffnkı)'C't hasıl olunra, islikJdl 
cl[ıvasını Sark \'r Garpl3 h.:ıl
lrtme~i dUşllnmti \l<'rdi. Başta 
Bliylik AJillet Altrlisi Reisi ~fıı!li 
lafa Kemal Paşa olmak ilırre 
IleyPti tcraiye ve tnrarctarları 
bu fikir !'tr:ıhnda toplAnnııştar .. 
dı. 

2 - MııhnfazakAr Millicile
rin diişiinceleri şuydu: istiklıi
li, mPşrııti ~:ıltanatı ve makanu 
hıliıfeti kurtarm:ı~.a çalıc;;mnk, 
!akat harptrn ı::onra inkılap ve 
ıslaluı.t yapmamak. 1ıt11hafa1a
kArlar, istiklA.l dAvasını kurtar
ma yolunda birinri kıı:ımın hat
tı harekt>tini trrcih etmişlerdi. 

3 - ÜtüncU fikir etrafında 
toplanmış olan milfriller, daha 
haşka dUşiinUyorlardı. TUrkiye, 
G:ırp ~nıptryalizmint karşı baş
Jnctığı mUcndr-ltyi yalnız bnşın:ı 
başnromıyaca)::ınrı giire, Rus li· 
çUncil entrrnaı;;yonrılinin arzu. 
suntı muvafık bir içtimnt inkı· 
li'ıbı giiıe almak, hu sayede Ru! 
Sovyet hiikCınıetinin :ıı;;kcrl itti· 
fnkını ve munvrnrtini saRln .. 
nııık, yani Bolş~vik ittifnkı İ{'İn 
h(.\r şeyi kabul Ptnıl'k. 

F.sas itih:ırıyle yukarıtlrık:i Uç 
fikir etrafındn toplnnanl:ır, Js. 
tiklıllimiıin kurtarılması husu· 
sunda birleşmişlerdi, Fakat va
sıta ve çnrtlerdt 1tyrılmışlarclı. 

vardı. Bu ayrılık millt dlvımıs 
i('in tehlikeliydi. Birinci kısım
da toplananların başında bulu• 
nan lfeyrli İcraiye, kararlanıt• 
ela taın i~abet ve azim a:Hıtere.1 

nıenıişlerdi. 

Rt n, haklkatlt rl 
l'ııilı&ıma kın lim 

M tmlekette ikilik ve tereddüt 
edilecek bir şey kalrnamıf· 

tı. Kendi kudret ve kuvvetiat 
en tehllkeli cephede toplıyırık 

diişmanın herhangi bir hattı 

tevkifi ilt iktifa etmiyerek onu 

ma~lObiyete uğratmak çareleri .. 
ni aramak ve verilen kararlar .. 
dan inhiraf etmeden azi m ve 
imanla ileri yüri.imek llıımdı. 

Ne yazık, ki Heyeti İcrıiye o 
&Une kadar istenilen kabiliyeU 
&iio;lt'rememiştl. lleyeti İcraiye .. 
nin bu zaar1, !ı.fecli!iin dahili ı[ .. 
yn<etini de teıeıtUte uğratmış
tı. l!Jeeli Rei!ii ?tfu!lötafa Kemal 
Paş3 $ah~i müdahale ve. siyıst 
tertipleri He bazı buhranların. 
önilnU almağa çalıımış ve mu
vaHak da olmuşru. Fakat bu 
nıiidahnlelerin hazan aleyhe de 
tıktı~ı göriilmüşlli. Bu dıhlll 
z.:ı:ıf bertaraf edHcmemistl. ın .. 
!aids birçok buhran ve tehlike· 
Jrrr sebep olmuştu. 

R~zı nagihant vaziyet tebed
dülleri ve hftcliseler buhranla
rın istikametini değiıtirmemJş 

olsaydı, iki yıllık himmetler 
lwbn olup giderdi. lstiklAl tari
himizin hu dönUm noktası bet .. 
ki ete tevil rdilmek istenir. B@:ıt 
tamamıyle hakikatleri yazdılt• 
ma kaniim. 

Al'alnrında çok hi.iylik farklar C Devımı ırar) 
-~----=== 

TIRAP ÇEKMEYİNİZ 
MUAYYEN ZAMAN\AADAKI 
IANCl\AU KUŞ' 

• l•t· ıl\t. •4al• , tffllf tuMhog°' 
r•matltrflo oj rılatınlo .. "tü,. ıoncı 

•• "ıtl•rı d•thel .. ,".._ eder . 

• ,\l , •ll• tıı•un•I"' ff 4•rhel ıet i· 
rlft l tiller lı . 

~ Klnlnll 

GRiPi 

lıf ld•r ' .... 
""''· ıııtt ı 
,. tı 6tııılf/ul 

'oımıı. 
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TÜRK-AVUSTURYA TiCARET ODASI 
iDARE HEYETi BAŞKANLl~INDAN 

1KiNC1 1 LAN 

Tlirk A\"ustu·-yı Ticar('t Odaı;ı azaları umuml heyetinin 
10 f'.yliıl 1952 çarıamba ~ün kti Joplantmncla ~ereken eks&
riyetın bulunmaması h~sebiyle ııyın azaların a$ağıdı yızılı 
gündemdeki hu~usıtı mllıakere ederek ıı:ereken kırarlırı ıl· 
mak ilzere 11 Ka"m 1952 <alı ıUnil saat 16 da Gal atada A 

hen \iünih hanında TütUnrUler Birli~i lokalinde ftvkalld~ ola 
r.ıık toplanacak olan Umumi He:ı-ette hazır bulunmaları ehetn.· 

miyetle rica olunur. 
Gİ.İNDE~f: 

1 - Oda hesaplarını n rüyeti ve tarih i tesisindtnberi htl· 
hangi bir faaliyet iÖ•termeyen odanın tıdlyt•i hıkkıll· 
da karar ılı n ması. 

Berlitz Lisan Dershanesinde 
T atbik olunan \'e dünyaca tanınmış 

BERLITZ USULU 

cimento imaline elveri~li (ki
reç, kil, alçı taşı) maddelerin 
60 yıl silre ile işletilmesi im
tiyazı Bakanlar Kurulunun 
14 5 1932 ıarihll ve 3;15074 51• Uye•inde her yaşta ve kısa bir zamanda 

yılı karariyle Aslın vı Eskiıe- INGILIZCE - FRANSIZCA - ALMANCA 
hisar Müttehit Çimento ve Su Lisanları öğrenebilirsiniz. 
Kireci Fabrikaları Türk Ano-
nim SlrkeU uhdesillı !halı ki· ••••lıKau1ım 1952 den itibaren reni kuralar açılıyor. 
lınmııtır. ! eyCllu; 249; lstiklll Caddeal ••••m 

• 
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İhtiyarlara yardım 
GI. Eisenhower seçımı 

• ·kazandı 
BAŞMAKALEDEN DEVAM 
. 
iyi niyet köprüleri 

Seyfi Kurtbek 
Savunma 
Bakanı oldu 

MemJekrtimirıle içthuai yardım te!kil.\tı pek azdır. Dil$kiln-
ltri kornmağı, ihli~at itinde bulunanlara el uıatmalı ga

)'e bilen teı;t'kkullcr brt;i, onu geı;mez. Hunların da büyük bir 
l..ı!=;mının ~alı~ma , -e }ardım sahası pek mahduttur. Rılbukl 
başka memleketlrrde ·~ı rl bu insani mak,atıar irin ('alışan 
remiretırr prk çoktur; crmlretlerden bir kısmı hakikaten bü

yük f~lf'r görm('ktedir. 
Fran~ada ·İhtiyari.ıra '\'ardım• adlı bir trştkkül vardır. 

Teşe'kkitl 26 ektml yardım için ınil1i bir gün olarak kabul rt
tirmi~tir. O gün fakir'"" muhtaç ihtiyarlara para, )'i_yecek, ~i
~ecek J!lbi hertürhi. yaıihm kabul edilir. C'rmi)'et, Fransının 
muhtelif ~ehir1erinde ~·ardıma muhtaç olanlan tesbit eder, 
bunların adlarını \'e adrc lcrini zarflara yaıarak bu zarfları 
mf'tro l.itet ~ahs '.'·rrlrrine, diler bu gibi halkın ('n :ıiyıde 
uğradık!an mahallere bırakır. Arzu cdrn zarflardan birini 
alır, hterse doğrudan doğruya, istrn.P te ekklll vasıtasıyJe o 
adrr5e para. yiyrcek ,·eya giyccek gön1lerir. Bakanlar. ,·aliler, 
ıinl\'ere;fte rektürleri bu işe yardım ederler ,.e o a:ünün ınu
, -a ffakiyPtli netler \·ermesi için çalışırlar. Fransız gaıetelerl
nin ,er•llkleri h11brre bakılırsa çalışma ıııahaı;;ı mütrmadlytn 
.s;enişlenıektrdir. Bu sene de halk yüıbinlerce fakir ihtiyara 

yırdım efmlıtlr. 

(Başı 1 loclde) / 
tedir Demokrat Parti adarı Vali 
Ste\!nson'un ı;on sayımlar neti
cesi bazı eyaletlerde kısmi ka- l 
zançlar elde etmesi mümkündür. 
Fakat General Eisenho,ver, , .e / 
yardımcısı Senatör Nixon 352 e
lektoral o~·ta 34 eyalette kazan
mışlardır. Buna dayanılarak ıe· 
çimlerin galibinin Ei.senhower J 
olduAu katiyetle ~öylcnebilir. Za t 

t•n 34 eyaletteki bu galibiyet ne
ticeyi temin f'tmek için Jfızım ge~ 

( Ba$t ı tnrlde l 
tu urumuıila yer almamış, mitli 
bir i)birliğl istidadı }"aratama 
nuştır. Grli~me halindPki iktısa 
di ,.e iı;timai ha)·ana 5b·asi ha- tir 

< Bası ı incide) 

,·ahınız arasında hrnüz köpriilf'r Dışisleri Bakanı ~avaşlara son 
kurıılmamı$lır. Si)·asi 1ıartilrr, \·ermek ıcin takip edilmesi gere. 
milli bün.\·edeki de ti"ik lik man· Ken hcrhan~i bir pilin ileri sür
ıara~ını beraberce &elrrtmrğr memiş fakat Gliney Korelitcrin 
giri.,.memi~lf'r. mü5lrrrk J.ı,·mf'f bunrian böyle sefalete dayanamı· 
olı;iılC"rinc \'armamışlardır. Takım yacak'arını bildırmiştir. Güney 
takım politika adamları birbir· Kore ııı 1·-leri Bakınının ı-.özle
lerinc IJ[ ~·eti1 tirmekle. kıyame rinden ctkan m!na şudur •Başı .. 
te karlar sonu ~elmi)rrek bir: ml"a grJ('n bii'iln dertlerden ne 
.. sen haklısın, bf'n haklı:\·ım• me<:i J-.c' lrnmcktedir. l"'laştırma 
ka\·gasını de\'am ettirmekle mtS · Bakanlı ına kimin tayin oluna-

len sayıdan 8 eyalet fazladır. ,.'-
Steven<;on ka)"belti 

nyork, 5 (A.P.) - Demokrat 
partinin sec;im kampanya, ını ida 
re eden şahsiyetler İstanbul saa
tiyle 7.32 de "erdikleri demec
lerde artık herşeyin bittigini, 
Eisenhower'in seçimi kazandığı. 
nı ve Stevenson'un kaz.anma ih
timalinin kalmadığını söylemiş. 
mişlerdir . 

Saat yrdide 

I guldürler. lilli mukadderatımı· rağı: inhillıli h!"klenen bu Ba
zın idareri1erh·le Tlirk ba<.ını ~ kantıtlara yapı_ 1cak tayinlerle 
ar.a!'ında lı.üprült"r bulunmak ~öy anlaşılacaktır 
le dursun. h31.1 uc1ırtın1 l ar "·ar.· Kurtbrk•in Eahsireti 
dır ,.e bunlan. ha!'is şah"i mıon-1 Ankara. 4 (Başmuharririmız. 

I faatl~r hes~bına _d~r_iııl~ştirmr~e dC'n tPltıfrınla) - "':ı:e~i 1\1.ıtli S1-
,.f! hır fa,11m gutt~ı Y3r3tmağ.ı ,·unma Bakanı Seyfi KurtbPk 
uğraşanlar eksik değildir. uzıın ~·ııt:ır ordumuzda en yf"ni 

1 
zihni~•et ve görü,;leri temsil et .. 

Fr:ınsada genç, ihti~·ar bütün fakirlere ;)'ardım eden bir
çok remi~·etlrr \'ardır. }'akat bu )·eter a:örülmiyerek ihtiyarla
rın tıillıa ~!ıa düsünıilme111i bunlann arhk i~ görf'miyrcrk h:ıle 
gelmelerinden, ömürlerinin f.On &ünlerini mümkün oldutu 'ka
dar az ~ıkıntı irinde grçirmelerinln temini anue;undın Utrl 
g•llıor. İ••·•ç gibi flmal mrmlrk•tleri bu kabil ı·ırdımı yetor 
görmiyerek 65 yaıını R•çmi~ her nl•ndaıa lbtlyarhk maaşı 
b.ı.llanıaktadır. Bu maa~ bizim paramızla ayda lSO lira kadar 

tutu~·cr . 

Nevı-ork, 5 (Saat: 7) - Son 
yapılan tasnifte Eisenhower \ 
11.580.000, Stevenson 10.210.000 i 
oy almı~lardır. .,. 

Gent-ral Eis~nhower, yaptığı 
konu~mada föyle demiıtir: 

• .. , ... • 

P:ırlilerarası lhtil3fları bir tara 'mrş \'e blıtün rııillrti içerisine 
fa bırakın, iktidar parti~inin: alan yeni askerlik tel3kkilerini 

1 
uy11al ı:ümresiyle tenkidrl züm ~ ı takım taı.ım kıymetli eserleriyle 
retti arao;ında hile trma:Ç, ınl3'i· ,·atandaşlara duyurmağa çal:~
ma ,.e t• birliği kurulamamıştır. mıştır. Ordunun terakkisine has· 
l-lf'r tarafla tf'mas halinftr bulıı ,. rct,.Puyan bütU.n idrAk sahihi •"-
nan bir ~azetecinin. ayni parti kcrTcrimiz krMls.in• yC"ni ruhun 
içinde hıiküm suren m3na ız trm"ilci 1 göı.iyle bJt-mı~lardır 
inatlar ,.e anla~ma1lıklar kar~ı- Seyfi Kurtbf'k ordudan Kurmay 
1ıında ha)·rete \'e teessüre dü • Albay ruthesiyle ayrılmış ve ı-i
memed imk5ruızdır. lll'psiniıı ~·asi hayata girmiştir. Bugün 
nıuradı bir ... Birbirlerine kalb- J.tılli Sa'ılunma E.,kanlı~ına es'·i 
!erini açmağa razı olsalar, der- bir a:-ker sıf.1tı)le değil. as.kert 
bal birbirlerinin boynuna sanla islerde vukuf sahibi bir E-iya!"tt 

c- İşimi daima ciddi tutma- "l 
sını bildim. Kazanmak üzereyim. • • 

Biz bu kadarını l<tey•meı·lı. Fakat, ltl•rinde b•lkl de bir 
zamanlar iyi günler gönnüt olan ktm~tler de bulunan, düıkün 
ihtiyarlan duıunmek, buıılan yardım etmek her ntaodıı için 
bir borç de~il midir? 

Simdiki yeni ciddi vazifem, ıe- , 
lecek yıllarda dıha ivi bir Ame. 
rika ic;-in çalışmak oı'acaktu.• ••• 

Birleşik Anıerika Cumhurbaf kanlıtına e;rçilC'n Cunıhuriypfçi Parli ada,yı Grııeral Dwight 
D. El~enhov.·C"r eşi ite birlikle 

Enis Tahsin Til 

Saııık İlısaıı Aydııı'ııı 

'dııı•ıışnıasıııa devanı edildi 

K•zandıran eyaletler 
Anterikanın Sesi Radyosunun 

saat 7 servisinde, tefsirci Ray .. 
mond S\,·ing Eisenhower'in ae
çildığine ıüphe kalmadığını söy
ledi. EisenhO\ver'in New York
ta kazanması neticede mühim rol 
oynadı. Tefsirci Swinç'e göre 
El~enhow(!r'in cumartesi gecesi 
Bo ton'da verdiği. tesirli nutuk 
1t1assachusetts eyaletinde kazan

Bakırköy Bez Fabrikası mil· dl, çalışkan bir arkadaıtır. Fet- ma~ına Amil olmuştur. 
hendislerinden Fethi Aderi ta- hi Aderi de çok çalışkan ve ne· Eisenho,ver'in Ne>n·york, illi
banca ile öldüren mU.hendis İh- çeli bir arkadaş olarak tanırım. nois ve ~laı::sachusetts eyaletle· 
ıan • .\ ydının muhakemesine dün ih an Aydın bu şahide ~u .sua rinde kazanması, Stevenson'un 
3 üncü afır ceza mahkemesinde lin soru1masını istedi: s~ilme ihtimalini ümit.siz hale 
de\;am edılmiştır. - Kendisinin Fethi Aderle getirmiştir. 

~Iühendis İhsan ,\ydını Sadi samimiyeti var mıdır, ailece ti· Bazı tefsirciler, Eisenhower'in 
Rıza ve diğer bir avukat mlida· nışırlar mı. ayni i('ki sofrasında seçimde !aıJa rey almasını, ka
faa ediyordu. ~taktul mühendis ve oyun masasında bulunmuşlar dın seçmenlerin iştirak nisbeti. 
Fethi Aderin karısı Zehra Ader mıdır? nin faı.la olmasına atıetmekte-
de müdıbı! l\Ukatın yanı ııa o- $ahit bu suali ıoyle cel'Oplın- dlrler. 
turuyordu . dırdı: l'iel'york-4 - Cumhuriyetçi par 

İlk olarak kendisine söz ~~ri· ,_ Fethi Aderle !'lamimiyeli· Unin milli komite8i başkanı Ar-
l~n İhsan ı\ydın ıunları soJle~ miz Yardı, fakat ailece görüş· thur Summerfield Türkiye saa-
dı: mezdik.• ti):Je 05.47 de iRzctecilere verdi-

,_ Ben bliyük bir iftira ve .. #l beyanatta Gen. Eisenhowcr'in 
tahrik karıısında kalarak btitiln ı . Bu aırada kendisine soı ':•· Birleıik Amerika Cuınhurbaşkan 
mılne\-·i ölçülerinıi kaybettim. rıl~~ İhsan ~J.dın şunları soy- lığı seçimini kazandığını söyJe-

Cemiyette baıı h!diseler var· ledı. . . mişlir. 
dır ki. söıleyince dilimizi, soy- Fabrıkada bırçok hakaret Cumhuriyetçiler l•hine beli-
lemF.yince içimi:r:i yakır. \'e ıantaJa m&ruı: kal~ım. B~n! ren kuv,·etli cereyan Connecticut 

Karıı taraf zengin, ben lse kıskananlar muv•ffakıyetlerımı eyaletinde, Demokrat senatör 
fakirim Bu d• lmfVetli ile &- halWaınak !çın çqk <l1 yap William Benton'u Parlamentoda-
cizin ~·r~f kuıı.v.t bulunduğu pir lar. --~-;;;,.·"'41'.4 }'erinden etııı~tit. 
d.i\'adır.• Benim kısmımda yangın cı.. \Vi!<ôCOnsin senatörü Cumhuriyet 

Sanıktan sonra, eabJt olarak kartt~!:ır, makineleri bozdular. w çi Joı;eph ~le Carthy'nin en şid· 
d1nlenilen )1uzaffer :\tinarecl, Haddi zatında biltün bunlar detti muhah(lerindcn olan Ben-
hA:kimin suallerini jöyle cevap· sah.sıma te\·cih edilmiıtl. ton !'('Çimi kaybetmiştir. 
landırmıştır: Dinlenilen şahitlorden. fahri· Buna mukabil Mc Carthy ken · 

•- Mühendis İh;an Aydını kanın eskt Teknik MUdürU di eı·aleti olan Wisconsınde baş-
lanır mısınıı' • Nusret Arıca da ıunları söyle· ta gitmektedir. • - E\'et tanırım. di: 

- Fethi Aderi? 
- Onu da tanırım. 
- Bu hidise hakkında ne bi· 

liyorsanız anlatınız. 
- O gün ben resimhanede 

çalı;ıyordum ve Fethi .\derle 
İhsan ..-\Ydını ancak h3diseden 
sonra gUrdüm. Lokalin kapısın· 
da bir karışıklık oldu. 11ilhen
dıs Fethi Ader, elleriy!e saA 
böğrünü tutarak eğilmiş nti· 
yette lokalin kapısından dışarı 
çıktı. Arkadaılara sesl.,diın, a· 
lıp hast~neye götürdülrr. 

!çerid•, kendini kaybetmiş 
bir halde bulunan İhıan Aydın 
kırdığı bir tabak parçası ile bir 
tatalı boğazına götürerek; 

- Bırakın kendimi öldilre
Yim, diyordu. 

Fethi Ader, kendisinden baş· 
kasını beğenn1iyen, herkesle a· 
!ay eden bir :ı.rj,amdı. 

- Sit hiç böyle bir olaya ma 
ruı kaldınız mı? 

- Kaldım. Hatla bir seferin· 
de o kadar ileri gıtti ki, bir 
gün fabrikaya gelen Fethi Ad•· 
rin hanımına yaziyeti anlatarak 
koca~nnın bu hareketlerine ma
ni olmasını rica ettim. 

Bundan sonra dinlenilen Sab
ri Oğuzoğlu da bildiklerini ~ÖY· 
le anlatmıştır: 

•- !Udise günil ıaat 1~ de 
lokalde oturUl'Ordıık. Yemek sa· 
!onundan bir K si13h sesi işittim. 
Bunu ikinci ve Uçiincil silah ses 
!eri takip etti. Elleri karnında 

•- ihsanı talebelik ıamanın· 
dan tanırım. Ciddi, çatııkon, has 
sas re alıngaıı. bir çocuktur. 

Fethi Ader l>e ı.1kıcı, zeki, 
biraz matrur bir arkadaıtı. 

İhsan Aydın Amerikadan dön 
diikten sonra dütı.inl'rh \'t btd· 
bin idi. llattl k•ndi•inl teselli 
bile ettim • 

İJlefme Şen • "ecali Tonar da 
şunları ıöyledl: 

•- !ıine bdlı ,., çalışkan bir 
arkadaş olan İhsan ıon ıünler· 
de neıeslzdi. 

