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SEÇiMLERiNDE 

Amerikalılar oy vermeğe 

nasıl teşvik edildiler l 
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Bugün ikinci sayfamızda 1 
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Amerikan 
Başkanını 

halkı dün 
seçti 

,. ,,. 

KAT'I NETİCE 
•• 

BUGUN BELLİ OLACAK 
Eisenhower, 122 oyluk 13 eyalette ileri durumda. 

Steveııson 82 ~y a sahip 6 eyalette ileride 

İyi niyet 1 

Köprüleri 
.... Y.\ZAN: 

Ahmet Emin YALMAN 

Blin~cnlizde pe~da olan ı;ten_i~ 
harrktller, 'in1diden drrın 

ruhi nrticclcr )aratmıc;tır. Türk Uvn.ı•ı V.ı1r"•""'"''"" 
latand;ı~ı. artık bo\·nu biıkllL . \nkara, 4 - Jlulö i J\Ch mc 
bir halclr. kildrı·~ne ra~ı o1ntulor. 1 nin D. P. )lcclis grupu ba.~kaıt
daha gcuı faah)oetlf'rın sahasın·· lı~ına scçilmesi,·Jc inhiliıl eden 
da ku\"\·rtini dencnırği ıahmcUi Milli Savunma Bakanlığına L'la"'
fieğil, ha11ı \'C' C"azip. buluy~r. tırma Bakanı Sc)·fi Kurtbck ta
o_ur~un bir nıcınlckrl bırdenbırc ·in edilmiştir. Tayin ~·üksck tas
dınan1ik bir ınanıara_ aln11ştır. 1 dike iktiran ctnli~. tezkeresi )lcc
llukuıu"t kapısın<1 'uk ol~ıad;ın tıs ba~knnlı~ına yazılnııştır. 
iş ftl"\atları hulanların \"C ıktısa- 1 Bu.ııünll'rdc kabinrdr cli~rr 
eli hir i'tiklillc k;ı\·uşanların sa· bazı Bal\:anlıkların ela inhili!l rt· 
~·ııı;ı gun günr ~("ni~li)·or. Ti.ırki DC\'amı Sa: 5 Sü: 5 de> 
Yl'de orl;t ~ınıf bakıınından ml'\'· 
f'Ul bo)luk !>ıl'., i1tr doluyor. Es· 
ki tl'tTlibe \e öh:ülerf(" nı.iİoalJ
tını ta\ in t'drnıi\·eceginıiı bir 
lakım İ1a)·ırlı ü;limai \ e ,j~·aı.,i 
h1kılil1>lann otrifrf\indr olduğu· 
tlıuzu farkrtn1rge başlıyoruz. 
ifa} laz , e tufr) Ji unsurlar ya
ratan iktısad i \r if;limaı şartlar, 
l"'drit:i bir tasfhe halinde bulu
rıu~·or, sebe ı> ,C neticeler ara-
sındaki miinasebetlrr değişi)or. 

Qariı> oli~n tarar şu ki bi~tiin 

Acı bir kayıp 

İ. Süreyya Yiğit 
Vefat etti 

bu ı:ı;e1işn1etrrin ha\·a!ıı sı~·a
lli hayatımıza aksetmemiş, ıni11i 
li uu rumuzd:a yer alman115, milli 
hir i~birliği istidadı ~·aralan1a
tt'ıtşlu·. Grlişnır halindrki iktı~a
rU ,.e içtimai ha~·aUa si)asi ha· 
~atının: arasında henüz köprüler 
kurutınanıışhr. Siya\İ partiler. 
ltıilli lniny('dcld dcği~iklik man· 
1:arasını h<'raberrc seyretnıeıte 
~İı-işınrmiı;; l rr,· ınü5lcrek kı"nıet 
'·lı:oiHea ine , armau11şlardır. Takıın 
1 akıttı politika adanıları birbir-
lerin<' l.if ,ctiştirıncklc. kı)·anıe- .Surr,~a \"iıit 
1'° kadar ~onu grlıııi)errk hir: . ~ . . 
•Sen haklısın. hrn haklıynn• E~kı Koc:aelı ;\Iıllel\·l.kıTı İbra 
~a\ga\ını dt'vaın rttir111("klc nı eş- j hıın Süre~·ya Yığitin hır haHa 
l::Uldiırler. !\lilli ıuukadderatnnı-1 er\·el 1:cçirdiği bir aml'liyattan 
11 tı idarecileri) le 1'ıirk basını 1 

kurtulanuyarak dlin gcı.:c yat
jta!iiııula kOprüler buluııınak şÖY·, nıakta oldugu T.e~\·i.kiye Sa_~lık 
e dur~uu, bftta uçurunılar \·ar-. erinde \Cfat cltığını tecssurlc 
dır \'e hunları, ha!,İS şahs1 men~ 1 Jıabcr aldık. 
laaıı<'r hesabına derinleştlrmrğc )ferhum .• \tatürkün mücacle
\·e bir fasizm gid isi yaralmağa le \·e inkılfıp arkadaşı olarak u. 
ltlraşanlar eksik değildir. ' zun yıllar memlekete hizmet el