Fethi Ader de ıakacı ve el· 
naslı konuıurdu .• 

Son olarak diıı,leniltn Abdul
lah Eren de ıunları söylemiılir: 

·- Fethi ~akarı idi ve ıakl
yı ifrata götürdüt:il olurdu.• 

Ihsan A ·dın, mühendis Fet
hi Aderln kendisiı·le tahrik edi· 
cı bir ı•kilde alay ettiğini iddia 
ettıf'nden, Fethinin ~akacılı~ı 
me~elesi, dünkü dunıımada bil 
has.;;a üzerinde durulan bir nok
ta idi. 

1tuhakeme arasız dört saat de 
•·am ettiğınden 'akit çok ıeç
mişti. Bu yliıden diğer ıabitlerin 
dinlenilme.I için duruşma baı· 
ka güne bırakıldı. 

Kiralara zam 
Tasarısı 

olarak dışarı çıkan Fethi Ader ( Başı 1 incide> 
Yere yıkıldı.• 

Di~er taraftan, bu kanunun 
- Fethi Aderl ve Ihsan Ay- kabulü ile mesken buhranı o

dını n;ısıl tanırsınız? 'ıan şehirlerde büyük sıkıntılara 
- ::\tilhendis olarak tanırım. ! düşecek olan mrmurlarla emek· 

ahIAklarını bilmem. 1 Ii, dul \'e yetimleri ı;özönUnde 
- Tabanca sesinden eyvel mil tutan komisyon bu tasarı &ayt· 

tıakaşa duydunuz mu? sinde as~ari 30 • 40 milyon lira 
- Duymadım. Esasen ya\•as artara~ı tahmin e I len .ı::tlir ,.er 

konuşmalar bulunduğun1uz yer· ,gisinin bir kısmını meskC':n taz. 
den duyulmazdı. minatı olarak memur, emekli, 

Bundan sc'lra dinlenen fab· .odul \'e yetimlere tahsis için ay
?ikanın idari müdür muavini Ni- rı bir madde teklif etmekteıdir. 
hat Toygar da şunları söylemi;· 
tir: 

- Hukuk müşa"iri ile odam· 
da otururken mühendis Fethi A 
derin vurulduğunu haber \'er· 
diler. Hemen lokale gittim. 'la· 
sa karısıktı . Birkaç kişi deniı 
kenarında bulunan İhsan Aydı
nı tutuyordu. 

Abdullah u•tadan tabancayı 
atıp idare Amirine \'erdim ve 
bir yere kilitlemesini söyledim.• 

- Her iki mühendisi de na
aıl tanırsınız'! 

- İhsan Aydın, ağırbaşlı, cid 

Ustaoğlu 
( Baıı 1 incide) 

kendini mildafaa etmek üzere 
hazırlıklara başlamıştır. Kendi 
tezini berijmseyen bazı milletve. 
kili arkadaşlarıyle birlikte yazı. 
lı bir müdafaa hazırlamaktadır 
Ustaoğlu, haysiyet divanında 
yazmış olduklarının kanunlara 
aykırı olmadıtını mUdafta ede
ceği gibi yazılarının inkıllplar 
aleyhinde olmadıfını iddia ede
cektir. 

Gilney eyaletlerinden Virginia, 
elindeki 12 elektoral oyu Eisen
hower'e vermiştir. Bu eyalet ge
lenekleri bakımından koyu de
mokrat sayılmakta idi. 

Stevenson'un mümessilleri 

Springfield (İllinoisl 4 (AP) 
- Vali Stevenson'un bir mua. 
,·ini, mahalli saatle 22 de gaze
tecilere verdigi beyanatta: •Ha-

Seçi111iıı 

Heyecaıılı 

Saflıası ! 
..l mırlK& B tuurl Mıı1tıı!ıiri111is 

SARA ERTU(;RUL 
Bildirlılor 

?\'tw York, 4 - Seçimlt!'r tam 
bir sükılnet ic;-inde cere"an edi
yor. Sabahtanbori birçok seçim 
~andığını dolaştım. Cumhuriyet· 
tı parti adayı Eisenhower ile tşi 
oylarını sabahleyin erkenden ver 
diler. Küçük sehirlrrden netice· 
ltr yavas yavas ,t!elme~e basla 
dı. Vaziyet şimdilik Eisl'nho· 
v.·er'in lehine ıtörülüyor. Fakat 
$On dakikaya kadar kat't netice 
bf:'lll olamıyaeak. Eist"nhowcr, 
ı;:eçilirse Kore'ye gidece~ini kat'i 
olarak belirtti. 

Hava güzel oldu~u için seçim 
nisbeti çok yüksektir. Çoğunlıı~u 
kadınlar teşkil ediyor. Sandık 
başlarında. ht"rkes sıra brkliyor. 
Saat 9 da sandıklar kapanııca~ın· 
dan halk. radyo ,.e televizyonla 
ov vermeıte davet ('diliyor. 

· New York'da 10500 otomatik 
ov mıkineıi Yar. Dört milyon 
kİ~l oy verecek. Kor(ldf!' ~arp1~11n 
a~kerin yüzde otuzu oya i&tirak 
pc\ı'rek po•IFI• JönderdilPr. 
Radyo \ 'E' tl'le\·i1~·onlıir, netice 
belli oluncaya kadar, yalnız sc
cimr ait neşriyat ~·apal'ak1ar. 

Taft, Eisrnho\ver'in kazrlnaca
~ından emin oldu~unu ~öyledi. 

cTime• derızisi. çıkacak sayı~t· 
nın kapaklarına hem Eisl'nho· 
wtr'in, hem de Steven"on'un rr 
simlerini basarak şimdiden ha
zırlandı. Kaybedrn adayın res· 

mini taşıyan iki milyon dergi 

yok edilecek. 
Birleşik Amerika tarihinde, 

en pahalı adayların. en fazla ko
nuştugu, dola;tığı ve kampanya 

yaptığı seçim budur. 
Liberaller Stevenson'1> destek

liyor. 

\'adü=ler pek iyi değil. Vaziyet 
kötü gibi görünüyora demiştir. 

illinois Valisinin idart işler 
muavini Richard Nelson'un ver- j 
dıği bu beyanata mukabil, Sfe- / 
venson'un sec;-im kampanyasını 
idare etmi' olan \\'ilson \\'yatt 
~unları söylemi~tir: 

•Elde edilen neticeler henüz 
prk dağınık ve perakende. Ni. 
hai ııPtice henüz kal'! olarak bel-
li de~ii.> A 

Nevyork, !5 (Sabaha karşı) -
Son alınan haberlerde 8 400.000 
oyun ta~nif edildi~i bildirilmie:- ı 
lir. Bu oylardan 4.300.000 i Cum
huriyetçi Parti adıyı Eisenho
wer'p, 4100.000 i Demokrat Par-ı 
ti adayı Sfe\'en~on'a verilmi$tir. 
Sec;"ime iştirak edrnlerin sayısı
nın 60 milyonu hulacağı tahmin 
edilmrktrdir. Mühim eya!ctlor
den Ohio ve J\fassachusetts'de 
Ei!;enhower; İllinois ve l'Ylissou
ri'de Stevenson başta gelmekte-J 
dlr. . , 

Amerikalılar 44 mılyon radyo 
ve 19 milyon televizyonla seçim 
faaliyetini heyecanla takip et· 
mektedir. 

8tevenson'un milmessillrrl 
Demokrat adayı Stevenson'un 

idari J$1erde mua\'ini olan Wil
son, saat heıte verdiği demeçt@: 

• 

• 

1 

ralı.lar ... ~a. kat kalblrri~I atmı- adaını s:fatıyle g~l~iştir Bu iti
yorlar, mucavl're ,.e munaka a- barla Eoon rüthc-ının ne oldu~u. 
d~n u1.ak kalıyorlar, bizdf'ki ft- üztrinde durula\3k bir mesel'! 

ı 
na huyla kar ıdan karsıya bir- teşkil C"tmrz. Seyfi Kıırtbek'e 
birlerine küsüyorlar, 1'ı('in~ Çiin- yeni ve nliihim \'azifesinde ha· 
kıl ancak bulanık liu l ard:ı ,.e farılı:ı.r dileriz. 
gergin ,.e hırı;ın \·azi~·etıerde • 

1 
krndi hesaplarına h('ka imkinı 1 S"rc ya 
~ören ha.ta ruhlu llıtlras sahip- • lJ 
lrrl, elaltından huzuru baltala ~ 

1 
mak. partileri bıı•umet h•linde Vef :d efti 
bulundurmak. iktid;ır parti i 
içindeki fikir farklarına ihtilaf < Bası l inC'l:h•, 
"ek1i ,·rrmek, hukômP"tlt hasını zun yıllar rneml.,kete hizmPt et· 

1 
i birJlğindrn alıko~·mak için bin mış hır \"atan::eYer \'e idare ada· 
hirlü entrika) a ha vuru)'orlar. mımızdı. 

Çok ükür, milli bıin)·e o ka- Meırutiyet )"tilarında olduğu 

1 

dar ıatlam, umunıi istidatlar o kadar ~Iılll ~lü,..adeJede de bil
kadar iyiıtir ki bu halin dr\·amlı yük hi7metlE'ri görli!müşttir. 
olması ihtiınal haricindedir. !'\1erhum, Bırincı Büyük Mıllet 

ı 
l'muıni bün:rrdcki :rinde eartlara ~1eclisinin tc-i~inden JQ.=iO SE'Çİ. 
politika hayatının da lntıba}ı rt- mine kadar millcfvekilliği vaıi· 
Uğlne 3·ah.ında şahit olabl1ecr.ti [esini ifa rtmiı:.tir. 
ınize ben inann·onım. Öni.ımiiı- !ıluhitinde ruhi 2arafet ve b·i 
de herhalde h .. b-e dolru gidrn ahllkı)lp trm1yiiz rden merhu· 
günll'r \·ardır. Bunu bite &ür'atlf" mun ka}'bı krnCisini tanıvanJar 
·akla tıracak itidal '" anlı)·ı, ara:-ında hliylik tees:::lir uyandır
ha\·asını clbirliğl.)Je ).aratmağa mıştır. Cl'naıcsi yarınki per~cm-

Ahmet Emin YALMAN Kederli ailesine baısağlığı di· 

1 

bakalım. be günü kaldırılacaktır. 

!eriz. 

SiYcasi Komitede Kadın komisere 
•- Ha\'adisler pek iyi de'il . 

demiştir. Buna mukabil Stevrn~ Blrle&ik Anıt>rlkı Cumlıurba~kanhgına sefilrn Cumhuri.)Ctti (Başı 1 tnric!t.) 
son'un src;-im kampanyasını lda- Parti adayı D'4·ight D. Ehenhowcr <solda> sa.ı»ll::ıkl liaşkan ·harbin doğurduğu sefaletlere ta. t rkmtıl 
re eden White: yırdınıcısı Rlchard r\lxon'dur. J ban1mül etmeye takatleri kalma. 

•- F.lde edilen neticeler h•- ya seçimlerin neticesini merakla miş derecede yUksektir. St ı dığı &ibi mütarekeyi beklemek 
nüz pek da~ınık \'e perakende- beklemektedir. Lou. şehrinde. oğleye do

0
.,1 len de usandıklarını söylemiş-

dir• demiştir. Netice üırrinde en mUhim te- kayıtlı !ieçnıenlcı :n r,. 20 si,vc- 1 k~dar nefret ediyorsak komü_. nıını•• u1,1uıbfrflll'li:ıt,,. 
Şikayet I•k •ir icra edecek eyaletler şunlar- ya takriben 110 bin kı$i oy:3rı. nızmdcn de o kadar nefret edı· Ankara. 4 - Otobüıte ~eya-

Ne\'york, 4 (AP) - AdUel dır: l'iew York, California, İlli- nı kullanmıştır. Californ"ı "° l ıoruz. Fakat, Allah rıırn içın, hat etmekle olan \'ahdi i<mınde 
Bakanlı~ının Vaşingtondan bil- nois ve ~Ias!achusetts. FJorida'da halk her tnraf~a sn artık ne olacaksa olsun, bizi ba·ıbir grnc:-. geııP a~ni otohü~ıe ı;e-
dirdiğine göre, öğleden sonra Nrtice, hangi tarafı destekli · dık başlarına akın e!~n~k· .. Hr. zı aşırı tedbirler almaya sevkct- yahat cd("n hir polis genç kızı. 
geç \"akte karlar memleketin yecekleri kat'i olarak bilinme~·en Ne\·yorkun Rochester ıi .. PJ.in 

1

1 meyin'.!) mıza sarkıntılık etmeğe- hasla
herhangi bir kısmında seçimler- bu ryaletlerin halkının oylarına de. James A. llard. bir tı.ı,t. ;le Dı~işleri Bakanı Pyun milron 1 mı~tır. Genç po1ıs \.'ahriiye mü
le ilgili tek bir şikayet \"Uku bul- baı!;lıdır. arabasından kuc:ı.kla indırilerek 1 ıarca Korelinin açlıktan ö1dukle. teaddit defalar sarbntıltk etme· 
mamıştır. Genel seçimler için bu ?ıfeteorolojl raporlarından an- sandık baıına ıo·urülmi.lş \e ~O· rini. bilha3Sa evlatları as.kere a· metini ihtar etmiş:e de, \~ahdl 
n.idirattandır. 1 laşılriıj!ına göre bu~ün Amerika· !öre; lınan Güney Koreli ailelerin ta· buna alduış etmemiş \'e otobu!!i-

Ste,·enson brkliyor nın her tarafında hava açık ola· •·! sene sonra ben: ge,"' gc1 ri!i imkansız bir sefalet içinde te münasebeUizlığinı:- de,·:ı:m ct-
Nevyork. 4 (AP) - illinois e-, caktır. Bu tahminlere dayanıla- bakım e\ inden :ıl. E. c.li'..O\I ı bulunduklarını bildırmiş ,.e •Bil mi*tir. Otobus Bi.ı~·uk Postane· 

}'aletinin ba,şrhrl Springfielrl'-1 rak Ae~·men adrdlnin 55 milyonu için bir oy daha \·ern1ek t 'o tün bunlara gOı yumulmamalı. nin yanına ,;rlditi srrada karlın 
den alınan hatxırlrre gör(', Ste- 'bulRr;ı~ı hrsaplannıaktadır. rum• demiştir. ~.\mi ve 11 raşın · dıra demi,tir otobü ten inmiş, sarkıntılık ede'~ 
ven~on'un kJz kardeşi, Demok· Seçmenler Cumhurba,kanını ~a olan.. Jamc:ı 1tard, An1a, k n Bund n •onra Türkiye delege .. ccn~ de arkasını takibe başl:ımış
rıtt Partinin Cumhurbaşkanı a- tayinden başka bugün Cumhur- ıç harbınde ~uıey ordul:ı;-,ntla ıı Bilyük Elçi Seliın Sarper söz tır. Kadın. bir resmi polisin ya
dayıyle birlikte, Vali kona~ında başkan yardımcısını, Temsilciler h~zmet e~nı!ştır. tç:~:?L·p tdGO ·ı aJmıt, dünkü oturumda Ru va nına gidrrek lıii\iJctini göstt-r-
netirt'yi beklemektedir. Bayan ~Ieclisinin 432 üyesini. 34 sena- 6.J de CPte)Jn etnus.ı. Dışişlt!ri Bakanı yerine hulıın:.ın miş, polıs hlirmctle tel3n1 \'f'r 
F.llzaheth Steven~on Ives, Vali törü ve 29 eyaletin \'alilerini de ıU'ruman O.\·unu .'lissouride Cronı)·ko'ya hıtapla mütarekeye rliktrn ~onra bir:ız Herirle duran 
Stevrnson'un Springfield'dekI seçeceklerdir. kullandı j \&rmak için e,,,irll'rin zorla iade !:f'.'n("İ ·akalamı-.tır. ~1cst'1e kara-
\'ilAyet konaAının resmi sahibe· Her zaman olduğu ~ibi bazı Cumhurbaşkanı Truman bu- Eİ meselesini Rusyanın yeg~ne kola ı?"idilinre an1a~ılmış. Vahrli-
11lt1lr. 55 Y.aşınd~ olan Bayan ~v~s, kUçUk mın~akalard~ Aahahın .er- fün oyunu :\Iissouri ryalctinin anla1:ma eartı yapıp yapmadığını nin sarkıntılık ettil"ıi havanın ko-
emrkll hır dıplomatın e~ıdır. ken saatlerınden itıbaren nctıcc- ndcpcndcncc chrinde St~ven· sormuştur. mi:er olduğu anla~ıln1ıştır. 
Vali Stevcnson, karısından ay- ler belli olmuştur. !\Irsela bu son lehinde kullanmıs \'e hemen Selim Sarper bu sualini en a
rıldıjh cihetle vi13yetle ilgili mli mıntakalardan New llampshlrc ı akabinde va,in"'lona· dönmUitUr. fatı üç kere tekrar etmiştir. 1 

ıı:am('re ve re~mi kabullerde Ba- eyaletinin Sharon kasabasında. Ba~kanın setim mıntaka.sı ve TUrk delegesi ~öyle de\'an1 et
~·an lvrs, resmi ev sahibesi ro- bütün seçmenler sandık aı;ılır aile ocağının bulunduğu yer İn- mic;tir: 
ilindedir. atılm:ız oylarını kullanmış \'e 7 . drpendence'dir. Bayan Truman •Kore harbi ideolojik sebep- ı 

Chlcago ı-osyettısinin tanınmış dakika sonra ~u netice i13n edil- : ve Başkanın kızı ltarıaret de lerden dolayı ba~Jamıstır ve hıt 
!'!İmalarından Ellen Borden ile miştir: 1 Trumandan heınen sonra o;)llJrı- hassa böyle bir h.,rple e irlr.re fr.atı 1 incide) ,,.il olan Stevenson, 21 yıl SÜ· Eisf'nho\\·er 32 - Ste,·enson 14. ' nı kullanmışlardır. iyi muamele \'e onları kenrli ar· nin ~l"tf'n h<'S ıl icınrie iktısarU 
ren bir izdivac;-tan sonra 1949 da :Floridanın Browns Farm mın- Truman oyunu kullandıktan ru'arın hürmet edılerek barın ıı:ahari! nl"'yrlana ı:rt;rmis olduğu 
karı.e;ından a ·rı1mıştır. takası Eisenho\\'ere 4 - Steven-

1 

sonra bir gazeteci: · dırrnak in anlık tıorcudur.• em ere~ i hutlsa ederek demiş· 
Nevyork'da, Cumhuriretci a- sona 4 oy vermiştir. Gene Flori - 1:- DestekleiiGiniz adayın ka· Turkive tP~-:iici::.i sözlerini tır ki: 

ela · ın e~l J\Iamie Eisenho\\'Cr, danın Rutland mıntakasında Stc · zanacağınd:ın emin rn:siniz:'P di· 5öylP hitlrmi,lir: ·- Bn~ii'l Tlirki,.l' huğriay ih· 
ti.D:ledrn sonra soka~a çıkmamış, venRon 14, Eisenho,,·er 10 oy al. ye sorn1us ve Başkan: rBiz burada konuştırken Koreı rarat~1 ı nlup 1.·tjh-:ıl.itında yüz· 
a torunuyl<' oynamış Ye ailesi e(- mışlardır. 1:- Tabii. Zerre kadar ~up- de ccııh~de binll'rce genç ha)at. de 100 bir artı~ ka\·dctmiıtir. 
radıyle vakit J?C('irml$tir. Gene- Eisrnho\\·er, kendi öz memle- hem J'Ok11 demiştir. l:ırınt kaybediyor. 11 1 Kam~·on miktarı yüzde 400 ve 
ral Eisrnho~·er'in eşi 10 gün son keti olan Kansas'ın Abilene &eh- Selim Sarper nihayr-t komite. ı Türkı;,e tarımınrJ1 fl"ıftlik!Prin-
ra 56 yaıına glrrcektir. rinde ilk atılan 44 oydan 39 unu nin hütün üyelerint. Rusya \'e 'de) kullanıl:.n traktör artedi son 

Texas*da elde etmiştir. Akdeniz' de pc,·k1Prinin tem:;Hrilcrine rle hi beş yıl zarfında yliıde ::!000 art-
Nc\'york, 4 (AP) Seçim Kansa. 'ın bir sınai şehri olan tapl.1 hıı k~nlı n1ücarlcleYe bir mıştır. 

kampanya!\ının ('fi tartışn1ılı ge~ Parsons'da, 11 seçim mıntakası- ı an fl'\'\'Pl bir çare bulır.1k ü•cre Türkiye artık baıı piyas:ı1ara 
ti.li eyall't1t'rdrn Texas'da, src;ıi .. nın 7 sinde Eisenho,ver 199, ,anevra ar i<:b.rli~i yapmalarını ve bu tak· kliriik mıktarlarrLı m~l ~atan 3rı-
ml' iştirak nlsheti muhtemelen Ste\'en~on 164 oy elde etmişler· dı'rde hpr iki taraf ir:n de t:('rrf zi bir satıcı cı~~ilrlir. Türki~·e bu-

kir t k d d . · h CBaşı 1 inciılel .. & 
·('ni rrkor trş e mc te ir. ır. 1948 de bu sanayı e ri oy.. ı·1 0 ıar>k hir h•I r:ırcsin~ varıl· gün dünyanın di~er köc:,elerınde 

1 d 1 Longstep adı verilen mane\-ra "lo • -

2.!\00.~ ka)·ıt ı srçmen en en arın~an ~ 57,9 unu Trun1ana lara iıtirak etmekte olan Fran. masın:n mümkün olacağını bil-ı başka nıii t!l!"lsillerin rekabetiyle 
az 2 mıh·onunt.ın oylar_ını kulla_n vermışti. dirmi tir. karcı };arşı :'t hulunmaktarlır. 
d ki h d I kt d sız uçakları. dün cece Sardenya· 1 ı aı; t~ mın <' ı me e ır. Nc\'york şehrinin en kalaba" nın 100 kıJomeLre n ıklarında . ~· .. . '\"apıl:"!n ithal3tın hE'dt1ini ilde· 
Texas ın tılınde 24 (clektoral) oy !ık iki iltesi r.tanhatten ve b. t b 

1 
ki t ld .,, rıne !'!taarruz.o teşeLbusler~nde mek irap eder B·ı ıse sneak \'a 

m . tt Cumhuriı·•triJer lfl28 R 'd . . . 1· 1 18 3 ır ya ın a ma a o Uaunu ı.. 1 1 d . . . e\cU ur. .. • ronx a, Turkı)·e ıaa ıy e . o t b't 1 1 . k ·[ . 11 b b"'l l'll unmu. ar ır. ıhrıcat yapmak suretıyle \'ev;ı 
·ılında nheri bu eyalette kazana- da, kayıtlı &eçmcnlerden takri· i g"'d 

1 
belm ş \el. "'1. 'le~ u .... 

0 
• ı Büyük manP\·ranın bir g3yesl, lhiıtnet ma"rafJlrtnı aşacak bir 

m t b ... 40 1 k il b j p e tı Unan, nr ız. .n.nıerl.l\an. c k ti . . c b ı·· L' amış ır . en " oy arını u anmış u- TUrk F 
1 1. 

3 
it 1 a 3rney ·ur\'e erının. e e uta hizmet t"li•i fazlasıvle ödPnePı~ 

E ·alet basşchrl Austin'de ga lunmaktaydı. SecJrne htirik nıs· h · ra~ls z: unt 1
11

• \1'" bal)d'_ n rıktan Türkiye ve Yunanı !i.l•na lir Bıınrlan dolayırl~r ki hay:ıtl 
t .1 S . ·ı 'd b. . . . . arp Eem: erıne e .ıı e ı ır. . 1 · · 

zr ec~ı er, • tr\'~nson un ı ~rı e et.ı bılhassa şehrın ze~rı m:ı.h:ıl Mi !erdir. uzanan denı~ ulaştırma ve ıkmal eh('tnmllC'ti haiz ithal_ madd~le-
otdu,ı.-::unu tahmın etmektedırler. lesı olan Harlem'de yuksektır. ş . y('llJarını . açıı:: tutmak hususunrla rinin bC"dchni öıi('yC'bılmek uze-
~lemle~~ti~ di~l'r merkezlerinde Detroil'.l~ ilk iki saat 1arfınria Kazaz ... dclere ı1k yardım yapıl ki ~ktıdarlarını denemektir. T_~a· ı re ihraratı arttırm~k. ,._e _istihl.a~ 
de vazı~C"tın aynı olduğu zanne- 131.720 kışı oylarını kullanmı~· rnıştır. rekat sonunda, muhtemP!t'n Tur. nlarldC"lerlnin dahılı ıstıhl~'nnı 
dilmektedir. tr. l\lanevranın gayc"i kiyede bir mahalle t,;ıkarma de· ....... nişletl'!hilmrk irin i stihsalı ÇO· 

. N(lvy~rk,, 4 - Amerika t~ri · Omaha'da, halk bu sab:ı.h sı Xapolı 4 (A.P.) - !'ılanevra ncmesİD yapılar::;:ktır. ğııllnıak i~arı ed r 
hındC" sımdıye kadar kaydedılen ralanarak sandıkların actlmasını sahası Ccb['lütarıktan Çanakkale. II:ırrkat s.;rnr:liye kadar bilhas r-.ıuadıiel ~!odrly k:ı~ıınıı adını 
en büyük se~men kütleıı:i. tahmi- bC'klemişHr. Bazı sandık başla re k::ıdar uzannıaktadır. EJ Gune•: Fransadan har(lkct e- ta ıydn \"e h ·len ,. ı lüğe g r-
nen 5!i.000.000 ki~i. bugün oyla - rınd:ıki kuyruk takriben 500 Natonun Güney ı\\"r;ı pa b01."f .. den iki kon,·ov ü1erinrfP. tem"r miJ bulunan 1-'>ir kanın mııc .,in-
rını kullanarak Birleşik Ameri- metreyi asmaktaydı. · si Başkomutanı Anliral r.obert 'li:ı: rtmiştir. Bıldiri~di:;ine gör('. re tcnıin olunan f1nlar. mLieF!-e-
ka.nın muk~d~eratın~ dört t=E'ne Chicagoda ilk saat zarfında Carney'ın Napolirleki genC'l kJ .düfman., denizaltılan ,.e uçak· ·(', işcl \"e alırı ara ınrla me\'rut 
mü~detl~ kımın ~Akım olacağını 30 bin kişi oylarını kullanmı~· rarg3hınd.ın bugfin ,·rrılen ına. tarı bu krın,·oyların önünii ke.s k5rın Jll)!ı-ılıT.Jsını derpiş eden 
tayın edecekl_erdır. . lardır. tümata gore. Sardun)a ad3-!ı a. me,'e cııı~.,,ışttr. Konvo_ylar ku\I ıı:tı arii te Pbbi.ıslcr icın borç ve 
Cumhurbaş6anlığına seçılecek Ohio eyaletinin Cle\'elent, ç:klarında h3rrk~t olmuştur \·etli l-ır filo tarıfınrlan ı·or11n- hıbt C'Sası iı'.'crınrlrn lüznmlu tah-

adayın bu buhranlı dünya me- Columbus, Cincinatti ve diğer T:ıthikat sırasında, •d i man• m-.Jr• ~ ,. Bu fJloya Franqz !iısatı sağlamaktadır. Gnıpumu. 
~tleleri üzerinde pek tabit bil· merkezlerinde, secime L~tirak kU\"\etleri Fransa ,.e t•:f~:lnın T,3(a 'e uçak ıemisi dahil. 7.un d~ hu m vıu ılC" ,.akından 
yük rolü olacağı için bütün dün- nisbeti şimdiye kadar görülm.! bazı limanlarında. lıman te isle· dır 1 al.ikalanar .ıtını ümı• rderirn • 
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KASIM 

AKŞAMINA KADAR, VADESiZ 150 
EN AZ J AY VADELi 250 LiRA YATIRARAK 
SİZ DE BiR TASAR RUF HESABI AÇTIRINIZ. 

BllYtlK İKRAMİYE ı 

ANKARA DA 
AYRICA 

ADET 10000 ~ADET 1000 1C ADET 500 
LIRALIK PARA iKRAMiYELERi 

l l. aLI Y lCLMHl aJ \ lTIL I U.ATIA''")ITIJ l'.UYECLMHl.l'.ltLTllllUTIA"ILA~I 

T.C. ZİRAAT 
BANKASI 

TÜRKİYE İS BANKASI 
BV MEllJtKETIN A/ıılPVJtl 

GENER~l~ ELEC1R\C 
Tasaı•rııf He apları < 

İkraınıyeleri 

3 Kasım çekilişinin talihlileri: 
Bahçeli Ev: Malatya' da Ziya Gdkalp 
Bahçeli Ev : Ayva/ık'da Perihan Karabaş 

1000 Lira: 

;'ılrhmrt ('opur <Ber,lkta~) 
1·a'jar Ralcı (.\dana) 
~\hmtt Rirran CDenizli) 
\li S3\' 3 !S('tojulları (izmir) 
\lu ., tafa Ökten (Kadıkö)') 
Tunç l lug ılslanbull 

500 Lira: 

ı : f'h ıni runrrr Cfrberil 
, a,uh t\arın<'aoglu <Beyaııt) 
'lrliha Sehictal (Kar ıyaka) 
ZPhra (iftınu <Falih) 
.'1f'hmel ( 'itoglu cfstanbul> 
'lf"hm«'l Üıin<.ıo~· (Yenigün> 
.\nluan 'linidian (Rr'.\·otlu) 
\\ni Kalmis ıTaksiml 
'aznıi l'çiıılr <Konak) 

250 Lira: 

s. Gurış ı k <Tar~u') 

'lu>r"er Gungeleu <Odemlıl 

250 Lira 

\'•flk füin (Nızitlll 
İsmail Bacanak (Atsancalı) 
Hacer Co,ar (l\olcrsin) 
llayrullalı Batur (Ankara) 
Sabriye Ballı Ofanisa) 
Süleyman Kanbak (Üsküdar) 
Cemal Aka.tay (Erıurum) 
Ziya Erdemli (Galata) 
Zekeriya Dinçgün (Bursa) 
.Rezan Selgin (Parmakkapı) 
.'\, Bilsev (Bandırma) 
uu:üsi F.rsoy (Şehzadebaşı) 
.\hmet lşcan (Aydın) 
Elen! Seymirl (Beyoglu) 
N. Gün•r ( AnlalyaJ 
Emin Ardıç (hniı•hlrl 
Fani l(naföadl• (Beıiklaı > 
!.mail Oklay ( lslanbul) 

Ayrıca türlü şubelerde 400 tasarruf hesabı 

sahibi 100 ve 50 liralık para ikramiye le· 

ri kazanmııtır . 

1952 de son ~e 

3 Balıeeli 
.:> 

, ARALIK 

EV 
ve çeşitli para ikramiye/eri •. •.•••• 

'ıt 
i BOl\$\K VERİR 

fAllA D ~AN\R 
VE 

. asada satın alı· 
pıy Ü 
bilec:eğinlz en üst n 
ampuldür l 

SATl$LARlN!ZIN ARtKASl ltlN lN RANOllUNU REKLAM vasıtası : 
1 Avrupa Nefasetinde Renkli. muhtelif tipte Duvar Takvimleri 
2 . Çesitll evsafta hazır günlük ve aylık tokvım blokları 

Oe.5~AM CAHIT MAT6AA~ I 
1. ~ t"f!.. ~C - oe!UM • T~,...,.. C;.CQI 

1 VEÇ 

KAMYON, OTOMOBİL, 

MOTORSİKLET VE BİSİKLET 

LASTİKLERİNİN SAGLAMLIGI 

DUNYACA TANINMIŞTIR. 

TÜRKiYE MÜNHASIR ITHALlTCISI : 

MEHMET KAVALA 
Galata, Tahıı Ha • 1· tan ul 

Tel raf: l.AMET. (si nbul T lnforı ~ 40430 

VE f E~İTLİ PARA İKRAMİYELERİ 

.. ...• 

TURKIYE 

ıq'' İKRAllİYILİlllVOUAT PLAN 

tJİ)tJİiKl.Ü • • 
TENCERELERiNi 
TERCİH EIJİNİZ 

PiYASADA 5ATILfı'fAKTA011l 

riJRKIY{ ,1.ATrŞ oıPOJU 

HÜNİR SAFRA•• ClllTAKLAR.I 
ÇICflC P/.lAPI 40 -15TANIUL 

Uu ,ayıdı yaı.ı ışlennı fiilen ıdJrl" t>df'ıı mcı, uı ıııııflur 

MELtR \'El\ER 
( \ ' ATAl\l Gazetecltik ve Matbaacılık r , 1\. Ş. - İstanbul 

lmtiyu •ahibl: SISAS KORLE 
VATAN MATB .. ASI 

( .:tllİ\ vı Jf l\,ıiı - -
Toplantı lal' 

'! t• J. •@'•rind~n Tttııeıı.l"r C"t' 
mi rı ~.. t•li Gen•! Kıırul t tıP' 

lınt111 9 Kaıun. D!i'.? raıı r ci.ınü 111 .. 

o da )larnııra l olı.ı.Hnıle rı rı ıla c ıll· ,. 
,_ ııKIUR-

Raif Ferit Bir 
Verem ve Dahlll Hastalık 

1arı ~1ütehassısı 

Muayenehane lleşıktaş 
lramvay Cad Emnıyet San 
dı l?: ı vanında No l~. 1'tl: 

1
84395. Muayene 17.19.5 E• ı 
Vail Konağı Cad No. 33 
Ba şaran Ap Kat 1 fetefon· ,::.. ~ 
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OODGE u k, ,, 
iti ... , 

Yeni Oodge Otomobiller! ananevi Dodge kalilesı
nln timsalidir. Daha pahalıya satılan otomobillerla 

Mukayese ettiğinizde, Oodge•u •ldığınız• silkre

deceksiniı. Çünkü Dodge daha konforlu .. - dalı• 
eko•omik- daha fazla randıman Ildır. Ood-ge u 

tecrübe ediniz. hayran ka1acak,ınız. 

o 
Otomobil. Lastik ve Makine 

Tıcareti t. A. Ş. 
'•~s ı ın 11.a"ıcest kırş ı s1 Ht. J5 

11140 11119 -Tııg c IATKO /.tıobul 

' 

-

J 

i( ... 
"' " ·~ 
~ 
~ 

# 

--- - -

~ 

GAZET'E İLE BERA'tlER 'PATlASIZ VERİLl'R 

• 

• 

... 

""""' . 

-• 

Hakkôrinin umumi görünüşü 
Bu. Jliİ\'tdek.1 ya11 ve rr~iınlerin her hakkı mahfuzdur. 

1 

• 
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Bak.kiri )Olunda ıık sık görülen manzaralardan: insana korku 
ve-rm dağlar, Zap wyu ve 11rurumlar. 

Zoma h~yatı 
Hakli. iri havalisine mah5:us hu lu ~zerinde. Ce~enncm K~pı~ı 

susiyetlrrden biri de Zoma dcııılpn yrrın bıraz ltuıeyınde 
hayatıdır. Zoma, keçi kıh ve rastladık. Burada bir Kôrt a
yündrn örülen su ı::eçmeı ça· iltsi oturuyordu. Adeta ~6 ça 
dır ôrtü~üdür. Bu çadır. in- dırr:lan müte~ekkıl küçük bir 
ee dirrkler üzerine gC"rilerck köy ... Keçi F-Urusü Zomaların he 
allında barın1lacak bir yer mey men yanında istirabata çekil· 
dana getirilir. Bu çadır altı ge. mişti. 
nişçe bir oda kadardır. içinde Birkaç kadın bu sürü içinde 
mutlak ve yatac""lk yerler ay- dola~arak süt ~a~ıyordu. Her 
rılmıştır. çadırın yanında, eğeri üzerin-

llakkAri bölgesjnde nrhir boy den alınını~. i~tirabat eden bir 
larında. yaylalarda yer yer Zo... at vardı .Kadınların bir kısmı 
matara rastlanır. Bu ha\"alide- dereden su ta=ıyor, bir kısmı 
ki Kürtler umumiyetle Zomada da odun ate~inde yemek pisi· 
yaşarhı.r. Şehirlerden yaylala- rjycırdu. 
ra çıkanlar da Zoma kurarlar. Ellerimizde fotograf makine-

Böyle bir Zomaya Jlakk3ri )"O (Devamı 8 incidr) 

Turizm bakımından Hakkari 
Yurdun en vahşi ve 

güzellikleri bu 
haşmeti! tabiat 

bölgededir 
rrizm bakımından Jlakkfıri e-

le alındığı uman bura)·ı hu 
su~i bir tip yer olari:tk kabfM 
etrnrk ıa.zımdır. Memleketin hiç 
bir yerinde bu kadar haşmetli 
ve vahşi tabiat ıeüıeHiği yok
.tur. Macera seyahati arayanlar 
ve yalı;ın tabiat ve insana kor
ku v~ren daf:lar görmek iste
yenler için lloıkkiıri mıntakası 
nümune bir yer sayılır . 

Böyle olm:ı~a dahi, bu bölge, 
taşıdığı hu~usiyetlerle herke
sin görmesi l3zım gelen bir yer 
olmak kıymetni taşıyor. 

Bölgeye vahşi güı.elliği ve 
haşmetli ı:örünü~ü veren baş
hc-a unsurlar 4177 metre irti
fadaki Reıki dağı. Cilo dagla· 
rı. K;ıroda~. Sil:nbül da~ı cibi 
tabiat h~ri kalarıdır. Rütü.~ bu 
yüksek daf:l • r ortasında Hak· 
kari 1600 rııklmlı b:r yayla o
hı rak. tabiat h~Iikaları içinde 
kalmış fakir. ihtiyar bir ~ehir 
manzarası gü~!erir. O datlarda 
her an bir ayı ve kurt sürüı-Une 
rastlamak kabildir. Zap vidi
si ya2ın cehennem kaö:ır !=ıc:ık 
olmasına rağmrn, ye~ile c;alan 
berr~k suyu, vadiye yuvarlan
mış yer yer ev büyüklü~iinde· 
ki kayaları. ~eytoın köprüleriyle 
:yine de caziptir, ırOrülmcye de
~er ayrı bir güzelliktir. 

YOLLAR: 

Hakk3riye yalrı1ı Van üzerin-
den gidHir. Bugün i('in Htık 

)'adye varan ba~ka bir yol yok· 
tur. Vandan Hakkiıriye gidrı;ı 

yollardan biri Ba~kaleden, di· 
ğcri de Gürpınarıl.ın gc-çer. 

Birinci yel. yani Van - Ba'
lı:ale - llakkfıri yolu 220 ki
lometre uzunlutundadır. Bu )'O 

lun V:;n - Başk::ıJe ara5ındaki 
Jot:nn kıo:men muntazam elm3· 
sına mukabil Başkaleden son· 
ra bilha~~a Zap v!ıd.isl ni takip 
eden 70 kilometrelik kısmı yol 
olmak \astından uzaktır. VAdi
yi takiben dağ1n yamacınd:ın i
lerleyen yolun bir yanı fasılasız 
uı;urumdur. 

Yol dardır ve ancak bir v• 
sılanın gecmcslne·= elverişlidir. 
Zaten bu yolda iŞ'leyen vaı:ıta· 
lar da iki kamyon ve bir posta 
Cefp'inden ibarettir. İki kam-

Zap vidi.s.inde kayalıklar ü .. ıüne oturtulmuş m~şbur 
Şeytan Köprüt;.Ü 

yonun sahibi de tabir caiz ise 
aKelleyi koltuğu alıp1 iş gören 
neviden insanlardır. Alı:~i isti
kametten gelen va"ıtalar bir 
yerde karşıla~tılı:Jarı ıaman bir 
birlerine yol verebilmeleri için. 
bir tane~inin en yak1n mü~ait 
m.:ıhalle kadar geri gitmesi la
zımdır. Ak~i halde d:i;'C'rinin ya 
nından geçmesi labil dEAil· 
dir. 

Bu yol üzerinrle yer yer dar 
ve sarp kayalıklar vardır. U
çurum kenarındaki bu dar yer
lere •Kapan• h:mi vE:rilmekte-
dir. Ekseriya bu kapanlar ora· 
dan u,up giderek ölenlerin is
miyle anılır. Selman Kapanı, 

A~lan, Ali Kapanları gibi .. 
.Bu yolun diğer bir husuc;iye

ti de, ı;etit vermeyen )erlerde 
kayaların oyularak yol temin 
rdilmiş olmasıdır. Tünel Ş("k· 
JJnde ol.an bu oyuklardan llak· 
kariye yulon kısımda 3--1 ta
ne vardır. 

~ - ·.-

Yandan llakk3riye gidt'n ilı:in 
ci yol Gürpıncırdan gecen yol
dur, Bunun uzunluğu 165 ki
loml'lrP<lir.Diğerine nazaran da 
ha !irııah olan Gürpınar yolu 
tamamiyle Koçkıran dağları il· 
urinden geçer. Tehlikeli yer
leri çoktur. Bu bakımdan, kı!ia 
olma~ına rağmen daha az kul
lanılır. Bu yol üzerindeki Ka. 
radağ, !'enenin aneak iki ayın
da ge('it verir. 

llaklirl ,.,ıaıarJDda hayal ekıieriya l&oma denen çadırlarda aeçe ı. 

• 

lltr iki yolun üzerinde yer 
yf'r tabiatın en gür ve en te
miz ~u kaynaklan vardır. Çuh 
da~ındaki. Karada~daki k:;ıynak: 

lar buz gibi, temiz suları ih
tiva edl'r. 

1 q.r.,..ı Hudut 
İşleri 
H .&.kkiri vilayeti, İran ve ı .. 

rak: hududu üzerindedir. 
Bu itibarla vali hudut komıt:e
ri, kaymakamlar komi!-er ınua
\1ni rnevkiindcdir. Hudut kara
Jı:ollarından başka öeyyar müf
rezeler hud;.::lıı:ı emniıeline 
nezaret eder. Arada ('ıkabil~

cek ihtilirıarı karakollar ve 
kaymakamlar m;ıh,Ui ~uretle 

ha1cdemezlert:e vali bunlarla 
ll:('~gul olur. 

Gerek arazi vıız:veL \'e g~ 
t('lt civarda müste!ı1ık küt1esi 
olmama!'ı dolayısile kac;.kcılık 
azdır. İki ~enedir bcJJi ba~lı 
\:ıka olmamıştır Kabile 'e a
f~ retler ara5ında k.at~ıhilh hay 
vtın ('almak işleri v;ık:t vckit 
baş ı;öslerir. karşıl·kh iyini. 
yetJe meselelerin hal çaresi a· 
ıtnır. 

• 

• 
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Cehennem kapıs_ından geçtim 
(Ra, tarafı 6 1ncıda) açıyorlar ve talihe hiç bir pay 

]erde de, yolun bir tar..ıfından bırakmamaga eayrct cdiyorhır. 
di~cr tarafına su grçirmck ve Bir iinıa 
tarh•ları suhimak maksadıylc Yol uzayınca, macera seyaha-
yol ~ık ~ık bo2u1muş, ycr yer tinin J.;cyfi sona geldi. Kendimi 
tilm~eklrr. bataklık ıı;ahalar styahalin heyecanına terkedc
mc)'dana geti rilmiştir. Bunlar- cek ve bunun h a ııını dtıyacak 
dan her biriyle karşıla~tıj::ımız yerde karanlık alabildiğine de
zanıan Ha)o'Tİ GÜDE?ör atlaya- vam eden yolculuğu kanıksa
cak bir hale gel iyordu. Bu J.:a- dım ve lJakk~riyi hay~lirnde 
dar :tahmetle )· apılan ve bakı- iple çek'ITıeğe başladım. •Su 
lan yol, kC'yfi baltalama hare- kadar kilomrtre kaldı, şa ka .. • · i 

ketleri yüzünden yol halinden dar saat sonra varaca#ıa.• diye 
çıkı)·or, mftniah bir koşu 1Df"Y- heı;ap edjp duruyordum. Bir de 
danı haline geJiyordu. \'er yer ~on~ll'Z virajlardan birini dö
yolun hertürlü iz ve emareleri ncrl~en. atır bir kamyonun yol
ortadan kayboluyordu. Bunu dan kaydığ1nı, arka tekerlekle· 
tekrar bulmak ve derelrrin ge- rinin uçurum ü:ıeıinde mual
çit yerini tayin etmek için yo- 13kta. kaldığını, akEi istikamet· 
Ju pek iyi bilmek 1fızlmrlı. te gelen 3 motörlü v::ısıt:ının yo 

Cehennem kokuları la sıralandığını, önde de iki 
Uçurumun en tehf:kpJi kıs- kamyonun tıkanmış yolun a('ıJ. 

mına yakla~: lı~ımız ınman IJay- ma~ını beklediğini görmiyelim 
ri Güngör haber \'erdi: mi? •Yolda kaza olmuyor• di · 

- Cehennem kapısına yak- ye güya n~zarım.n: dPğmi~ti. 
)aşıyoruz. iste bir kaza rnanzaras1yle kar-

Artık ka :-a nlık basmıştı. S::ırp ~ılaşıyorduk. Fakat şoförler 
kayaların ~r:ısında kar~ ımıza tedbirli hareket etmi~ler, vi
cıJ..:an '"·e bir kap ıya benıcycn rajda kayd ı ktan ~cnra bü liln 
d ar gcı;it yeri. rehennemlik bir yükü ind i rmi~lerdi. Yolun üze 
tc5ir 1·aratıyordu. Fazla olarak rine 5crllen yükl!' rin 1'.'"0ğ u, İn· 
da, bu civarda bol kükürt v =ı r. hisara ait jçki ve tütün sa. n 
Takım takım s ıC'a k ve kükürtlü dıkJarıvdı. 

kaynaldar Zap suyun~ karısı- Bütü-n arabalardan ve k.""ırn 
J.'~r . Da~la~. ı.n_ muhtelıf_ ~·erle- yonlar<l<ın inenler de ortalıta 
r~nde de kukurt ccvhe:!"lnın. bu dökülmüştü. Mükemmel meh· 
Cnarda yok oldu~t:na delalet taptı hir geceydi. Zap nehri ş 1 • 
<'den kokular~ renkler ve teres... lt 1 1 kı,·ordu Da"'ların ·· 1 .. De k L· rı ı ara a . . ı;, 
sup .~r g~.ze çar~ı~~r. me r;I manuuası ıatifti. Fa"kat buna 
bugun .. ~~oya yuz~ .. n~e ~ok ara· ra~men bütün geceyi tıkanmış 
nan kukurt, .J-lakk~rı cıvarmda 

1 
.. · d · 'K h . . yo un uıecın e ~eçırm.. ıç 

bolca mıktard:ı var. Fakat kı- d . .. .. ·· d •ı k e canp ı;orunmu:yor u. ,i) u a-
ranlıkta cehennem kapısını BC'· b·ı . ,.k it 1 · d 
tıklan sonra bu kükfirt koku- t ı ıstı ame .en ~r en Jan ar· 

· ma otobfh=lerı, kavan k.amvonu Jarı ınsanın burnuna bural:ırda h 1. ti 1 b "l d i h lııtı 
kükürt lıulundutunun emare~i n a ara a~ a ı ar, . a ::ı:r 
diye dcl;il, do.L'rudan dofruya def::ılar~ ~optuktan, nıce :ıah-
cehenncmin kokusu gibi gcli- 11lC'l .çtltı1dı~ten ~onra karnJonu 

asılmış "·anyetten kurtardılar 
yor ·1 B u · lla'.Vri Güngör iıab etti: ve , yola (ekt! €.r.. unun zrrı 

_ (cehennem kapısı) adını n~ e~ya_ Elbırlıt,ı)'·Je k~·ona 
şoförler takmı~lardır. Çünkü yuklrndı. Arkad~n g~lmı.$ : olan 
yüz kilomctredrn fazla bir me- vasıtaların hepFı ~~ılt'dı,. k_u~~ 
saf ede uçurumları takip eden talan k~m~onun &<'rıltmesı ı(ın 
dar, virajlı ve m2nia1ı yol, şo- yol \'erılcli. ~onra makabil ta
förlcrin güzüne bir cehennem r~ftan ı:ele~ ka~y~n~ar ı:~ti. 