Kurukonakta' da yapılan tatbikatta bulundu. 
Gördüğü bütün birliklerimizi takdir etti 

Ridgıvay, yap111al' istedi ği11ıiz şey 
kııvvetli ol11ıak, sııllıii koı•11111aktıı·, fledi 

Kil" \L .\ YDAR 
l'o.ron va:ı h'ıı•hnd•n 

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

N,\TO Orduları Raşkomulanı 
General ~latthc'v Rıdgway, be
raberinde !\ATO güney - doğu 
bölgesi kara kuvvetleri komuta
nı General \\Tyn1ann. Birinci Or
du l\lü(etlışi Or~cncral .Nurettin 
Baransl'I, Garniırııı komutanı 
Korgeneral isnıaıl Jlakkı Tuna
bovlu. :-0.\TO kararılhındaki di-
1'c~ men1lrkctlt'r askeri tcmsHci
leri olduğu halde dun Trak:ra 
bolgesindcki bırJikleri.mizi ziya
ret ctını . bu arada Ka,·akanıbar
lan tcpt·sintlr. ).-apılan bir a~kerl 
harekctı ~itrduktcn sonra Kırk-

Memur ve emeklilere mesken tazminatı verilmesi isfer.di 

--· Leon Dayton tlü n drnıccini yaıJarktn 

L. Daytoıı iktısadi 
kalkınınaınızı övdü 

Karşılıklı güvenlik teşki/ôtı Türkiye Başkanı, 
kamyon yüzde 400, traktör yüzde :ZOOO 

artmıştır, dedi 
r:sıs 

fstanhul, 4 Tiirkiye 'E' .\ntL Uu,:.:ün Türki)e hu~day ih 

U•· •ıl'I lılı.ı ı frinu:dt" 

\nkara 4 - Er ve dükkiın ki
ralarının serbest bırak1huas1 ,.c 
ya 1.an1 yapıln1aaı husu!;unda a· 
dalet kon1isyonunun hazırladığı 
kanun t;ısarısı önümlizdeki gün
lerde !\teclis gündeınine alına
caktır. Tasarıya ,t::öre, kanunun 

j mer'iycte ,f:irme~ini müteakip 
. ;::-eçen lıir 5Cl1Cdcn sonra bütün 
1 meskenlere yüzde yliz, ticaret· 

ı 
hanelere de yüzde 150 zam ya
pılacaktır. Ticaret koınisyonu 

isc- meskenlere ~·üzde 150, tica· 
rcthane1ere yüzde 100 zaıu ya
pılınasını isten1iş \"C bir sene 

l 
ınilhleti de kabul ctmemhtir. 

De\.·amı Sa: 5 'iu: 5 <•e) 

1 

GI. Ridgway Edirı11~de halkı selamlıyor 

(lle\Bmı Sa. 3 Sü. 81 

•• 
Akdeniz' de 
Manevralar 
Durduruldu 

J. uıdı>!!j Llarn 

• ·apoli. 4 - Bu ı:ece hareklt 

Siyasi komitede 
---- ı Genci k.;rargihındaı_ı bil~irildf .. 

K gine göre harp gemılerının bat .. o re 1 makta olan bir ~:atta~i dört k~
zazcdcvi kurtarmak lizere vak a 
mahalÜnc gitmeleri üzerine Na. 

hakkında "o·. ru·. snıeler tonun yapn1akta bulunduğu en e 1'_,. büylik manC\Talar mu"akka\en 

Selim Sarper ve Güney Kore Dışişleri Bakanı, Kore'nin 
barışa kavuşması gerektiğini söylediler 

J. ıttd Prtıı 

1 
:\r\ı·ork. 4: - Güney Kore Dı~i~lcrı Bakanı savaşlara son 

Oışişlrri Bakanı dün Birle~miş ! vernıek it;in takip cdiJnıesi gere. 
:\lilletlcr 5iyasi konlitc;,ınde söz ken herhan;:i bir pl3n ileri sür. 
alarak Güney Korelilerin büyük memiş fakat Güney Korelilerin 
bir ümitsizlik iç-inde olduklarını bundan böyle sefalete dayanamı· 

durdurulmuştur. 
Longst('p adı v('rilen mane\Ta 

lara iştirak etmekle olan Fran. 
<Delamı Sa: 5 Sü: 6 CSP) 