1 ·b· ·· .. ·· K B11 de t:ıhmın . ettitJ;mıı ı..aman-yo u gı ı gorunuyor. orşı ta- d k 
1 1 

ı- ··ı ı··k 
rt b. , t l' ·k· an çe · ev,·e Yo a <uzu 'u . ra an ır va_ı a ge ınc-e, ı ı il' h. t bi t ~ı . · d 

tarn.ftan birinin epryce mr!":afc B ır ır a 2 • rmın e 
.cerl !!:~trne~i ve pek nadir olan devam eden bu seyahat esna. 
gcnişç·e yer1rrdcn birini ara- sında, Ulum hay~Ja.rla ~ar
m:un hizım geliyor. ~1Jaş!1k. Bll!lıların c-uınndtn ay· 

Dikkate Jitvık olan nokta ~u rı hır fıkra olarak bahscdrr-e. 
ki je('p'Jer 1Çin bile emin bir ~im. 
geçit sayılamayan bu dar ve Nihayet H~Uriye varıp kcn 
9rı1alı yolun üzerinde on ton- dimizi askeri klübiln elektrikle 
luk kamyonlar mekik dokuyor. :ıydınlatı1mış salonuna· gjrintr, 
Daha garibi, bllruı Tilrkiyenin .güJcn· üıle kar~1Janınra~ l~hba 
en emin yoludur. Bugfine kı- llyandıran )'iyrcek şrylerle do
dar hiç bir kazaya sahne olma- ıu bir sofranın başına ak~am 
rnıştır. Çünkü pt>k usta olma· on bu~ukta ba kadar yol yor
Yan şoförler buradan gecmeğe gunlufundııın Fonra 1:eı;ince. 
cesaret ctmtdi~i gibi, çalı~mağa cehennemi gördükten ı:onra 
~ olanlar_ d~öılcrini dCırt c-rnncte kavuşmus gih~ olduk. 

Hakkari dağlarında insancıl ayılar 
yoluna devam ctmis, gitmiş. 
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GOOD • YEAR Fabrikasının imli! ettiği Kamyon lôstiklerinin muhtelif fiyatlı 

aekiz modeli mevcuttur. En uc.uz lôıtik az kilometre yaptığı için çok 

daha pahalıya mal. olduğu bilhassa memleketimizde çok tecrübe edilmiıtir. 

Kamyon lôstiği alırken iıinize en uygun modeli intihap için tecrübeli 

~~ütehassıslanmrzın fikrini . alınız. GOOD-YEAlrın en yüksek kaliteli ve en 

pal ıalı olan ROAD LUG. lastiklerini tecrübe edefleniz bunların kilometre 
1 • 

~esabiyle_!'l_ ucuz _lfutik _olduklarını siz de takdir- edeceksiniz. 

DÜNYANIN - Hal · BiR TARAFINDA 
GOODYEAR - LASTiKLERi llE _HER BiR 
MARKADAN· FAZLA ·YÜK NAKLOLUN-

DU~U BiR HAKiKATTIR. 

Memleketin her bir tarafındaki ocenl• 

lerımizden ROAD LUG veya diğer model

lerde . GOOD· YEAR lastiklerini arayınız. 

(Baş tarafı t. üncüde) 
yor. Bu, 5otutulmamı~hr, fa
kat ayı ~Jdırrnıyor, içme~e de
vam ediyor. Nihayet sıııyor. 

Uzun zaman korku geçirmiş ve 
sinirleri gerilmiş olan avcı, 
ncfsjne hfık J m ol:ırnıyor, taban 
easını çeltti~i gibl, ı:arjörde bu 
lunan on iki merminin hepsi· 
ni ayının kafas1na ~ıkıyor •.. 

Yine geçenlerde bir avcı, a
yı ya\Tul;ırile karşıla~mış. Bun 
]arın' p.nası olan ayı, bir knya. 
nın nst:lnüde, epeyee uzak bir 
Jl)("c;afOOe ımış. Yavrularının 
imdadına koşamıyaeağını VC' 
çaresiı1ik içinde olduğunu gö· 
rünee, pençelerini kafasına vu 
rarak dövUnmfiş ve acı acı 
feryat etmi~. 

Meçhul şehir: Hakkariyi ziyaret 

Biz bu hik5.yeyl duyduktan 
sonra sımıı.s kadeh arka<laşın:ı 
ettiği muameleden llolayı av· 
cıyı a) · ıpladık. Fakat onun ye
rinde bulunup da vahşet llemi 
nin tcmsilc:i~ile u2un z~rman 
karşı karşıya ).;alsaydık, kim 
bilir, nasıl ha.-eket ederdik? 

Surata famar 
Ha.kk3riyl 7iyarrfjmizden on 

J'.!Ün kııdar ev\.·cl ~öyle bir 
h.1di5e oJmuş. Çukurcu posta· 
cıc;ı. katırını yularından çek· 
mek suretile posta nakledrr· 
kfln. bir ayı ile kar~ıJaşmı~ . 
bunun Üz('rinc hrr tarafı 
tir "tir tilrrmf·!·e h:ı.sJamı~ . 
Arı. bu korkaklık h:ıline kız
mış olarak .kl postacının yüzü· 
ne tükürmüş, ~urahna da bir 
kaç .Şamar indirdikten sonra 

Şunu unutmamak l3zımdır 
ki !Jet kuUanm:ığı bilen pek• 
mahdut mahlf.ıkl.:ırdan biri ~ı· 
fatile tabiat Aleminde ayının 
insana çok :ycıkınlığı ve bpn. 
ıl'rll~i vardır. Ayı. iki ay:ıf:ı üs 
tüne kalk1p sopa kulhınır, taş 

atar. llatta koeaman k ;ı :ya par 
Ç;Jl:trını epeyce uz:ı. k mrs:ı feyc 

atacak bir kuv1·ette oldut .. ı için 
taş atma s ı tPhlik<-li tıl&bilir. 

llaJ.:kAriden döni.i~!en sonrn 
ayı lı i kAyrler ini k:file anl3t· 
m1şs~k. büyük bir ııliı:ka ve 
ht>yrcanJa koırşılaştık. llakka· 
riye tekrar gltmeği, mc~bur 
ayıları daha yakından çok ya
kından df'i,il . görmt>J?i. FOnra 
maceralarım121 sJz.e anlatmağı 

pek jstiyor~ 

(Baş tarafı 5 incid~) 
kadar. Bu büttcnin hemen ya
nSl, bir reis, bir muhasip, bir 
ta"hı-Hdar. bir :ıabıta memuru ve 
bir tanzifat amelesinden müte-
§ekldl belettiyc memur kadro
sunun maaşlatını karşılıyor. 
Grri kalanın dört bin lirası, is
tıkraz karşılığı olarak ödeniyor 

Bir beJe,,iyenin kesesi buka
dar f:ııkir olursa o schrin ha· 
]ini bjr düşünün. Nitekim, Hak. 
kirinin hiç olmaz.sa taştan cad· 
de ve soka~ı. ~1cktriği yoktur. 
Mevrut bir iki cadde tamamiy
le topraktır. Gerçi Ilakk.3ırinin 
jhtiyatları rlc alınm1ştır. ı.ıeı-t..· 
JA hidro - ell'ktrik te.si!'ah ya. 
pılmak üzrre ploinlar ba11rlan
mıştır. 395 bin liraya malola
C'ak bu tesisatın karşılığını İl· 
ler Bankası verrcck ve bunun 
yarı!IJ da yardım sayılacak. 

Su isi de bir 05asa bağlan. 

mış, fenni projC'sl hazır1anıyor, 
Kanısark. GUlkJı:i i~imli sular 
birleştiı"ilere"k: şehre l!etirilecek 
ve inş~ta da gc·lecek yıl baş
lanacak. JIAlen JlakkArinin her 
mabaJlesinde ilstü üttülü pl· 
narlar var, §t:hrin su ihti)·acı 
bu pıncırların so~uk sulariyle 
kar~ılanıyor 

Şehrin imtır plAnı bu yıl ya· 
pılmış. Yeni bir vilAyct binası 
yapılmaktadır. Hükumetçe ay
rıca yedi tane de mrmur evi in 
şa cdilmrkttdir. Bu scnr, hu
susi in$aat olarak şC'hirde iki 
ev yapılmış. Belediyenin bir 
m('1.haha!iı \'Sr. Şehir jçindcki 
dükk~n adtdl 2.-3 tanedir. Ba 
şıbos hayvanlar için belediye 
bir de cl'7.:ı.evi tesis etmiş. 

HakkArl brledi~esine kayıtlı 
motürlü va~ıta 2 kamyon ve 
bir po~a Cecp'inden ibarettir. 
Şehir içinde dört tane de d<>-

~irrnro bulunuyor. Şehirde diş 
çi ve eczane yoktur. 

Hakklride otel ve lokanta 
yoktur. Misafir kabul ecl<'n kah 
vehane, otel hizmetini görüyor. 
Belediye ilk fırsatta hır otel 
yaptırfuıya karar vrrmiş. Bele-
diye C. il. P. elindl1dir. B<'le
diye reisı de Re5it Kc~kindir. 

* . 
Biz birkaç satır ve resimlerle 

Hakkfıri şt·hrini tanıtmaya 
c;a1ıstık. Şehrin dertlerini uzun 
boylu anlatmaya kalkışsak bu 
ilavenin hacmi k3fi gelmrz. Za
ten llakk3ri}·c ait bu rrsimler, 
herıeyi olduğu gibi ortaya koy
muyor mu? 

Hakk3ri sür'atle ~linden tutu 
1up kalkındırı1maya muhtaçtır. 
En basit icap1ariy1e ıehir ol
mak vasıl ve haysiyetini llak
kAriye ver~t !Azıındır, 
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llakkiiri valisi, Amerikan cJçiliğln<1en !'ılr. Wagner Vatan ekibi ile Hakk~ride. 

Sarkla jandarma alaylarımız 
B ir zamanlar memleketin bir de kurulmuştur. Jg,rh'ic1rn1nyı 

ıs1ah bJkımından alınan ted
bırler, az z3man içı·~<Je iyi re
ticeler \'ermiştir Fak:at bun
lar, daha ziyade 5ey~·ar alay. 
!arla alikalıdır. Bütün j3ndar-

m.a teşkil~tını motö .. Jü vasıta

larla techiz etmek ve bun·ı de· 
vamlı bir meslek hll:ne koya· 
bilmek ve mensupl:ırını ge('ın
dirmek bakımından y.ıpaca~ 
pek çok şey vardır. 

çok yerlerini~ köy nnıhit· 

Je:rinde ve bilhas'i:ı şaric •il3-
yetlerinde jandJrmanın kötU 
b,r şöhreti vardı. Cunun m.i-
11a!ıı, bütün jandarm:ı mPnsup
l arının halka fena m:.uımele et 
nıeleri değildi. Jan::l:ırnıad~ 

tam bir feragat \"C fedaklr1 ı'k 
la, hayatını istih~ar suret:le 
çalışan çok kıymetli ve 5eçme 
un surlar daima v1rdı. Fakat V:'* 
ı:resini suiistimal eden ve hal 
kın ırz, namus, c:ın ve n1<ı.lını 

ml•h::ıfaza vazifesinı ~deta ter
sine anlıyan bir kısım kötü!€
rır, fena şöhreti, kıymetli un. 
surların hizmetlerini unutturu· 
yordu. 

r 

Bugün şark vil.1:yelerinde se
yahat eden bir yolcu, jandar· 
mamızı eskisinden çok başk:t 
bi r mevkide görüyor ıe b;ı. 
h;ıs.s:ı seyyar jand:ırma al;:yla
rının sevk \"C idart? tarzı k.:-a~
şısında iftihar duyuyor. Seyy:ı.r 
ılJylar. her türlü nıotörıij va 
sıtalara sahiptir, aliıy ve t .. bJr 
larar:;::Ahl:ırı modern bir şekil· 

Dakkarinin niifoso 
HakkJrı, nüfusu en n olan vilfıyetimiıdir. Burada ancak 

4·t.ıo.ı \'alandr.ş y:ı,5~1r ki 9,641 kilometre murabbaı toprağa 
d::ığıhı'l Lu kadar iosan orta derecede bir tek şehrin nüfusu 
kadardır Hakl;cirirle kilometre murabbaı başına beş kişi dü~rr. 

\ 'il3yetin merkezi olan Çölemerikde 1927 de ancak 801 
kişi )'a)&1·t:en, bu miktar da 1935 de 1,562, 19-10 da 1821, 19-4.5 
de 2,1 !5 \"e 1950 de 2,66-t d('recesine varmıştır. 

-
Vil ii.yetin nüfusu şehir ve köylere şöyle bölünür: 

Çölemerik 
Beytüşşe!ıap 
Şen1dinH 
\'üksekO\':l 

Yrklın 

Şehirlerde .. Köylerde 

2.66t 
l.06l 

392 
1,11:2 

5.2'.!9 

11 ,809 
15,952 
3 ;373 
7.2H 

38,975 

Hakkarinin istihsal 
hayatı nasıldır? 

Hakkaride 
Hayat 
Pahalılığı 

(Baş tarafı 7 incide) 
Jlı\L ~IEllLEKETİ 
Hakkfıride faz çok kısadır. 

Dağ vaziyetleri hububatın 
kısa z.an1anda olgunlaşmasına 

mitnidir Yaz tkiminin hasat 
edilmesin~ vakit kaln1az. Kar 
daha ev\.'el basar. ?tlah::ıul ka
rın altında bozulmaz, İlkbahac
da hasadı yapılır. Bu kadar 
ıahmetle yctiştiril('n hububata 
ikl yıl evvel çeKirge saldır-

;l 

mı~. önü alınmıştır .• Bu sene 
arıza gôrülmemi~tir .. 

Yetiştirilen hububatla vila. 
yet, harice pek muhtaç olma
dan geçinir. J-ialkın bir-kısmı 

darı )·er. Gıdasını yoğurtla ve 
bir nevi ot karıştırılmış pey
nirle tamamlar. Otlu peynire 
alışanlar beğenirler. Yakın va. 
kitl('re kadar sebze yemek iti. 
yadında elmıyan halk, vitamin 
ihtiyacını peynirde otlarla kar
şılar. Otlu peynire alısmayan 

n1en1urlar. peynirlerini hususi 
olarak ısın:ırlarlar. 

Yolların açılması üzerine 
sebze itiradı ya)·ılma~a ba~IJ

mıştır. Çukurca bucagı gibi 
seb ı •,,j bol olan yerh r var.1 
vardır. Kışın iebze tedarl-ki 

Hakk3ride memurların ba~ da. 
vasıdır. ~lünhat yerde iyi mey. 

e yetişiyor. lfakk<'tride pek iyi 
me}'\'t> ol:namakla beraber tür· 
süt ~rftali ve armut çoktur. I 
A.eıı~L. rdan çoğu a~ı:.ızdır. a~ı. 
ya ha~l.;;;nmıştır. Bazı kövlerdL' 
bağlara da tesadüf erl: i;. 

.-\rıcıJ · k lfakk5rinin belli 
ba~lı bir ~cçin1 vası1ası olmak 
islida<lındad1r. Şin1dlden J;lak. 
kJ.ri bir bal memleketi sayıla
bilir. helt• yol \aıiyeti ı:;L:h e
dilir ve utihl5k plya~a'.3rile 

mü.nasl'bet ku.ruluci~ı,. ba.IC'ılhk 
pL'k. ~·4,1k. Jleıi ~idei.lilecel;.;U.r. \ 

H akkclri mıntakasında munta-
zam vollar olmayışı müna

kale imkanlarını sıfıra indirmiş 
tir. Yol olmaması nakliye ri
yat1arına büyük tesir y:ıpmış

tır. Van - Hakkari arasında 
işleyen bir iki kamyon bu vi· 
liiyetin gıda ihtiyaçlarını te
mine çalısır. Fakat bu noksan 
ve güç şartlar altında yapılan 
nakliyat. senenin ancak birkaç 
ayına inhisar eder Bu yüzden 
l-Iakk5ride geçim gliç ve hayal 
pahalıdır 

llakk3ridr bazı mad.Wlcrin fi 
vatlarını teshil ettik_ Bunları ve 

riyoruı: 

Ekmek Kilosu 58 Krş 

Pirine • ,. 160 • 
Otlu peynir • 100 • 

Tulum Yallı • 400 • 
Sekl"r . 
Toz Şeker 

Gazyağı 

Soda 

Yeşil S"lbun 

Rt•yaz S:.bun 
SL"hr=ye 

Patlıc.:ın 

Bibl'r 
Donı.ıtes 

Kahve 

.. 210 • 

\'ok ti.' r 

• 200 • 
• 2:l(' • 
• :r;o • 
• :}":1 • 
• 2'",... • 
• 7.) • 
• 80 • 
• !?:l • 

(('.n Utll7' 

• 
1.~un.~nıl:1l 

1 120IJ • 

Hakkari den isimler 
Vali: F!ııl Ka!tano~lu 
llukuk İı!: ··i ~Iüdürü: (A('ık) 
Defterdar: (.\çık) V. Burha· 

nettin Baykan 
Eeledlye Reis,: Rl~İt Kes

k\n 
Milli Eğitim Müdürü: Mus

tafa Ooacak 
Ilayındırlık )lüdC.:ü~ Ali Na

ci Yücel 
Sağ. k ve Sosyal YJrdım 

l'ıfd.: Hılmi Arsan 
Tarım \lüdürü: Osman Sedıt 

Demirtaş 

Veteriner ?tlüdürü: (Boş) 
Nü!us Müdürü: Eşn'I Erılo. 

ğan 

Özel İdare Müdürü: (Boş) 
İl Jandarma Kumandanı: Ba 

ki Çelin 
Emniyet lfüdürü V.: Ali Naz 

mi Katıöz 
Posta Telgraf Telefon Müdü

rü: Sait \'ılmaz 

Tapu Sicil '-lemuru: Selim 
Selçuk 

Tekel ~lemuru: F.n\'er 
Gümrük Böl_s:e Amiri: (Boş) 

V z, .. l5.i Ltıl~r:~ 

Ziraat Bank:ısı .\füdürü: 
<Boş) V. Ömer 

Ortaokul Müdürü: Osman 
Gündüz 
tı.çF.1.F.R: 

\"üKsekova Ka.~m3k3mt: Şe~ 
n, Gürpınarlı 

BeytJşşebap KJymakJmt: 
(B(lŞ) Vekili Nazmi Erdf)ğan 

Şomdinlı Kaymakamı: (Boı) 
Vekili fiııa Taner. 
P.\RTI 8\~K.\"iL\Rl: 

Demokrat Parti Baskanı~ Sa.. 
yit Ko/.kmaz 

Cu~1'luriyet Halk PartL;i Bal 
kanı: Mchmol ÇallL 
ADLİYE: 

Ağır Ceza Reisi: irfan Öz.. 
türk: 

Savcı: Necdet Akkan 
Ceza H.1\ı:imi: Abbas Günsey 
Hukuk H:ikimi: Ziya Ya7.!!Jirl. 
Yarcııç Yardımcısı: ?tol. Kemal 

Ü nen 
ı·atgıç Yardımcısı~ nefit Ş~v 

ket F:"en. 

20 sene evvelki Hakkariden intıbalar 
(Baş tarafa 9 uncuda) 

tiği kanaatindeyim. Hakikaten 
oradaki çocuklarımız için bil
hassa yalıt ımektepler tesh;inl 
ileri sürdüm. Bu fikrime orada 
Askerlik şube reisi olan Kay
makam maruf askeri muharrir 
(Vahi) Bey de ~onraki bir has· 
bihalimde muvafık bulmuştu. 

Nitekim orada şin1d~ bir orta. 
mektep bile ac:ılmış. Jlcle 
Vanda bir üniver~ite açılması 
kararı yirmi iki sene e\·velkı 
düşüncelC'rimizi isbat etmi~tir. 

Çünkü o halk ile sarftinahiv 
Ye edebiyat ve tarih birliğimiz 
netice.si bu yolda din \"e dil 
birliğini de do~uruyordu. Şark 
viliiyetlerimiıdeki arızi h.ldise
leri kökünden yıkn1ağa bu ş:ırt
lar dahilinde inanmakla mu
vaffak olabilıriz. Küçük görme
meli ki kadim medtniyetin bir 
~afh:lsı da Çölen1rrik merkezi
n(' bir saat mesafede bir Koç:ı
nis köyü \·ardır ki Na~turilrrin 
ruhani m('rkezleri itli. Sonra 
biz o isme ~leclisi Umumii Vi
Jilyet kararıyle J(ocamış koy
duk ki artık din birliğine da
yanan ve dil l}irliğine yol açan 
Türk ıslahatçılığının orada ye
ni vahdetini görmekteyiz. Ger
ti ora.sı geniş ziraat istih~:ı.1 
mıntakası değildir fakat eski 
Geva.r şimdi Yüksekova kazası
nın ovası Zap nehrinden su
lanma.sıyle geniş bir anıbar, lıir 
zahire yalağı olur. Çölemerik'in 
karşısında ismi gibi hakikaten 
mahruti Sünbi.ildağı ve mave
raları havanın ciyadet te~iriyle 
olacak ki hayvan yetişlirme~e 

çok müsaittir: ~e garıp te ... a
düftür kı bir asır evvelisine 
kadar dedemin babası Leskof
çalı Vezir İsmail Jlakkı Paşa 
da burada ve Vanda vali idi. 
İhnilemin ~lahmut Kemal bü
yük amcamızın divan şiir ki· 
tabında bu h.li.tıra)·ı nakleder. 
Bu mıntaka halkını sevmek ve 
kendinlizi se\'dirmek ruhi ri'ibı

tal:ırı mutlaka artırır. J1ir h;l. 
lıra da il3.\'e edc\·in1. İznıirin 

nehrinin viidi:ıinde bir çadır 
kurduk. Şükrü K:tnallının hi
tıralarını tahrike başladıın.. 

Anza\"Ur isyanında göğüs g:<?r
miş olan bu güzide asker bana 
bu badirelerin karşılıklı sebep ... 
Jerini tahlil etti. Anı.a\.·ur ha
disesinin saraydan kopan ikll:ıl 

hırsından buradakinin dJhı , .. 3.

rici sebepler ne olursa ol 1 uı1 
uzak mazinin bile mühmel bt· 
raktığı idaresiz1i~inde buluyor
du. Ankara merkezinden y::ı :n ... 
l:ın bir tayinle son Jialife .\U
dülmccit Efendinin yaverliğin .. 
deki hatıraları d:l buna. l.ihika 
teşkil ediyordu. 

Hakikaten benim oralard.Jki 
vazifem e-.nasında meşhur bir İ• 
mail Simiko da \"ardı ki Ira . .;. -
İran - Türkiye hududunun tam 
ucunda bir karar~3h kurrr.·1 !f 
duruyordu. HJ.diselerin d in ve 
vatan kardeşliAi itinde açtı ·~ı 
ve a~acaKı yaraları gürm U"i va 
hükmetc kucak açmıştı. Nite· 
kim Rumlyede şehit edilen bu 
crn;;::.J\·('r insanın o~lu Hüs:rcvi. 
göncll'rdiğ'inliz v:ısıt,;Jarla o t J
raflardan kac;-ırmış \"e tah~il i c:i rı 

Edirneye göndermiştik. Bll ·J.· 

bıtalar neyi göstermiş ve gi)3-

terecektir. (Birlik. beraberli ~<) 

dC'ğil mi., Bir müddet son-r.:l 
İbr;ıhim Tali Bey hey('h ile 
Çölemerik'e geldiler. Bütün lü
zumlu ml'vzular üzerinde mu
tabık kalmıştık. İ~te gene 1) 

gece Tali Beyden 19 mayı:; 191~ 
da ilk dera Atatürkle Banü:r 
m:ı vapuriyle Sam!:ıuna n:ı.;;L 
çıktıklarını dinledik, İşle bu
gün kapitül.l~·onsuı, me,,huC' 
DÜyunu Umumiyesiz v:ıtanımı
zın hiir ve mavi ufuklarının 
üstünde uçan tayyarelerimızı:ı 
kanatları altında istik15:1 h;ıvJ

sını ciğerlerimize akıtırken V"' 

ve ciyadeli havanın d:1 tesiriyL~ 
olac:;ı!\ ki zeki ve tC'ndürü'"' v~ 
1-;ıyrnetli bu şark viliye'l"!i 
halkın1111 yl"ni şiınenriirt>r v~ 
irf;ın oc:ıklarıyh~ me:,·u~ olm.:ı

l:ırını rand:ın dilemektlr. ()n-

i~~ali üzerine Kuva~ı '.\lillire IJrı \'ahdetimizin tam özü ot1-
nin ilk günlerinde .~khis:ır cef) rJk Sl·l:imlJnlak da borç~ur. 
he.sinde tanı~tı~ım mıntaka ku .. ,..... ·-
ma~rJ~n vekili ·Erenköyhi Yüz ; Bir düzeltme 
başı Ştikrü Bey ki C~imrli .\mt· 
rikad.;ıki ıeda\·i~ine dua l't. i~ı .\ma!yl ila\·eın zcı ort'l sı"-
ıniz Or~eneral Şükrü K:ınaı _ ı fasınd1 h'T!İ eeçE'n A-.·n.1 h '~ 1

-

ile tekrar ve on sene sonf3 ıır · ğ : ·a ü ter ı i~ ! ... i vazının ı:nj ., •-
ne bu ınıntak.:ıdi hu1ıı~nıu.1J 'l s ~ ıariyle ':lir y· ;ılı;ıık ol-
luyorduk. Yük-;ek. makamlarır mu~ttır 

tensihi\'le (bu kı-.;:n('tli aske: '1· ~ :•-,-ar\ ·1 ki va1ı Yun. ınc .1 n-
ki ı.> vakit !:ünhaş; idıl lleyH.~: lup Tiı·'k harfleriyle tarJ.ı tellf 
şchJp k;.ıı a ~ında lli!JI kö~ · i.ı~ı ı_ .• (uıu ( .-\rhierevs) tir \t;)nıu. 

\'atana sad:k _halkın bJşın:ı ınu· ı rnuh~.ni .. Rri.,) olup _t~:_. v.~ İr~-
sall:ıt ol:ln lıır ser~crrJl·nırı te liııı buvuk 'Ja.b.ıitı g1hı m : o1 ı-
dibin(' n11·m~r edildi~. Or •.-1 I·• :.13k1.u v~1khır 
gı :ıc" ı · in ()il,•ıu~lki~n gc·,e Bı.: şekihle ı.lüzell.fr üzur di.-
ccı>.lik yctı~t!nıNik. G.ecc ı ·p ı lı:ı · !. 
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Hakkirinin 
tarihç • 

Si 
oo~udan İran, cenuptan l )IC 

devletleri, Batıdan Sii<t ve 
Şimalden Van vi!fıyetlı:-ri ile 
t:cvrilmiş olan Hakk.1ri, Doğu 
Anadolunun vasJti oı.ıra:ı; en 
yük::.ek ve en arızlı bir n.111t ı
k:ı . .,ıdır. DOr bin metreye ka
dar yükselen dağlara -;nk ) .:· 
nıur ve kar düşer, sul:ır bu a
rızJlt bölgede · derin ve kor
kunç vadiler açarlar. Bilh;...;,,{ 
Çölcmerik'e göre, Zap ~uyu. 
nun derinliıli bin metrey ! ka
dar iner, Profesör Darkot:ı !',Ö 
re, m('mlcketin adı v.ı!di)·le 
'\'an. gölü.cenubunda, kıs!;'!.f'I"! t. 
ranJ d02;1"U uzanan sah:ıı ·ırJa 
~·erle~n1iş l);tkk.1ri kabi!·~.;;nin 

j,.n1!nden çıkmı~tır. St:~:A t~ 

a.v !İ müt:ılciad~dır. Ara? ('.l~
r.:ıfy J ve tarihlerinde bllr.ıya 
H.ı 1;ki'.iriye denilmektedi ... :\li.i· 
veıTi:ı Jlammer, ıtakk3ri\('ri a
şireller arasında saydıkı :. n son 
ra. bu a5iretlerin bir kı;mın 1 n 
bulundukları men1leketJcı·i!'l İ· 

sinllerini :ıldıklarını y;.ızına!da
ôır. Hakkliriler. arazilerinin 
cia~lık ve zaptı ('Ok müşkUI ol
n1:::sından istifade edeı·e;.: · uıun 
müddet ınüstakil y_ı5ı:ımı-;;l.ır

dır. A5iret reisi mutl·ı..: bir hü
kümdar olarak tanınm!jt:r. 

Yazan : 

Feridun Fazıl .. . 
TULBENTCI 

' 

beyliKleri devlet otorite:;i al
tına sokmak kararı verildi~i 

zaman H~kk3riye de askeri 
birlikler gönderilmiş ve bura
d:1 mülki te~kiliıt kurulnHı<jtur. 
Erzurum vilfı.yetine bağlı bir 
S.:lnc.:ık halini almı~ ve 1876 da 
vilıiyet oln1uştur. On iki yıl 9 9 sonra tekrar sancak haline ge· 

mi-: ve e:;kiden flakk3.riye t5.· tirilmiş ve bu sefer Vana bağ-
bi ~iken bugün Irak huduiları lann1ı~tır. 
i('inde kalan imadiye k ı~aba· Birinci cihan harbinde ~fos-
sını 1142 de kurmuştur. F.tkat kof isliliisına. uğrayan Hakk3· 
Zengin daha yukarılara çıkama ri, 15 mayıs 1919 d1 kurtulmuı 
mış ve Hökk3rileri nüfuzu tur. Cumhuriyet devı;inde bir 
allına .alamamı-;tır müddet i~in vitir.yet o1mu5, bi-

Tilrk . ~I~ğoI Hakanı T ,wu- liıhare tekrar \'ana rapt('dil· 
run \'"an kale.->ini muh;! ,J ra.-tt mişt i r. 193:> ele i"e yeniden vi· 
sırasında Hlkkıiri beyle~ı Ti· 13yet olmu5tı.ır. 
mura inkiyat etmişler.:E . On 
beşinci asır sonlarında •,:c on 
ali'ıncı asır başlarında :n·ıiıte
mel olarak Safe\·ilerin yUı;., 0 '< 
bıikimiyetini tanıınak zo:unda 

Yolsuzluk yüzünden kış ay
larında hariı;le lideta ten1a; \'\! 

münasebeti ke.~ilcn llakkliri, 
bUyiik himmet be~·!emektedir. 

kalmışlardı. r 
2 3 ·~ustos 151~ de ocre)'Jn Hakkarinin 

eden Ye Yavuz Sultan Se1 :rn 
H:ının kat'i zaferi ile n1 11:ı\et 

bulan. caıdıran m•xd'" m"h' . zı·raat Bankası 
rebe:;ınden bır muddet s'>nra _ 
mü\'errih İdris Bitli!ii'nııı hiın 

Hakk5.rı, yıırdumuzun giiney • 
doğusunda bir yandan İ

ran, bir yanılan da Irak ile hu
dut teşkil edt>n ('ıkıntı üzerin
de kurulnnış bir viliyetimiz· 
dir. Kuzeyden Van, batıdan Si
irt, doğudan İran. güneyr\C'n I
rak il<' ('e\.-rüidir. 

Arazi un1umiyet1e cok ~arp 
ve kayalıktır. Cilo (41G8l, Ka
radağ, Koc:kır;ın ve \.lorrla~ sil· 
silelrfi arazinin başlıca arızala
rını teşkil eder. Hakkiri mer
kezi Cilo. Karada~ ve Sümbill 
dağı ile c;e\"rili 1600 rakımlı bir 
l'ayladır. Zap suyu derin bir 
vidi halinde ı;ehrin altından 
gc('rr. Bu vBdi 70 kilometre u
zunluğunda olup yaz kış devam 
lı akan Zap'ın su;-u buraya ha
yatiyet verir. Buna ra~men Zap 
\·adi.si çok çukur ve etrafı yük-

-

sek dağ sırabiyle kapalı ol
du~u için y1ıları c:ok sıcak ya
par. Bu ~·Uzden buraya C<'hen
nem \0 3.disi de d<'rler. 

EylüldC'n itibaren Jlakk!:"ı 
bölgesinde yağmurlar başl3r 
Ekimd('n itibaren de kı$ ha~ · 
tırır ve bundan sonra ağusto 
kadar her taraf karlarla örfii 
lü kalır. Karada;!:. senenin y~l 
nız iki a>·ında ge('it vrrir Su 
hünet -30 e kadar düşer \':lz 
ları (2 a}t') baharla karı~ık ge ~ 
çrr \.'C yayla kısmında fazla sı 
cak olmaz. 

Hi~ bir muntazam yolun j!f'C' 

mediği bu dağlık bölgede nü· 
fus gayet seyrektir. 

Hakk3.ri bölilmil doğunun en 
dağlık, en yüksek ve nüfusu 
en az olan kısmıdır. 

~~ •• 

metile Doğu Anadolu Jt'.i'l_eri H akk'1ri bir viliiyet merkezi 
Q,:;manlıların yüksek hJ',:'n; ;. olduğu halde burada Zira-
velini tanıdıkları ıa!'llan Jlak- at Bankası 1948 ka::ıım ayında H kk5 _i \"il.1.vetinin irıare 

Z:ap vfıdi!;i: Yazları çok sıcak olan bu v3diye Cehennfl'WI 
vadisi de denir. 

merkezi Çölemeriklir. Bü
~·ük Zap ırmağının sağ: ~ıl : · i· 
ne üç kilometre kad3r m~~;ı re
de v~diye doı'.':ru inen ya:ıı::ı;J<i ~ 
üzerinde kurulmu~tur. )'•'!ödü 
v3::.1taların ~eçişinc ~lY!'"i1:1i 
yolları bıılunn1adığ1nd1n Hak
karinin diğ'er kasah:ıl:ırı ribi 
dı.,arı ile ol.:ln teml'!I p~~· ~7· 
dır İklimi kı~ın sert, v;11\11~1 
f.utl:ı sıcaktır. Cölemerik'ın rle 
21clını bir a~iretten aldııi:ı riv:ı
yet" edilir. Süryaniler b11r:ı~·a 

C:iil.imark adını ''erm17'.t;·d:r. 
itiraf etmek 15.zımdır iti H ı k. 
k5:i hakkındaki bil~it·~,·in~;z 

pi!'.< Jzdır. Şemsettin Samı ı;'-'Y 
dr d:ıh;ı olduılu hllde bt:·tak 
n1 ı•·err"hlerimiz H:ık'k5.rin!n ta 
rihı;esini mesküt ~e('mi .}iPr, ı:r. 
c.rı:ıey doğ,u ... \nadolu h.ı1:c:k rı· 
cia rc,.~mli bir e~e-r ha11 lam!:; 
olan mül~a birinci umu 11 ·nü 
fett!~lik de ayni sü'«:ııu ih• . 
y::r etmistir. n:ıe ek ;"' k ~ ., (! 

sa H ı kkl;i h .. kkınlf;J nl ., i ·'"t 1 t 
,-C"ren vegjne \"az:. Profe · Or 
Dn·tol'un İsl:"ın1 \nsik1. ,ıp ~ Lı
sindt•k kı:e.l ht'nd :tir 

Mu:;ul .\ ·. ı ~; yler•nin b!ri:H·i~ 
~i olan lnı:ıılettln Zl" ı 

Jt :ı k'.jril.•ri !ı ~d.:clli ;ıltır.3 "' 
il! ·, " ir l'n1b. SLı 1Jle ıl >it' 
rünı .i), bi -·\·ok kıL•leri z 

kari beyleri de ayni yolı.ı !ut - kurulmuştur. Kazalarda heniiz 
muı;;lardı. Bıı beyler ara-;ınd:ı banka ~ube \·eya ajan31 yok-
imadiy~ h.akimi Su.itan H.üı;;e- !u.r. Zirai kr~dil~~ 75.000 lira'! 
yin en ılerı !!elenlerınde'ldı. ıçındedır. Şımdılık kazalara 

J-la15ıkari, Osmanlı teşl;ilft~ın memur göndermek s.uretile ih. 
da mUlkiyeti hiikümet ta• :ıfı:ı- tiyaçlarının karşılanmasına ça-

Dakkaı•ide hıısusi 
idare 

dan sahiplerine ait olarak ka· lışılıyor. Kazalardan çoğuna . . . . 
bul edilen l ve kendilerine y;ı . yol yoktur. llemurlar atla gi- Hakkarının ma~al~elerıle be. 
zılan fermanlard:ı cenah t;i1>iri dip geliyor. raber 347 koyu, 133 de 
kullanıliın sancaklar arasınc!J llakk5.rinin istihsal hayatı, muhtarlı~ı. vardı:,. Köylerden 
idi. Du sancaklar O.snlanlı dev zir"' tt .. de hayvancılık yalnız ellısınde koy kanurwnun 
1 t . · ··k ' h.k. · ı· ' t .. a en zıya b'k' ·· k.. 1 c ının yu ·seıc ;;ı ·ıınıye ını a .. . d d. K .. ·r· k h . tat ı ı mum un o uyor. 
nıyorlardı. Her sene muayyen ~~c~ın e ır. tt ~i u, anca bay_- Hu.'iu~i idarenin geliri 150 
bir vergi verirler ve li.i:umu van ar·ı·nd~. sa ı\ .. ~kn skonra h o~- bin küsur lıradır. Bunun çoğu 
h . 1. d k 1 .1 b b h. cunu o uyor. u se ova arıç 1 'd \' 1 . 

3
, 1 a ın e as ·er erı e era er ıı 1 1 k .. H kk. . h .. ma:ı:;; ara gı er. o . zır .. , 

mete ~elirlerdi. B·ınlnra ser· to ınka _ u~re ~ ·t:arı,ı;eO ednıkı~ sağlık hlerine tah3is edilebilen 
b , 1. . . 1 k d d . d" ra tor gırmemış ır. ra a ı 1 k b l'k 'k est ; t ırımıran ı a enır ı . t k .. 1 d b' "k'd "b para ar, anca !'.l·m o ı mı -
Bu .serbest ~tirimiranlı'.< t :ı tı· ra _tor er e ır, 1 1 en 1 a- tarlar teşkil eder. 
mar \"e zeamet te~kilfıtı yoklu. rettır. Vil<iyet yolları, yol raaliyrt-
Sanraklar beylerin nlülkü ti J-{alk, B:ınka ile çalışmağa teri sulama iı;lcri ve köy sıı-
bi idi. Beyler öldüğü ıamJ·ı yeni alışıyor. Ticari kredi ye-1 larında m<'rkezden gelen yar-
;·eıine yakın akrab:tları ı;eçeı kiınu >·akın zamanlara kad:ır 

1 
dıma dayanılıyor. İlçelere yol-

rli. ~ten1leketin inlJl"lndan ,.,,"l 10.000 iken şiındi şubeye salii ---
dilPri me;;'uldü. ı hiyet hududu 25.000 liraya çık. şıytr. 

1\fıtip Celebi Cihannüma atJ mıştır. Fakat srncnin büyük Şimd:ki haldi" yollar st'ne-
lı csedr.·de, Hakk<i ri heyliğiıd:ı khnıında müsbet kr<'dı ihtiya- ııın yar~dan fazla bir kısmında 
merkezi Cölemeı-ik'in bir cı l:S,000 lirayı aşmıyor. karla ()rtülü k:ıldı~ı için .(aali-
ilzerind~ _k~le:;i b~ıl~nduğun . ı Tasarruf mevduatı ile ticari :yet mevsimi kısadır. Yoll~.rın 
ve IlakrHırı beylennın tuı"t•I ;• ·d t . k" , 0 ·ı 50 ıslahı \"(' açık tut11ln1ası. nlum-.. ld' h .. 1 . me\ ua ın )'<' unu .. ı c . 
nHıleat 1t :ıyır n1uess~'l' erı . b' 1. 1 d 11 kke. · J·iin olunca \"aZİ\'('t dE.'''İ"('C<'k· . . ~ ın ıra arıısın< a ır. a arı ' . " ~ canu ve medrc,,.cll'rı o~duı.:tı.ı·._; z· B k.. b 

1 
t r 

1 

.ıraat :ın Jsının aş ıca va- • . 
Y'•!Jr 1ire.sı resnlİ dairele rin vrznc- Hakk~ritle m<•yvecili~i iler-
0., . d .>k ı: ı:unc•ı yjz yıl orl:ıl..;:ı Llartıg1dir. B:uı.ka 3.ınni'('· hilnlC.. • ıc-t'n1~k )'ol'und:ı. &:Jyrı.:llcr b.iıi.~-

·- -1 • DJ_J:u ,ı\nJdiJlUJ;.d-.L ti hesabına bur:ıd:ı l.1.rarla çala- lJnıı,;ıtı.r. 

lar ihale edilmiştir. Geçen se-. 
ne Yüksekovaya ilk defa olar· 
jip ile gitmek nasip olmu~lu 
Bcytüş}ebap yolu, ve Yükst ·ı 

ovadan Şeındinliye gıde-n ~ l 
Nafıa faaliyetlerine dahil 
Kapan denilen dar kısınl 

genişliyor. Kaza ihtimal1er 
azalıyor. 

J-lakkiiri ile Çukurca ar.;ısınd;ı 
Dize ve Geymcn köprül<'ri y :;. . 

pılmıştır. '\'irmi kadar köyu J~· 

dalandıracak yol ve kôpı·u ıeı 

üzerinde çalışılıyor Bun!:!: d: ----. 
bir kısmı, ancak hayvani -. 
gidilebilen, dağ yolları üt.c 
rinde seyahati kola:vıa1tıracak 
ve seyrüsefl•r emniyetini ar~ ı. 
racak bir nıahiyl'l ta~ı;·or. 

SU İSi.ERİ 

Yükscko\·ada Dirth•l;,Jc ı-ı 

bin lira sarfl'tn1rk s ıırı·lili• on 
iki kö)'<' sulam:ı iınkciııları vcrıl 
mi,t r ~:l ki.iydı· içnı,. ı.uyu u.
zerinJ.c ç-aı ~nı:.ıl:ır v;.ın.lll'. 
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Hakkiri •allannda sürü halinde a)·ılar dolaşır. Çok derı zarars 11 

't 
dair bir çok hi\;iy~ler ,.e vak'alar vardır. 

Hakkari dağlarında 
insancıl ayılar yaşıyor :,~'. 

1 r 

Erkekleri 
ayıların, 

dağa kaldıran dişi 

kadın avlıyan erkek 

ayıların hikayelerini dinleyiniz 
Hakkciride bir avcı bir ayı ile karşı karşıya 

sızınca kadeh arkadaşının kafasına on 
("obanın ın:ıcerası 

rakı içmiş, fakat 
iki el kurşun sıkmış 

ayı 

ı:' ;,kiden uzak uı.ık men1lekct
L...1 iere seyahate çıkJnlar. ga

\ müballgalı ejderha hikaye· 
ı ınla!ırlar, filleri yutan yı. 

ı '1 1nrd:ın bah<;ededermio;;. B!z-

E" şon sevda hik3yesi, geçen 

süyor diğer yolcularla bera
ber etrafı araştırırken, ayının 

izini buluyorlar, takip edip 
~enç kadını ayının elinden kur 
tarıyorhır. fakat zayallı kadın 
birkaç saat sonra ölüyor. i e size Hakkfıri de ve c i \·arın· 

t_ du)·duJ!:umuı ın3nılmaı J?İ· 
' İ sı:örün('n bir takım ayı hi

;;. arelerinc\('n bahsedf'rsek. sa
<1 11 ;ırni tarzda rnübal3ıl:aya 
ı\3(' t1l!; : m11.1 ihtim:-ıl \·ermeyi-

Hakkari de 

Spor 
H akkariain karı, fırlıBMı 

boldur. Kayak ha-riei-Rde 
sporların inkişafı için ~ az 
imk"Jn vardır. Biri jandarMN 
alayına, dil;eri gençliğe ait &t
mak üzere ik:.i klüp varihr. 5un 
tar ılayın sahasında kar$ıla.~tp 
futbol veya voleyOOl oyRarbt. 
Alay spor klübü ile İller ı.•
arasında da karşıl:ı-şm<1lar oh.K'. 

Kayak sporlarına !ı~»Ül ~ 

nnı mt bir rajbel uya&.MaRUf" 
lır. 

' Jlaklıiride matle•MI' 

H akkiri dağlartflda belki ıte 
pek çok maden var. hflt.6ı 

es:ıslı bir tetkik vapd"'<Mhğı 
i~in bu. nokta me(buJ kahıuş
tıı. Maden aramaya men~.._ 

En\•er Altınlı viHl.\ette bir 
dolaşma yapmı,,, fa\-at li'lyil " 
~'1kürt haricinde 1>ir eınareye 
t~s.adüf etmemiştir Bur:l;.lrGa 

Ç'.li. kükftrt bulund·ı~1unu bf:ılli 

fden emareler, yo!Jarllan ~e

!ıp ge~@nlerin bi1e dikkatini te 
'ecek kadar ço!<.uı•. 

# 

~ , _ .\nl::ılac•ll'.!ırnız hik3.ycler 
·kikidir nunt,ırı, ~özlerine ~ 

·rı• nilir aµularlan dinledik- Za. 
· ·~n Rakk3ride bu hik3yeleri 
'''"· mı\'an . bilnıi)·en )'Oktur. 

ilkbaharda r"'ereyan etmiŞ
tir· Genç bir çoban, bir kaya 
\l .. tüne otıı r mu~ , kaYal çalnıa

ğa d a ln1r~tır Bi:·den!ı tre yanı

ba~ın<la bir dişi avı peyda olu· 
yor ~e,Jalıl:ıra nlah-.us bir 
munblik \"C ne1aketle çobana 
sarılı\·or. onu kucakladı*ı ~i· 

bi. inıne ta~ıyor . İnde diı?er a
yılar ,·ardır . ba-:;ka bir iıılem

den Q:eJcn bu ~evda rakibini 
homuı-tulotrla karşılıyorlar. Fa
kat öyle anlaşılıyor ki çobanı 
kaçıran dişi ayı, kudretli bir 
ş-ahsirele ~ahiptiı'. Se\·gilisini 
di~er ayı!;ıra k.:ırşı nıüd;ıfaa et 
m<'ti bili~·or. Hatti ~etirme
ğt> ba":'l<ıdı~ı a~k ron1anına kar 
~ı diter a)·ılara saygı telkin 
edi~·or. CDic:;i ayı: uyurken, ge 
zerk<'n. ('obanın t'lini bırakmı

yor. onu tncitmenıete. korkut
maına~3 gayret edıyor. 

Hakk5riye gidel'ken, biz de 
yolun üıslünde o;C\'da avına eık
nıış ~ibi görünen bir ayıya 

rast~eldik. Ayı , otomobilin ı
~ıklarile karşıla-;:ınca. hafif bir 
tereddütten sonra ~altlıklara 

doğru kaçtı. Demek ki içinıiz
den biri bu ci,·arda otomobil
den inseydi ve biraı uzaklaş
saydı, nıacera ihtimali muhak 
kaktı. 

Bu altlara yabani demek • kadar CÜ~ ki. .. Baıa• Y•la flaür >lle 
iner inMnla ra ıoku1ur1ar. 

f':kib·mıı Ağrıdan geçerken 
; ş leri R;ık~nı Ethem }tende· 

rt'"C ra!'t~elmi~tik. Bak.an Hak 
ı..at'iye yaptığı <1:eyahatten -'!lika 
\'c ı.e~·<'canla bııh,.etmi$ ve de
rni.;;tir kı : 

Yol r;ıhatsız \·e çelindi. 
Fa.kat v:ı.ktin na~ıl geçtiğini Car 
;ı;.eımedık n~ıün yol boyunca 

· ı : 1e a~·ı hik5yeleri anlattılar• 

BiJ de, \"and.oın hareketinıiı 

tl11tika~ından başlı)'arak salt· 
d .ııt, ~oldan boyuna ayı hikıl· 

•i ı1~1yduk. 

Öyle 11nlJ~ıl1yor ki Ba-:-kalc 
ltakk:iri ,.e civarındaki da~lar· 
da tok ayı Yar. Bunlar. \·;:ıh.;:et 

!tlemınde kendi 5det ve is!i· 
datlarına ı;öre y;ıc::am:ıkla be
r~ber. ın~anlara ('Ok sokulgan· 
tık meyli gö;;teriyorlar. hele 
ı.ı~ınJ:u · la ı-e\· rta nıi.inas~be1leri 
t:'le girişnıet:e baYıh,·orlar. Er
kek ar:L:ı: · ın -:.a pkınıarı. dişi in
s:ı nların peşini kollu~·orlar. di~ 

ay·far rla çııpkınlıkta erkek· 
~ .. inden hi( t<'ri k.alm~~·orliir. 
e!"kt'k ino;:ınl.;.ırı d.~t:a kaldır
mak itin fırsat k.uUuyorlar. 

Bu hal bir harta kadnr · de
'"ım ediyor. ~ih:ıyet di~i :ıyıya, 
çobanın da artık kendi«inden 
Yaı~e~enıi)·eçe~ine dair en1ni· 
yet r.el;yor. Adamın elini bı
rakı)·or. yalnız gezmesine mey. 
dan \·eriyor. Cob:ın İ!'e ilk fır
satta ayı sevgilisini terkec.liyor, 
sa\'u~up kaÇJ\'Or. 

llir facia 
B r erkek ayının 1:enç bir ka-

dına t ~sallutunun hiklyc
s.i. ~eçen sene bütün gazetele
·:mize gt'('nıi1ti. Bir yüıbasının 
!'S: otobü!'le llakki.riye g ider
ken. bi:o noktada tab:i bir ih· 
ti:-acın defi iç in otohüs ci,·a
r ,d:. n •1ı a kl a !'ıyor. :\· 'lrınal bir 
Z..1.-n!ln ~rttif!i h;l ~ 41f' geri r<·l
mt.:)İTIC'C, )"ÜLb:Jsı meraka dü-

Rakı M(rası 

Kulağımıza gelen ayı hikiye· 
terinden biri de, bir ayı

nın ga)·et nazik bir ,ekildt, 
bir ınsanla rakı kadehdaşlığı 
etn1e.,ile alikalıdır. lli~ile şu
dur; Ke)·if ehli bir a\·cı. bir 
su başında oturuyor. Roıkı şi~e 
~!ni buı gibi sulara daldırı)'or. 
)tezeleı-ini ortaya koyuyor. a· 
t:nın dilgini koluna dolanmış 
olduğu halde rakı i('ın('~e başlı 
yor. 

Birdenbire alın sinirlendit:ini 
,.e diz!?ini şiddeti(' çektt~ini 

farkedince etrafına bakıyor. 
Bir de kar~ısında kocaınan bir 
ayı görnıes.in nıi? İlk şaskınlık 
la hatırına gelen fey, ayıya ra 
kı kadehini uz;itmak oluyor. 
:\yİ. kırk yıllık b<"krl tavrile 
kadehi sonuna kadar bo$altı· 
yor, a\·cının ikram ett!t:i me· 
zcyi de yedikt<>n sonra bir av
cı. bir ayı kad<'hleri de\.·am el· 
1.:-iyorlar, mezeden de riror
J.ıır. Si5e boşalınca, ayı honıur 
danı):or. A\rı, he:ıbf-sinde bu· 
Junan ikinc·i ~ıh· $İ!:f')'İ çıkarı-

(Df'v•mı 11 int.ide) 

Hakkar~ avedarm 
Cenneti 

Hakk~ri dağları, avcılar he· 
~abına bir cennet manza· 

ra~ını gösteriyor. Eğer ekibi· 
mizin içinde avcı. elimizde si· 
Jih olsaydı. Hakklriye gider
ken \'e gelirken. otomobilin 
penceresinden arabalar dolusu 
a\' Yurmak mün1kündü . .. 

Kekliklerin yüzlercesini, bin 
Jerccsini yolumuzun üstünde 
~ördük. !loş bir eda ile t:;ekip 
gidiyor \·eya uçuşuyor. araba· 
lar geçti diye hiç telaş eı-eri 
göı;tern1iyorlardı. Galiba aliıl 
düşman diye ın!'!'.anları değil, 
bu ci\'arda pek bol olan şahin
leri tanıyorlar. 

Dağlardaki ayıların hikiıye. 
sini bttşka bir sütc.nda an1at
t\k. Bunlardan bir tane'-li. Y°" 
tun üstünde bekliyordu .. Oto
mobilleri görünce ka('tı. 

Adım ba~ına tilkiler. cakal-
1.ar, ta\·ş;;ınlar yolumuı.<lljn J:«
ti. Ak~am karanlıkta otomo-

bilin ısık s2ha~ında bir ha)'.an 
göründü. Bunun nt olduJ!••nu 
anlamak için otomobili cahille:· 
Jara dogru çevirdik. Bir dl! ne 
görelim? Her çalının dt\llp.ıJe 

bir kurt. .. Karşıınııda ko:>l:""ı'-a· 

lık bir kurt sürü~ü duruyora 
Ürperdik ve burada yaya 11J;1. 

rak \:eya hayvanla dela~~n•n 
davet edeceği 1kibeti dü,-Uu· 
dük. 

?ı.lola \·erdiğimiz bir noktada 
kula~ı kesik bir köpejl:e ra4\t· 
geldik. Bir koyun ı;:ürü~ünti 

müdafaa için bir kurt ~ürüc.ile 
pençeleştiğini. kulağının bfr 
parçasının ıc;ırıldı~ını, kahla· 
rnan bir köpek oldut!:unu anlat· 
tı1ar 

Alacera meraklı51 bir avcı i· 
seniz ~iz.i Hakkiri tl:ı,tl.arıuda 
bol bol htye<"an bPkliyor Va
hanrı memlt"krt1Prde bu hal 
duyuJ .. a. llakkariye cihetle a•· 
cı akını ba~lar , 

- s. n. ım 

20 sene evvelki 

Hakkô:riden intıbalar 
Yazan: REŞAT BEYATLI 

[llept lleyallı, idare ~•Yalın 
da )rurtlua muhklif yerlerinde 
32 yıl (Üli hiı.met görmüş, bir
t:ok t:ııymakamhklarda ve vali 
1"ekilliii He 3 üncü uo1um mü
f tttişlik muavinJiii gibi vazi
felerde bulunmuştur. Bu ırada 
Hakk.iride bir bucuk. yıl vali 
vttitliii de yapmı~tır. Reşat 
Bt>\-·ath. bu yazısında ;, yıl ev· 
velki Hakkiri ve d•ğunu.a gi
rüniişü hakkındaki ltihralarını 
nakletmektedir. f 
v atan gazetesinin semereli ve 

mütemmim neşriyatını da 
gözönünde tutmak herkes için 
bir ze\0k haline gelmiştir. Çün
kü meçhulleri malfim hiline 
getirmek dininıirin Cilmi ara
mak icin Çine bile gidinıı> düs
turiyle beraber muasır mede. 
nh·etin ha!:lıca bir ga;ye~i det.il 
midir. Hele son zamanda bir 
lAhika olarak memleketi tanı
mak için \'atan gaıetesi irfan 
ailesinin nasıl derin ve hüyülı:: 

gayret ve himmet sarfetti~ini 
son neşretliıli tarihi ilive kı. 
.sımları)•le gözlerimızi yenıden 

tezyin \·e gönüllerimizi lenşit 
etmektedir. Bu emelin ba~ında 
İstikl8.l Harbinin ilk do~duğu 
günlerde Kütahya şehrindeki 

menlasından yakınd3n tanıştı

ğım \'e sonra da pek hazin bir 
idare de\'rinin netiresi •talla 
men(asına da sürüklenen . .ı\h. 
met Emin Beyin ııtene derin 
bir ilim aşkına bağlı bulunu. 
yor. Dilnya ilt"mini şamil hır 

li~an bilgisiyle de merhale mer
hale gezip tozmuş olan muaıı;ır 

Evliya Çelebimizi bizim son 
telgra( direği HakkJıri mınta

kasında da dolaşmış görüyo. 
ruz. Kendilerine gösterdi~im 

bazı vesaik üzerine de bu mın
ta1-a hakkında bazı kısım hlıtı

ralarımı kısaca nakledeyim. 
Bilindiği gibi IIakkArı mın. 

taka~ı 3.Kvamı kadimeden Nas
turi ve kısmen Süryanilerin yer 
tuttu~u ve İskenderikebir ve 
D:ira·nın ve muhac..-i akvamın 
get·iı vcrleri oldu~u ve 1514 
senesinde Çaldır;ın seferinde 
Heştibihişt müellifi meşhur 
İdrisi Billi~i'nin Yavuz Sultan 
Sı!lime iltihak ettirdiği Osman
lı ülkesidir. HakkAri kelıme· 

sınde (arsça bir mefhum seıil· 
me~itedir. F3.kat lüg:avi mana. 
sının neye delalet ettiti belli 
olmuyor. Bazı şehirlerın i!Üm· 
}erindeki değişmeJ.erde olduju 
gi.,~ Kamusüliilim'da mutrtasar 
bir m31Um3.t vermektedir. 

1q'.!9 senesinde lzmirin Ke
ftl3.İJl3Ş3 kazası kaymakamı iken 
o mıntakadaki Şemdinyan kay-

' 

/ 

(Emetli Ka.ı.a K.a~-makamı) 

makamlığıoa tayin edilmiştim. 
Birçok arkadaşlar da bu mınta. 
kaJara tayin edilmişlerdi. O ,~ •• 
kil hükUmeı bu mıntakada &ö
rüJen bazı nabeca hareketlerin 
sebeplerini ararken haklı Ye 
müstemir bır ıslahat ve vah
dete matuf bir karar almı~tı. 
O mıntakada ve Diyarbakırda 
Umum Aliifettişlik Asayış mua. 
vinliğinde devam eden üç sene· 
tik meraklı ve vazifeli tetkik&· 
tımızı burada ta(si1e imkln 
yok_ Fakat bir kısım hitıracık· 
tarı bu kısa yazımızın itine 
alabileyim: Ora)·a varısımızda 
Şemdinan'ın mültekasında ,,., 
Irak kısmında yaşayan Barzan 
şe)"hi Ahmet namında fodalile 
de\'rinin sergerdesi ki bugün 
oğlu 1\fustafa da maalesef ko· 
münistlere aıet olan. kanle-ş 
kanı dökmekten çekinmıyen 

bir bedmayenin tesiriyle ma· 
sum halk derin bir ıstıraba 

düs;müştü. İşte Oramar hidise
sinde hizmetleri görülen Hır
vatalı Kerim. Oramarlı Ferhan 
ve ~leclisi Um111mi azası Ca~im 

Sait ve şimdiki milletvekili ho· 
ca Selim gibi zevatın burada 
isimlerini zikretmek ahl;lk bor. 
cudur. Gene ta Kuvayı }1illiye. 
nin ilk günlerinde hep bera. 
ber Akhisarda ve Yayaköy mın 
takasında çalıştığımız o vakilki 
Yüzbaşı Zekı Doğan Bey ki 
şimdi (Ha\·a Kuv\·etıeri Ku· 
mandanhğından emekli Orge. 
neral Zeki Do:an Bey) de l3Y· 
)-aresi}·le bize rabıtasını sağla.. 
makta idi.. Bu Oramar bftdise· 
sinin kapatılması üzerine Da· 
biliye Vekiileti kararıyle Hak· 
k~ri Vali vekaletine tayin edil· 
dim. Anladım ki mazinın bt•ra· 
ya nüCuz etme~·en idaresı bu 
masum halkı servet toplamak!:ı 
meşgul muayen aşiret reisleri
nin esircesioe köleliğine terkct 
mişti. 

Bu cündi ruhlu halk bizden 
mütevazin bir adalet meşale· 
si beklıyormuş. Nitekim bu \•a~ 

ı.i.fede iken Vana gelen \'C gü· 
ride bir de\·Jel adamı olan Mu 
fettişi Umumi merhum ibrahım 
Talı Beyin acele emirleriyle 
bir gün Van vili)·elinden gön· 
derilen bir otomobille büyük 
içtimaa gitmiş \'e sorulan sual· 
ter arasında bu şark mıntakası 
itin şu fıkrayı naklettim: ( l\Iak· 
buzsuz tahsildarı, jandarma dıp 
tiğinı kaldırdığımız gün nabeca 
hareketler duracaktır.). Kadri 
Paşanın da hazır olduğu bu he· 
yel içtimaında söylediıtim bu 
sözlerin çekici bir tesir bırak· 

(De\.amı ıt uncudı) 

Va t"n ekibi UakUrlde 

Hakkarinin kazaları 
ş E M 

H akk3riye bağlı Şemdinli (es 
ki adı Şemdinan) ilçesinin 

merkezi Navşaro.1r. Kasaba. t- :J. 

ran sınırından 15_ Surıye sını

rından 14 kilometre uzakta O· t~~I.~.,. 
Jup güney • do~u hududumu· .... 9AF~ 
run çıkıntı yaptı~ı ,·erdedir. 

Dicle nehrine dök.ülen Büyilk 
Zap o;uyunun kollarından Sem· 
dinan suyu Şemdinliden geçer. 

Kac;abanın uzak ve yakın cev 
resivlp ırtibat sağlayan intizam 
lt _yolları yoktur. Bu b3kımdan 
Şemdinli yurdun en mahrum ~.~...:.,:,. 
ve fakir yerlerinden biridir. 
RJlcn nakliyat ha~·\•anlarlj va
pılmaktadır. İlk motörlü \•ası- f'"-Z..!.-.... 
ta Şen1dinli\'e gecen vıl gide· 
bilmiştir. Bu da vil8~ıete gön

derilen Ceep arabası olmuş· "' 
tur 

Şemdinlinin denizden yüksek 
liği 1400 metredir. 

Ka~abada üç mahalle 30 ha· 
ne vardır. (Nü(usu ayrı bir tab 
loda gösterilmistir.) 

Ka~abanın iktısadi ve SOS· 
yal durumu çok geridir. Bazı 

yerlerde bu~day. arp3. çeltik, • 
tütün ve nohut yeU~ir. Bir mik 
dar havvancılık vapılır. 

• • 

D 1 N L 1 

Belediye ve bayındırlıkla &· 

l~kalı hiç bir faaliyet yoktur. 
A)·dınlatma için petrol kulla
nılmaktadır Yılda 100 teneke 
petrol istiblAk edilmektedır. 

7~ ~·:.f'""'"cr~! -~.:Jtır"Ylt ,... . ..,,, 

' 

Hakkarlye iyi kötü bir yol yap mık itia tabiatle Mlle •Ha4kle 
edilmiştir. "\."alçın kayalıklar bu ~tkilde deline~k bir vas1flin•• 
ıor geçebilectli tünrllrr açılmıştır. \'elu• 'ir vaın wçu.......,. 

Beytüşşehah 
H akklrinin 80 kilometre ba· 

tı~ında da~lık ar:ıııide mah 
rumiyet ıcinde vti1Pn bir ka.&a· 
hadır. Bunu da etrafı ve mer 
kez ile irtibahnı temin eden 
yolu vok'tur ~ftvc-ut YOl1ır p~ 
tikadır Dcnİ7~n irtifaı 1650 
meotredir. 

Ka~aba üç mrıahlle ve 120 
hanf'd<'n miile!'C'kkil ,.e halkı 
ekseriYetle rictc:ı \·e r('çberdir. 
80 kö"ü \.'ardır . 

1933 \'ılında b<'l<>rli,·e kurul· 
mu~tur. Fakat bu c:ah.ada <>n u 
fak bir fa aJi.,·c-t dııhi gö'!>tC'rlle 
n1C'n1ektedir 

«'asabanın CC'nni harit;ı,ı vf' 
imlr nıanı hl'niiz yapılmamış
tır F.IPklrik \O).;tur A\·dınlat· 

ma. Df'trol il<- -r:ıpılmakladır 

Yüksekova 
Hakk.2ırinin bi.r üçüncü ~ 

,., $t"mdinlı yolu üıMrınde 

"·e mPıitPz.e 78 1:ilt>'Tltlrt mt,a· 
fl'dedir. İktıc:arlı ve •e!vaı N-
kımda-n diier k:ızıılardaA hi(-
bir farkı voktıır 

1-takkfıri mınt:ı.ka~ı ~iiph* voli 
tur ki. ,·urckın e-n mahru ... ...e 
C'lind("n tutu1f!!a'·ı 13yı\ yf'r• 
lfndir. A~·rı<":t hudut ~lı@ıı 
olmat:ı dolayı~i,-1,, t1t htM1111,t 
l'ıir d;J.;k;ıt e:Ü .. t<>rilmf'~i ılıt,ııa 

eden - \"<'Tlerdir Bu tırı1!'<'Vl- ltal 
k;ndırm:ının tik: \t l<',J• tare· 
si ,·ot mc\·1uun1.1n (']P ahnma
~ıdır 

\'ol. tıu mıntahı\'a vifftt._ 
maddi m.ınt'\·i. htt'St)İ u1a$t•· 
racak Vf'S:-lnt unsurdur. 

Hakkiri ~ila)-eL bjnası \C Cumhuriyf't '"''·danı. ( \'a-.ıta la.r, \-'at.aa tübiAin 
se)"ahat ettiği Cttp'ltnhr). 

Rir hlikümrl fınktoru vıırdır 
Kazada bir de ltmr. ve kııplıea 

hulunmılı.tııdır. Bir ilk okl 
ve bir okuma oı.Jası vardlr. 

• 
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HakUrinin yegine kahvesi 

·• H akkciri birinci sını[ bir vi· 

~ 

Bir iandarma 

!ayet sayılıyor. Faklt bı>
rad:ı vazife görmek umumi öl
çülerle ıevkli s:ıyılarn3z (Mah
ilımiyet bölgesi) ta.birinin de
liilet etti~i ş.arll:ırın a:ıamt de· 
rece~iine Hakklride te5adüf e
dilir. Diğer t:ır:ırtan İran ile 
Irak arasında kö-:e teşkil eden 
bu geri yurt parçaiınd1 emni· 
yetin devamı ve inki;µf imkin· 
tarının hazırlanm3sı, çetin, fa
kat mukadde5 bir dava teşkil 
ed1yor. Bu~ünkü Hakkiri vali
si Fazıl Kartanoğlu, Hakklrl
deki vaıife:1ini bu zaviyeden gö 
reDtlecek bir idari şahsiyet in
tib11n1 veriyor. Zatecı idari ha 
yatının bir kı.smı şar~ta geç
miştir. Sam.sunun Kavak kaıa
sında kaymakamlık ettikten 
sonra Siirtte Şirnak kazasında 
dört buçuk sene kalmıştır. 942 
de zelzele sırasında Erbaada 
bulunmuş ve şehrin yeniden 
lıı:urulm::ısı hakkındaki talışma
Lara iştir.ik etmiştir. Bunun ar 
kasından Alaşehirde, Hatayd3 
Altlnözü kazasında bulunmuş. 
sonra bir müddet mülkiye mü
fettişli~i etmiştir. 

kumandanının hatırası 
Hakkari de Karlıovalı Kerim Ağanın 

memleketine ettiği hizınetl erin hikayesi 

Adap:ızar ve Beşikta5ta lıı:ay
makamlık: ettikten sonra Sinop 
valiliğinde bulunmu,, sonra 
Hakk.ariye gelmi~t~r-

Şark vil.iyellerinden birinde 
b l r vilayet jandarma 

kumandanı ile tanıştım. Fikri 
seviye!ii yüksek, nazik, asil ruh 
lu bir vatansever ... Bana Hak· 
k.Jriye ait bazt hatıralarını an· 
lath. Bunlar, artık tarihe ka· 
rışn1ış bir zamana ait oldu~u 
için bu hlttraları, kendisile 
+Janışmadan ve iznini almadan, 
buraya ~e~irmekte mazur gör 
m~dim. Çünkü h3tıralar, 27 se 
ne evvelki Ifakkiri ile bu~ün· 
kü Jiakklri ara.sınd:ıki farkt 
pek ~iizel belirtiyor. 

ll:idis('Jer, 1952 den evvelki 
Jevrede cereyan etmişlir. A· 
tatürkle kırab•ti ve arkadıı
lı ~ı olan kurmay ~arb:ıyı Be· 
kir LOtfi Bey vali ve örfi ida· 
re kum.1ndanı sıfatile Hakka
ride bulunuyor: Bana h.itırala- I 
rınl nakleden kumandan. o · 
ıırtld:ı Kev1r ka1.:ls1nda (şim
diki K:ırlıova) jJnd1rma ku
rn.:ı:'rıdanıdır Anl.:ı:tt ğı hik5.ye 
ıudc 

•Bir hizmet erim vardı. .\ile 

....... 
' 
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·- - ~ 
. ., ~~'ıitl1 ,., 

• ."!.. 
~..,;. -

Hakk3ri gibi oteli olmıyan 
bir yerde v3lilik edebilmek i· 
çin çok müsafirsever ruhlu ol-

--
" 

Vatan ekibi ıtak k:iride Vali ,.e vilayet rrk3.nı ile 
ai oralı idi, iyi kürtçe biii"'<li. 
Kendisi de Ali İhsan P;lşanın 
yanında hizmet erl:ği etmişti. 
ltzmet eri. Edf"emitten gelen 
akrab131ndan mühint haberler 
alıyor. nu ha!>erlere gö:e r;'j. 
tareke devrinde A~n merlisın 

yuna k1d3.'" kar vardt Dört jan Kerim ağ .. yı K:uc1kladı, göı.le- EuluşttıCumuz zaman so:odum 

d _ nüfuz!u bir rol oynıyan, İ3 
tik131 hjr(;k~t!ne k.:ırşı yabJn
ct'':ı:- he!i:abı"'la h1rekefler <;c 
virPn_ "' ... nr~dan dJ kln<;:ıklık 
~ıkarması üzerı:ı~ 21,ılan Abdili 
k.ıdirin o~ullat"1 !tfa.sllhiJdin 
vı- ,\'"ı·lullah. lt ;ıklc:jr~1P ;tıJrJn 

Beytü.,ş~b:ıplı İsm;•'.1 :ı~a bir 
lc~mi~le~·. hliküme-l: h:&smağı 
-ve s:rnJin:ın ile Karlıov<.ıyı ele 
g:c irıP0 k ır·ı.-~ -~'1rmu!1r 

nu Bey'üşşe!:>aplı İ •m:il a 
~; y- ır1 y11rdun1. Pe~~iva'l ya
pılı bir adJmdı \l~'>eta bir 
gümu, mecid:yeye el sürdü 
mü, yazısı k.:ıv!)JI J'" lıı Faklt 
valinin itimadını klll!lmtştı. 
Onunla her g:i'n b'" · ':!erdi. 

Ö~renC:._kterl"TI.; ş:"'"~ ile \':I· 

liyo bildirdi>ı .• tmk\n yok, 
y:ıpmaz. diye ısı_ <"' ·ı. Ben 
de dedim ki: •!lenden :ırret 
mek, k:ır3r siıindir,. B:ınun 
i.izt"rine vali şu 'Tl'.ık ı'le,ede 
bulundu: ·Böyle bi~ stov olur· 
sa, kuvvet yetişm:Y1""Ck, f<e. 
rim 'ğanın kuv\'c 1 lerile yeP 
şip bizi kurtarırsınız.• 

Kerim ağanın bulundıığu ye. 
re gitmek üıere va,: Jl:ırı hı 

urlittım. Telgra[ direğinin b0-

darma, dtirt yc··ıı ile be:aber rinden öptü. Kaz:ısının mU.lim - Ne diyı_ı gec'.ktinız" 
kız1klarla y.>la çıKLk. Gayet bir mevkide olduğunu söyliye CevaP verdiler· 
saıp s;;.'ıaları s!lratle aşarak Kc re~< geri gönderdi. - nunlar sebep oldu. ıtay-
r n 'lğan_ 1 köyüne yetiştim. Sonradan haber aldık ki ,\b- dutı:ırl:ı çarpı;~ k, onlar kova 
n1na dedi ki· dülkldirin oğulları ikinci de-- ladık. Buna rağme!l b:ze ina::ı 

- Be:ıi gôrmed:n ne diye f:ı olarak Şimdinanı basmı,I:ır. m:-:dılJr, reddettiler. 
v·.-~ ile k1nuştunuz. J.fühim Jandarm:ı, Kev:ır1 yakın bir J:ındlrmı kumandJnı da te 
maruı:,~ım vardı. tepeyi tahkim etm~ş. kaymaka reddüdiin'jn sebe~ini anlattı 

Kendi1ine cevap verd:m: mı, memurL:ırı arısına almı, KurtarmJğ:ı gelenlerden bir 
Ht!'psini Öğren<lim. Eski 5;. Yiyecek, içecek t.,.darik etmiş. kısmı, S~yh S:ıit isyanında uy 

;·an rt?isi Abdülk;ıdirin oğulla- haydutlarla çarp:şıyorm'J_ş. ı1ın10uzluk erlen kimselerm•,. 
·ı ~tu5!ihiddin ve Ab•lullah Tel~ra( b:,şında v1liye vazi Ilalbuki bunlar, h:ıtalarını an 
BcytÜ:Şf3eb;ıplı Jsmail ağa an- yeti bilctirıiim. \'e gidip muha lamışlar, do~ru yolu tutmıı~-
la1mı.1::1r, iik k:ırde,ten biri sar:ıda bulunani-ırı kurtarm:ıl\ !ardı . Nitekim bunu haydutlır 
ŞimdtnJnd.:ın, dı~eri Beytüşşe- için emir istedim. Sen gilm.:, la çarpışmak suretile dı! L:;p.ıt 
baptan hareket C'lerek vilayet emniyet etti~in aJ,1ml:ırt top; ettiler. 
merk~.dni ele g~çi ·meğe çatı- la. onl~ra sit:·ıh ve cephane ve Bu hrtdi.~elerde memle't~le 
şac"ııcl:1rmış. rip göndPr dedi. büyük hizmetler eden Keriın 

Ilu sırada bir j:ındarma gel· Gönderilen k:ımseler, müsa- aı; ı, dürüst. temiz bir v ıt~:ı-
dı. \'1lınin bl"ni telgraf başın- deme yerine ye~i.şiyorl:ır. Hay d.1~lır. 19~6. 1927, l!ltl de u 
da beidediğ:ni süyledi. Kaza dutlarla ç:ır-pı51yorl:ır. kaym:ı· mumi meclis azalı~ında bı.:..un 
mP.;"k<-'7.İne gittim. Vali dC'di ki:' kamı. j:ınd:ırm~ kum3nı1anını muştur. Kendisini u.uı. Oll· 

·isin anl1s1ldığını sezen İs- ve dij!:er memurlatı alıp götür mak. hJlini, h1tırını sorm:ı;}·~ 
m:ı:ı !l~l vil5ye~ merkezini bli me'.< istiyorl:ır. Kuma~d::ın inan de·ıam etmek. duyduğun dıi! 
nııştir- ı";ıı.. y:ıkı:ırlı olı:ın k:ıle. mıyor, gitnıetc ist.emiyor. Bu ru ise ve mali vaziyeti sar!;ıl· 
Ye •>;>lu bı • lı.alde çekildik. sıratlı hPt>3İ ~irılen çem!ıPr i rnıışsa d;ı y:ırdın1d1 bulunınak 
Keri n 11ğ:ı, kuvvetlerile yardı- çine düşüyor. -1kinci bir b1m l!ızınHiır.• 
n:ı koş~un.• lede imrl1d1 ~idenler. kaym:1 ILıkk:ır~de Kerim ağJyı ar3· 

K1.za merkezine gelerek si kamı ve dij:terlerinl zorla siper dım. Y:ıvıarıa oldllğunu söyle 
Jfıh ve cephanevi ikn1.ll ettik. lerden çıklrıp ı:;:ütürüyorl1r diler. Görilşemeıiik. 
Hlkk5.rlvc g!ttlk, or:ıdı ç1rpış· Bunlar üzüntüde .• •Briki 0 YukJrıdaki h5tıral.lr, çok. 
tık. İki laraf!ın epeyce z:ıyiat Cale uğr:ıdık• diye diişüni.iy:Jr· pek çok u:z:ık bir m:ıziye ait 
ol•lıı. Netic~cl(" k;ıleye sığının tar. gibi geliyor. Öyle umalım ki 
vali, mf"mur v~ j~ndarmalar Gönderilen kuv\•et gecikin('e bur;.l:ır tarihe gömUlü bir ka-
ı.ı:ıuhasarad:.ı.n kurl.:lrıldı. Vali, ben kendilerine k:ırşı çıktım. bus mahiyetin~e kalsın, bir 

• 

nakit.iri Vılisi Fhıl ıı:aıtanoğl11 

mak IAzımdır. lier nedense 
H akk:Aride birdenbire berk:e~i. 
cezbetmeı?e ba.şlamıstır Bur.ııı· 
da misafir eksik olmuyor. Bit 
çoğu da valilik evinde kalı.yor. 
Bizim ziyaretimiz sırasında ~ 
kiblmiz bu misJ.firseverlikten 
ve ncukettcn istifade ettiği 
gibi. Amerika sefareti ikinci 
k5ıtibi ~fr. W:ıg~ner ve iki ar· 
kadaşı d3 valinin misafiri bulu· 
nuyordu. 

Söz sırası ı:;:elmişken söyliye-
lim ki l\.1r. Wag:_qıer, dilimizi 
mükemmel bilen bir gene dip· 
lomaltır, Tahranda farist, Prtn 
ceton Üniversitesinde türlr:çe 
ö~rendikten sonra Ankar3 se
faretine memur edilmiş, türk· 
çesini çok ilerletmiştir. Mem· 
tekelimizi yakından tanımak 
ve tanıtmak için . vaktinin bü
yük bir kısmını seyahatle .~e
çirir. $:ırk vi18.yetlerindeki se· 
yah:ıtinz einasınd:ı Mr. W:ı~g. 

ner ile birklç yerde karşılaş
tık 

lllkk.iri hakkındl büyük bir 
kısmını Hakklri valisi Fazıl 
Klftano~lundan aldı~ımız ma
llımaıı il:lvemizin diğer sütun· 
ıarındl bulac:ık;ınız_ 

Zoma hayatı 
(1!;1ş tar:ıh 2 incicle) 

teri ol1uğu hllrle 7.omalara 
yakt-~tııımuda ür e-k nazarlar
la bakJ.n çocukl!r ve kadınl;ır
la karşılaştık 7.om:ı~J hiçbir 
erkrk voktur 

Kadınl.:r ve çocuklar Türk· 
çe b:Imiyor ~u. Civ-ır'iak" jan
dann1 kar1R:ol-ında tanı~tı~ımız 
ve Kürtce bilen bir vatand_.· ".'ın 
tercUm ~nlığı l-ı:' konusma\•a ~a
Iı1Lk. Res:m ılmak isteri.i~imi
zi söyl'!,J.ik. Kucllında:ki ('OC"U

ğunu rmıirmektf' ol1n k:ıdın, 

resim Ç!'ktirmPnin orılırca ayıp 
teltıkki edilfiHHni söylf'yerek i
tiraz etti. Diğr•r bir k3dın, or· 
tarla dur.ın yo~ıırt. k.isesi ve 
kasıkları torl:ı:yarak krn{tra <;e 
kildi. 

Burarla öı?ren<liğlmi'P göre 
Kürt karfınları ve (O~ukl"lrı hiç 
Türk(',. bilmıyorl.1r_ Erkekl~r
d,.n d~ y::ılnız nsk;ore ı;:iıl("nler 

Tü:-kı:'-"' kon ı<>•ıyorlar 

Bü:cn bunl:ırı .. aı?-ncrı 7.oma 
d:ı l(Ülf''" ı\i1lii ve sokııJ~::ın in· 
t:.:-ılar ,nrıiük B:1k so~u-~ ha· 
lin ":lev.ıtm rtmedL~i asik<.ir
dır 

rlJhl vatı:ındJşların arasında 
bijyl~ llnlaşnıa1lıklJrd.:ın ve a
~ayis~iztiklerdcn eser gürül· 
me.>in ... 

A. E. Y. 

. 

5 - 11 - 1952 ---·-----------

Dakkaride parti 
hayatı 

Hakkôri ve 
kazalarda 

diğer 

hôkim 
Yüksekovada C.H.P., 
D. P. Belediyelere 

ffakki.ride yaşıyan vatandaş- tıni muh:ıfaz:ı etmıştir. Bunu, 
kısmen ş:ıhst tesirlere ve eski 
fyiliklerin yent mecralara ak· 
ma.>ına at!etmt.•k mümkündür. 
Fakat llakkArililerin demokra
siye kıymet vermelerinin ve 
çok partili bir rejimi yaşat-
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ların hayatında demokrasi 
rejimi ve Demokrat Partinin 
iktidar mevkıine gelmesi. bü. 
yük inkıl.lplar yar.ıtmıştır. 
Jfalkın takatini aŞ.ln külf~tle
re sokulması surctile kısa ıa
manda ıorla mektep binlları 
yaptırılması nev'inden hare
ketler sonuna gelmiştir ve bir 

·t1aha vatandaşların böyle ölçü. 
ıüz yüklerle karşı k3rşıya bı
rakılmıyaca~ı ümit edilebilir. 
A~nam ve yol resimleri kalk· 
mış veya şeklini değiştirmi'

tir, .Jandarma ile olan mün:1se
bet tarzı baştan başa llüıelmiş.. 
tir. As:Jyiş kurulmuştur. Yo
lun açılması. Hakk.\rinin ikti
sadi simasını değiştirmiştir. 
yün, yağ, bal. başka hor şey 
eski.sinden fazla para ediyor 
İçi şl eri Bakanı Ethem Mende
resin Rakk5riye gelmesi ve 
her iki parti He temasta bu
lunması da iyi bir tesir blrak· 

mak Lstemelerinin de tesiri 
vardır .. Halkta tabii bir ıekl. 
vardır. Hakkını aramağı ve ta
kip etmeği bilir. Demokrasi
nin büyük faydalarını gördüğü 
ne göre bunun birden (azla 
parti bulunmasına borçlu oldu- • 
ğunun farkındadır. İşte bu iti
barla dı bir kısım halk, C.11. 
P. ye olan bağlılığına devım 

etmek ihtiyacını duymuştur. 

Hakklride ve Yüksekovada Be
lediyeye llalk Partililer, diğer 

kazalarda Demokratlar h.'ikım~ 
dir. .. 

Nüfus itibarile Hakk.lri bir 
tek Milletvekili cıkarn11f:tır. 

Miletlvekili olan Selim Se•en 
Ifalk Partili olıırak: secilmı:t. 
sonra Demokrat Partiye ı:eç· 
miştir Kendisi, umumt mılıl
mat sahibi bir vatandaş: oldu
ğu gibi, Arabi ve F.:1risl de bi. 
lir. 

Meç h·;··r·, eh 
Hakkariyi ziyaret 

• 
ır: 

mıştır_ 

Bütün bu hallere ra'l:men, 
Raik Partisi RakkSriı:le kuvve~ 

Hakkarinin 
s~iihk vaziyeti 

1 
ffakklrinin merkezinde evvel. 

re on yataklı bir dispan.:>er 
vardı. Bu sene sağlık merkezi 
binası tamamlanıyor. ~fevcu. 
du. 30, 40 yata~a kadar çıka
cak. Operatör ve ebe kadrosu 
tamamlanacaktır. Evvelce 1-lak
kJriye doktor gelmiyordu. ha~
talıklarda ltilha!lsa memurlar 
sıkınh çekiyor, Adliye ile a13-

1 kalı vazifeler sahip.;iz kalıyor· 
du. lfecburi hizmet kanunun
dan Hakkiiıri istifade etmiştir. 
Sımd " bütün kazalarda doktor 
varılır 

Ha~k.1ri halkı mecbur kal
m1Jıkça doktora baş vurmlL 
Zaten hastalık azdır Nüfus ke
s:ıfetiain az. evlerin seyrek oJ. 
ma.-.ı, salgınları tabii bir ş('kil
de önlüyor. Sıtm:ıya tek tük 
tc-.~a.Jüf ediliyor, verem mah
dultur. Tifo gibi hastalıklarsa 
hi(' Ciiriilmt'z. Trahon1 mahdut 
tur. ~ra sıra baş glistcrcn kı 
zrırn:k da y'..yılm:tz. 

.. 

\f .... deni ölçlill"rle m~-rrut ge· 
rili'!'e rağmen. Pakkıirl hal~• ı 
ı ıbialın ;iJc'etlcı 111 karşı ken Ç. 

d:n korum~~a iılısmıstır Kend 
h:?vat ;_ ·tların.:: 'lisbetle refahı 
sah 'Jidir aç kalmaz, -!:.~larıı 

>tr 

d-~ tıa\'c:::ı, •.eniz ,·e"leziz SU· _ 

lor h_stal.~a karşı tabii bir 1 Bır .1 
set teskil ede"". 

~ 

-

' 

Unutulmuş cliyardan intıbalar 
Yazan: KEMAL AYDAR 

Hakk~rinin Şemdinli kaıası-

sına yeni t.iyin edilen bir 
genç hlkim geçenlerde mııtba
aya geldi ve beni aradı. Ekip 
halinde doı:!u seyahatinden he· 
nüz dönmüştük. İlk mt>muriye 
tini alan genç hlkim. Hakkiri 
hakkında malumat ar:ımış, fa
kat hiçbir yerden ve hicbir kim 
seden buna ait ufak bir iuhat 
dahi alamamı!). Vatan yurt eki. 
binin doltu seyahatinıie- oldu~u 
nu bu arada Hakkl.riye de u:t 
radı,ttını gaıeh~m:zde okumuş 

L;tc gi:'n(' h3k~min bi1.e lıı:osma· 
sının sebebi her yerde mechul 
ülke diye anılan llakklri hak
kınrla m:ı.llımat almaktı. Harita 
Jarımızı açtık ve bu $3rk vol 
cusuna htrdil!i izahatı verdik 
tare re,imlerle ona. gitmek ü 
zere oldu~u :VPri tanıttık ~ide. 
ceği yolu bilriirdik 

IIiç şüphe voktur ki, mem
leketin en nz tanın:1n yeri ff'.ık 
k3ridir. Zihinlerinizi yokl.:1yı 
nız, oraıiJ Ilakk<iri.ve :ıit i1itil 
mİi vcy3 gö:-ülmüş bir i:ze te ~ 
sadüf edemiyerP:.CSiniz_ ~Tt~ktep 
kitaplarında bilP llakk:lriye a
i.t bir Slt:r yok!!:!r l>:th'ı! ileri 
g_dere-k .-öy~:>yelim. HakkArinin 
Tlirk toprak! :rı icindP bir ,.1 
liyet oldıığc 1u l)ilmevenler bi 
le var1ır 

yatımızda H::ıkklrinin ismi ne
den bu kadar az geçer! Bilen
lerin zihninde Hakklri nicın 
bir kAbu.s bulutu halinde yısar, 
niçin bir memur bu ismi duyun 
ca ürperir? 

Bütün bunları bir tek sebebi 
vaNfır. O da, HakkBrinin, dc-ğ il 
büyük merkeılerle, en yakın 
komşusu olan villyetıerle bile 
en basit münakale ve irtibatı
nı sağlayacak yoldan mahn..ım 
oluşudur. Sinir ve kan damar
larından mahrum felç halinde· 
ki vücut uıvu ne ise, yoldan 
mahrum l-lakk3ri dr odur. Bi
zim old.uğunu si;yledi~imiı Ilak 
k3riye htnüz yol ile ulaşama
mış gibiyiz. Yol olmayan yerde 
so3y3l ve ekonomik hıyatın kı· 

sırlıılını etüt etmrk isteyenler 
için llakk:iri tipik bir örnek
tir. 

Biz işte bu mahrum ve bir 
kPn.:ıra atılmPJ gibi duran böl
geden geliyoruz. Bütün gayri
mli.33it şartlara rağmen Ilakl\1 
riye kad:ır gidip. orayı t=ınıyıp 
m("mlekete tanıtmayı iş ertinrn 
ve bu maksathı Jl:ıkk1riye ilk 
\'::.ran p,:ıı<:'.ecı::-r olarak haklı 
hi ·r- har Juyuyoru1 

* Hlkkd.r nin bug(lnkO durumu 

l '> \ :!1ı· ::le inen uçu ruınlar, bir )·anı valtın dat,lar 
Acaoa Ilakk~riyi bu d~:"'C'Ce 

nıf'çtiul bir ili ~e durumu:ıa dü· 
ştiren sebep ncdı:-"' GlinHik ha 

nu ':ıirk:ıç ;11 evveline na-
zaran ı u•j kabul etmek 15.nm· 
dır. \·._ndan bur.:ıya giden iyi 
kötü bir vol ve...., tlç hrs sene 
e'-veı. buray·ı tıyı, ("dİll"rE'k gi
de-n memurların. Ilakk!iriye 
varma:t lçirı K:ıpan denilPn U· 

çurumları E"llerlyle tırmanarak 

g~çtiklı:'~ini. kahvenin mC'c;hul 
bir ş~y olriu,i!unu. kaıalarla an
cak 1.5 scncdenhcrl. irtibat te-. 
min cdiltli~ini ıHişlinünüt. Dc
m"k ki, ll:ıkklrJ bir hayli i
lerlemb;tir. Bir lıuçuk yıl evvel 
Şemdinli ve Yüksekova S?ibi 
yerlere bir Ccep Rrahası git
miş, hütün verli h:tlk hir acaip 
mahllık R;eldi d'ı·e yollara dö· 
küllin sevre cıkrn 'Ş ••• nunc.3 yıl 
tık llakk~rido ılk kah\'ohanP ge 
Ç('n yıl 1çılmış. o d:. kerpiçten 
bir bina 

arasından geten bu 

• 

\. 
t 

·~ 

"\ 

\ 
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llakkArt ~ertlıılir llakkôrl 
mahzundur Jlaklt3ri memleket 
içi jp -:arhet gibiôir 

* 
Şehir, Sümbül, Cilo, Karadağ 

Burası bir köy e\'i değil Ua kkitri Belcdi)le biuaı;ıdJJ'. 

ve Reşki dağlarıylc cevrili 
bir yaylJda kurulrınıştur. He~ 

lediye hudutları içind(" 500 k:ı

dnr hane var. B!:'ıedıye tcşkılA
tı 940 yılınd;:ı kurulmuş ve bu
günkü bütçe~i de 20 bin !ıra 

(De\'anıı 11 incide) 
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Hakk.Gri orta 
mektebini Ziyaret 

idealist akıncılar arasında bir saat 
Hakk~rıde orıa ml"ktrple i1k 

mektep aynı bina ıçinde. 

dir. Talebenin }·ei\.Ünu otuzdur. 
Bu arada talebesı b('Ş kışiden 

ibaret bir . sını( da vardır ki 
öğrcncilerrlen ıkısı yayl:ida ol
duğu ıı:in zıyar('tin1iz zamanın

da Uç kı~i ile ders görUlü:yor. 
du. Taleb{' adeta hususi d<'l'S 
göriir gibi ögrenınc imkfınl'lrı 
bulıı)or ve hep.;.ı i)·i seçil
miş hıssinı veren ho<."alarından 
çok İ!'>lifade ediyor. Büyük bir 
kısmı men1ur çocukları, ~erisi 
:yerlı ailelerin ço<.·u: . .ıarı olan 
öğrt.•ncılerı çok zeki ve ya~le
rına \·e tahsil derecelerine gö· 
re uyanık bulduk. Kıılar da 
dah:l oldu~u halde hepsi tah. 
sile devam etmek \'e bir mes. 
lek sahibı oı'mak meylini gös· 
teriyorlardı. ~lutlaka hocaları· 
nı tok -;e\'iyorlar ki çoğu. ho. 
ca olmak kararında ~ürünüyor. 
!ar. 

Jlakkiiri orta n1Pktehi nlli
dürü Osman Gündüz, misyoner 
nıhln bir terbij-·ecinin mükcm· 

mel bir örnC'ği hissini veri)·or. 
Hakkari gibi &t'ri ,., refah ve 
ze\'k imkfınlarınjan mahrum 
bir ınuhitte bulunduğundan do. 
layı şik3yet('i olacak yerde, 
böyle geri bir muhitte öncü \'C 
akıncı sıfatilc çalı~mağı adeta 
bir nirnet sayıyor Bize dedi ki· 

- Edebiyat FakUltcsi me. 
ıunlarının ış bulamadıklarını, 

bundan dolayı şikayetler ettik
lerını, toplantılar yaptıklarını 
gazetelerde okudum. Burada 
iki münhnlimız \'ar. Bir türlü 
dolamı_yor. Eğt..·r iş arıyan 

gençlC'r. faydalı olabilccekll.'ri 
bir \'azife l·eri arıyorlarsa aca
ba neden bl}raya geln1iyorlar 
\·e münhalleri doldurınu)·or. 

!ar? 
Orta n1ektt.•ptc bulundug:u. 

nluz sırada burad;1 bir kurs 
\·erm<·ğe nıen1ur edilen bir ge. 
zici ö~retmen ilanım, nlektebi 
ziyarete geldi. tanış:Jp konuş· 
tuk. Öğrctn1en ilanım, bu sene 
..\.nkara F.nstitil~ünden çıknıış, 
\·azüc taksin1inde kendi.sine 

1Iakk3ri dii$milş. Şikayet et. 
medcn kalkmı;ı, ielmiş ve ger 
bır muhıte ycnı bilgiler ~eli 
rcbilıneği hazlı bir va.zıfc say 
mış. 

Şuna dikkat ediniz ki Şark 
ta bazı nevı vazifelere gıden 
ler arasında meziyet esası Üle 
rine tabii bir ıstıfa olu)"9r 
Zahmetten kaçanlar. illcalis 
tarafları zayıf olanlar, nice ka 
pı a~ındırarak, hatır \"C günü 
kapağı atıyorlar. Böyle )'t:!rler 
kapat:ı attyorlar. Böyle )'erll'r 
ya desteği olmıyanlar \·cya des. 
ıek araınağa tenezzül ctmiyc 
n1eziyetliler ~eliyor. 

Acaba Türk iyede Ö) le bi 
gün gelecek midir ki geri v 
medeni)"ete kavu1turuln1ağ 
nıuhtaç yerlere ::öndenlmek;ı 
bir imtiyaz, bir büyük (ırsa 
\"C nimet diye tcJ;ikki cdilsi 
\"e böyle yerleri tercih jçinl 
gençler ilra:sında bir yarış baş 
lasın ... 
MAARiFİN l ' \IUll 
JfANZAR.\ Si 
H akk!iri maarif bakıınından 

çok geridir. Yolların azlı. 
ği, köyll'rin dağınık oln1ası 

ve bir de halkın yayl3ya (;ık·' 
ması n1aarifln jnki~afını ıorlaş. 
tırıyor. 

Bugünkü h<ılde )·erli hJlkl:ın 
yalnıı iki li$e mezunu, bir hu. 
kuk nıezunu \"ardır. Yük.sek 
tahsil Rör('n genç, a-,kerliğini 
yapmış. stajını tamaınlamı,, 

avukatlığa ba~lamıştır. Fakat 
Jlakkirinin ~imdi İstanbul ve 
.:\nkara )·üksek n1cktrplerinde 
bulunan talebesi epeyce )"<'klin 
tutuyor. :\len1urlardan, )erli 
ailelerden kız alıp llakk3rich· 
yerleşenler de \·ardır, 

Son dört, beş, senelik devir. 
de epeyce neticeler alınn11şlır. 

Bugün yukarıda bah!:ieltiğin1iz 
orta nlektepten başka merkC7· 
de iki ilk n1ektep, vil!iyet için 
de 47 ilk mektep açılmıştır. 

Jiakkilrinın mektep hocaları, 
ıın1umiyetle fedakar bir kütlq 
1('~kil cdi~·or. ('ocuklar Z('kl
dir, ç:ıbuk ôğrC'niyor. KıLlarıo 
dcı·aını azdır'. Bunu dini ıaa.sJ 

-.ubun bir netice .. i dPğil, reha! 
·ıc·t ) üzlind<.'n peyda ol~ın ili· 
~:atl.ırın bir n1ah.;:ulü diye t~ 

'3kki ('lmek doğru olur. 
Kö) lı'rdc n1aran:ı:oıluk ve dr. 

ınircilik, bi<:ki ı·c dikiş kursla
r ra)4bct görüyor. Bu ı.,('nc kad

ro geni~ll'Olİ)j, kur~l;ır :ırlınış-

Dak~;tri Ort<& OJ.ulu talebrltri uıüd\ir \it ijğr<'luıenltrb le .ır 

ü.ıLtı.. .. ri Ort .. OLulu, Uint1nın yarı'ı JIL O Lulılur. 

"'\ 

hayalı ..... Hakkarin in istihsal 
' 

• nasıldır! 
' Başlıca geçim sermayesi 200.000 koyun ve keçidir, ziraat 

liptidaidir, balcılık ileri gitmek istidadındadır. Bu hayvan-
~· .

1 
. . cılık bölgesinin Veteriner Müdürlüğii münhaldir 

··--~~ ~ 1 ···;~~ çr.-~ B .11\:J ~-ıh.an IJ?rbindcn C\.\'Cl c~ıı.n da .s~rü:~ri vartlır, l_l~k· ll~k-~!trij·e t:;cLr llay\·anları~ 

··~ ... 

.. ·-,. 

, .. ,._,. 

~ ... ' .,. 
... 

# 

İ~le :- urdun nıahruıni)et dolu bölgt'ıi JJakk~Ti burac;ıdır-. ftf'..,iın >•·hrin hir lacnıını değil t2n1an11 nı 'ii"ıtrrnıC'Lltdir. lijOO ı aLın1lı eloın bu yay I;ınııı t>Crarı ~ ük"ıt 
da~larla ff'\rilidir. 

Cehennem kapısından geçtim 
Karanlıklardan kükürt kok 

kenarında heyecan • 

ları geliyor, uçurumların 
yolcu.luk yapıyoruz r 

Çılgın bir !ilın se}"ı-ediyor gj. birdenbire dik yoku)lara hr
bi.>·inı. Boşanmış bir ya\'Ut n1anır, karanlık )·erlerden ge. 

ata benzeyen bir j<>ep; sarp ('er. Bu iniş, c;ıkış hareketleri. 
dağlart tırmanıyor, dik inişler- nin sürpriz halinde birbirini 
den adeta yuvarlanı)·or, dere· takip etmesi, insana tehlike de· 
JC're dalıyor, batıyor, çıkıyor, nilen ,eyin tadını oyun şeklin
uçurumların kenarından koşu- de tattırır. Oyunrak trenlere 
yor, nnıhakkak tehlikelerin dolanlar, he)·ecanlarından, kor· 
hinbir ne\'İ)·lc kucak kuca~a ku1arından bağ.ırırlar, macera. 
ileriliyor. Bunu hariçten ı.ey- nın Fonuna gelmesini bekler· 
rt.·t:;eniz, yürcginiz ağzınıza gc ler. Trenden in<'rken: •Bir d:ı
lccck: • Böyle şey olam.:ı.z, mut. ha bunlara binmek mi?• di)·e 
lilka filın atöl>·eterinde uydu- geniş ne(<'s alırlar, fakat bir 
rulnıuş bir~eydir. Kimbilir, ne milddC't sonra tekrar binerler:. 
sibi hünerlerle \·c sanat hile· Bugün mevcut llakkiri yo-

Yazan: 

A. E. Y. .1. 
lunda lOlculuk, bana Liına 
Parklardaki heyt:c·ııın dC'nemele
rini hatırlattı. Şu !~rkla ki bun 
Jar niha.)·et birkaç da"kika sür. 
düğü halde \'anla llakkôri ora
sındaki Jkl ı·üı kil<ur kilomet
r!!lik seyahat, on saat kadar za. 
man alı)·or. 

1t.·riyle gözümüz boyanıyor!• di· . -·-------~~-..--..-------
)"<' düşünmek nıcylini duyacak· r~ 
.. ınız. 

İyi ama, hı'n bu çıl~ın jrep'in 
dışarıdan seyirciııA değilim. 
İçindc')"ip1. Böyle olmasına raı?· 
men. işin korku \"e tehlike ta
rafı hiç hatırıma gelmb·or .~Ja. 

cer.ıdaki heyecanın zevkine \':J· 

rıyorum. Zihninı hep şununla 

ınrşgul: •Bu yolculuğun hik5.· 
)·esini, Jlakkciri ilin·e!>inde nasıl 
anlatacağın1? .. • Ta:ıe he\·ecan
lann tesiri altında zih.nimde 
uzun, u;ı:un yazılar )·azıyorun1. 

Dunları o d3kikada kilı?!ıda ak 
seltirnıek mlin1kün olsa, ne iyi 
olacak ..• :\e çare ki bunu yap
ınak imk3nsız ..• ,\nrak bir k5· 
t:ıt par<::ısı üzerine tilrC'k Lıir 
elit• birkaç not kayrlt•ılehiliyo. 

ruın 

E"'ki h;:HıraJ;u· 

-rw· 
'~ 
• 

Hakk.3rililerle konuştırkc·n, 
!akın bu )"Oldan şikl)'Ct ctmc
yiniı. Pek yakın bir :zamanda 
JJakk5ı-iye seyahat; sarp ke\'ı 

yollarından katır !!lrtında tır· 

manmak gibi bir şckıl taşırnıış, 
katırların yükleriyle beraber 
uçurun1lara dOğl'U ru,·arlanına· 
~ı normal bir ri:;k ~ayılırmı~. 

O zamanlara nisbttle şimdiki 
yolculuk, llakkfırililere düz bir 
asfalt yolda rahatça kayıp git
mek gibi geli)·or. 
·Akşam karanlıı;a kalınamak 

i('in erkend('n yola ı;ıkalım • 

\rnt·ıikada taleb<'lik :z:ama 
ıındJ .:'\evyorkun c~le"ıırr ıtdJ· 
~ı olun Cont·y ı~ıand ·cla gitn1iş, 
Luna Parkların elrktrikli oyun 
\<ık trrnlerinc dt·falada hin · 
ınü,tiın Uu trf'nlC'r, !>o<'ı l nlıf! 
~ ıllrrdrn yıı\·arlanır gıhi inı·r. 

llilkldit"İ\f' ~idrn ilk ~aıt>ftfİlf'r :\hmrt rnıin \'<'1nı;ın, Ktm;ıl ,\ \tlar '" foto 'hı..l;.ıf.ı H..ı\l..al 
nu·~hur c·ı·htnnrın tl.ö11ıı..,ınd.ı 

dedik. Fakat v;ısıl;:ılar hazırla 
nıp tedarikler taman1lanınea)' 
kadar saat on buçuğu buldu. 

Benim bindiğin1 jee:p'i, bu' 
yol üzerinde mutat bir t('rtişı 
çıkan Kara \'o11arı kısım mü 
dürü Hayri Güngör kullanıyor 
du. Tam bir akıncı tipi .... İ:jİn 
aşık, zorlukla çarpışn1ağı .saf 
biJi)·or. Bu <:elin )'Olu açn1akt 
\"e bunun bakımında başroller 
dtn birini oynamı~. \'olu ~e\"i 
)·or, benimsi.)·or. Karış karış bi 
Jiyor, her mrselcsiylc alakada 
oluyor. 

Do:ığ1ann müdafoıa\ı 

Hakkarinin ('İvarı, bfıkir hal 
rle bir tabiat aıen1i, dünyanı 
belki en sarp kartal )'U\'alnrın 
dan biri. .. Yolun 160 kilon1ct 
ıelik .,;.:t<ını Zap nehrini taki 
edıyor. ı\Şa~ı do~ru baş dün 
dül'i.icü bir uçurunı, )'Ukarı du ~ 
ru yüce dağlar ve kayalıklar .. 
Kayalıklar atılarak, bt'ş kada 
yerde tüneller atılarak, u<.·u 
rum1arın tiı. kenarında m(')·dan; 
g<.'tirilcn dar yolu, tabiat aıe 

nü, kendi bck3retine bir tC'ra 
\~iı di)·e karşılıyor, T.ıbi;!!iı 

bütün gayreti; yol üıerine ka 
)'a, t.aş, toprak )·ığmak, bıınl 

Y<'Dl'lf'n kapan1ak, daraltınak 
<'ski in1İ\·a~·a kavu~n1ak yolun 
dJılıı. CJ\·ardaki hnlkııı biiyi! 
hır kısını katırcılıkla geçindıı 
iı:in onlar da yola rlli~nıandır 

Bunu bozmak, yol üstiin(' C'ngC' 
)·ığınak i<;ın clcl<'n n<.• ı;t·lırM 

y~pıyorl.;ı. nazı yrrlrrdt• d 
batan nıotôrlü \•asıtaları rj•ld• 
kurtc.ırnıa~ı !'.!<'(im ,·asıtnsı ~ 

pan h<ızı kô5hilf'r sun·ı h:ıısı-: 

)ıklar y.-ır::ılıni-:;;lardır l (;l\rıt 

nuın J..,..n:\rına dil~nıc~ ı'n ) ı•r 
( IJf"\ :a n11 11 intidti 

11.ıKkarı şım<lıik-n daha taıl;:a ıı:ande i.lraı .~tıhs;ıl mahalli ıh- ~·unu \t: kılın bır kısmı da pı. 
i;., f n1anuroısı ı;ô~teri· ti)·aı;1!lra göredir. fakat hay\·~n. YJ~aya arzedilir Oı~f'r kısmile 

:- r .. ill u:: 'lcrkt•z. şın1diki gibi l'ilı~ .~ah;:ı!..ında \'il<İyct, pıyasa halk, ~·adırlarını, kılimlerini, • 
c;ölt'mC"rik ka ... abası değil, on· hesabına ı,-alışır. İş böyle olun- bir kı-;ım giyın1 r~ya..;ını do-
dan d.ıha ın:1nıur olan \"C 2600 c:a, ıner'a me~t.'lcsl \'ildşelin kar. Şırni!k tarahnda tiflikten 
n1t'trt.• )'lik.:.ekliktc olnuısı dola. başlıca dü\·asını lC'~kil ed<'r. şal dokuma tarıile yapılan ve 
yısile Türkiyenin en )'üksek Ko)·un daha fazla olnıak üzere ~ar~ap;k denilen süslü ~e)1 lC'ri 
kn,,.abası !'ayılan Başkale imiş. Hakkfıride 200.000 kadar koyun erkekler arkalarına gf'çirirler. 
f) tama~lar l~akk3ridc 60.000 \'t' .. k~i, 15,000_ ~ığı~ vardır. Fakat eazane, baı;:maya. bulur· 
kadar .:'\asturı varınış. Bunlar Daglarda yaboını kc>çı \'e koyu. larsa ip<>i:e de r:ığhet gli:;tt"rir. 
karınca gibı çalı<;kan in:.anlar. na da tesadüf edilir. 200.000 )er. 
n11ş. ZirJatc <'heri~li loprakla· ko\Un 'e ket";"inin hay\·an ~C'r· 
ı \·ok az oliın ll<JkkfArlde nere· \'f•ll. HoıkkArinin ba~1ıca geçim 

de bir karış düı toprak bul. ka.)nağıdır 

muşhır-'a, i~lı'mşiler. sğaçJık. 
lar. me)'\"eliklcr )eti~tirn1işler, 
tarlalar kurmu~lar ... Bu .\"o.ıs
tur1Jer. Ernu.'ni tehl'il'ine ne-
den lilbi olmu~lar".' O günlerın 
hcrc:ümerci ıçinde işle olu
\·ermiş, her nC 1;ebep "e saikle 
olısa, )·erlerinden o)·natılnıala. 

rı, JJakkiıriyi iktisadi bakınt· 
dan geriletmiş. ]\le\"CUt halk, 
ziraattcn ziyade hay\·ancılığa 
ra~htl glistcrmeğe dc\"aın et
nliş. 1025 yılına kadar türlü 
türlü karı~ıklıklar da oln1uş .. 

Fakat bilhas~a ayandan Ab. 
dülkadirin oğullarının \ e yC'rli 
e-;;raftan İ!oJmail .'\.ğanın tcş\"ik:i
lc kopan isyanlar bastırıldıktan 
~onra llakk3ri>·e de\·an1lı bir 
!'iıklın devresi g•·lmiş. Derebey. 
lrrinin tazyikinden kurtulan 
bJikın, ruhi meyillcrinde esas· 
Jı bir det:işiklik göstermiş. Z:;ı.. 

ten esas itibarile çok munis 
in .... anlar ..• iyi :rnuan1rleden çok 
nüitt.•hassi-; oluyorlar, iyiliğe 
nankörlükle n1ukab<'le etmiyor. 
lar. Dik kafalılık eden çıksa 
bile artık halk tutn1uyor, hU
klıın«•tc gittikçe f;ıı.la inanıyor 
\'e ısınıyor. Ziraate, n1ey\ccili
ğe ragbet c.ırtıyor, Xasturiler. 
den kal;ın en1liık 1 isteyenlere 
\·eriliyor. Zatrn büyük feda
kiırlıklarla burada yol açılması 
Ye molörlü vasıtaların işleme. 
ğe başlaına!iı, lfakk3.rinin sima
sını kökünden değiştirmiştir. 
Son bir, iki )·ılda görülen ge. 
Jişmcler, <'Ski hale nisbetle hav 
-"alaya sığnu)"acak kadar bir 
ih:rleme teskil edi)·or. 

200,000 Koyun 
"• ktçl 

~l<"rinoı; tt•k tük Hakk~riye 

girn1eğ<' başlamı:ıır. Bunun ge
niş bir ölçüde yapıJma:--ı, Hak· 
k.iirinin lkti,.adi hayatı için en 
nliihim inkılabı u·~kil ed4:-C<"k· 
tir 

af,;ılınea 

üzere 

İki r;<>ncılir JJakkiiridt.• ıi.ırı.i. 
lere telefat \·erecek hasıalıkla· 

ra tesadüf edıln1emiş'ır. Yalnız 
Şirnakta bazı hay,·an h<ıst.:ılık· 

!.ırı vardır. 

Bütün gt"C,·imi hJ)·,·::ınt·•Jı.k o.. 
lan bu ,.~lii)elin \'<'lerınf"r mU· 
dürlüğünün münhal kiJlt»d'I 

.cıcı bir ~eyılir 

(De \ anu 

H a"kküride hdl;l en eı-.1!>lı ik. 
ti~adi faaliyet ha)"'aneılık· 

tır. Ağ;ıların da, halkın da, tile· 
Jlakk.;ride Va1i Konağı ('addt'ioi. ~hrin biılün .. okaL ,.,. r:adtlt·Jf"ri 

topf aLhr. 

·-

~ 

_.;.: 

~ .. 
• '!~ ~ -~~-~ .. \J''(. 

11.JL)..Jri )olunda nı,ıballi Lı3afttltıİ)lt': ~trli lıu ha\illİdt· )f'C:.tnt· 
m.iin.aLiılle \iıl\ıta .. ıdır. 

• 