Kadın komisere 
Sarkıntılık eden 
Gene yakalandı 

Ustaoğlu 

Müdafaasını 
Hrı 11 rlıvor 

harbin doğurduğu sefaletlere ta. yacaklarını bildirmiştir. Güney 11• ıı· !ıfrimiıdı"' 

Ankara. 4 CAnka) - Atatürkc 
\C inkılftplarıınıza hlicuın eden 
Samsun nıillctvckili f('hnli Us
taoğlu O. P. haysiyet divanında 
kendini müdafaa ctınck üzere 
hazırlıklara başlaınıştır. Kendi 
tt'zini bcniınsc)·cn bazı milletve
kili arkadaşJarıyle birlikte yazı
lı bir müdafaa hazırlam:ıktadır 
Ustaot:,lu, haysiyet di\'anında 1 
razn11s olduklarının kanunlara 
aykırı olmaclığ:ını nıüd:lfaa ede
ceği gibi yazılarının inkıliiplar 
aleyhinde olmadığını iddia ede. 
ceklir 

r 

hammLil etme.ye takatleri kalma. Kore DışişlerJ Bakanının sözle· Ankara, 4 - Otobüste seya. 
dığı gibi mütarekeyi bcklen1ck- rinden çıkan mana şudur •Başı . hat etmekte olan \'ahdi isminde 
ten de u:-;anc\ıklarını ~öylcmis· mıza i::Clen bütün dertlerden ne ı bir ı:cnç, gene ayni otobüste se. 
tir. <Devamı Sa: 5 Sü: 6 da> fDcvann Sa: 5 Sil: 4 de) 

rikanın iklJsadi ç;ah~daki jşbırli- racalc;ı!-1 olup ı~tih-.alcitında yüz
ği hakkında bugün Per\ane klü- 1 de 100 bir artış kaydetmiştir. 
bünde beyanatta bulunan Kar~l· l\anıyoıı ıniktarı yüzde 400 ,.e 
tıklı Gü\'cnlik Te~kiliılı 'fllrkiye Türkiye tarınunda CçıHliklerin· 
özel ~tis)·onu başkanı ~L L. Day. ele) kullanılan traktör adedi son 
ton, Türk \'C l\mcrikan işbirligi- beş yıl zarfında yüzde 2000 art-
nin ~eçcn beş yıl içinde iktısadı mıştır. 1 
sahada nıcvdana getirmiş oldu~u 'J'ürkıyr artık bazı piyasalar;;ı 

Bugün 
sc.nere,yi İıuliı.sa ('dcrek demiş. küçük miklarlarda mal ı;atan 3.rı· 1 
lir ki: < O"va mı Sa: 5 Sü: '.! del 

S«ıııık İlısaıı 
:parlilrrarası ihtilolfları bir tara 

fa bırakın, iktidar partisinin 
ll'.\·saı ıümresi.)·le tenkidri 1ün1. '• . 

miş bir vatansever \e idare ada. 

mımızdı. d11ı·ıış111ası11u 
Meşrutiyet ı ıllarında olduğu 

Aydııı'ı'ı 

devu11ı edildi 

Hakkari 
·~.3vemizi 
Veriyoruz _J

1 

\t arasında bile temac;, anla!Ş-;;a ''° i-;blr1iğ1 kurulamamıştır. 
t'r tarafla tt'mas halinde bulu

<De\·amı Sa; 5 Sü: f J,) 

kadar }!illi Mücadelede de bü. 
ytik hizmetlrri görülmüştür. 

Merhum. Birinci Bilylik ~lıllel 
;\[eclısinın tesisinden l!lSO !'Pçi. 

(Devau-.ı Sa: 5 Su: 3 del 

Sanık dünkü ifadesinde kendisinin kıskanıldığını ve 
bu yüzden fenalık yapıldığını söyledi 1 

<Yazısı 5 inci sıylamızdadır.ı 1 
."tC\). OIK DU)UK eİ{İmİ1 FE""rİfh1 11 rrmal F.rltin"lf' f\jıl~o;nıic; ı'\lı\lr'lf·tı!"'İ riirlı f1Clege~ı ~cum 

Sarıu.•r ,e .\nıerika Dı12 İ '; l f'ri Bak:lnlığından H('nl") .\ U~ road 
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1 MIERİK1lN SEÇİltlLERİN DE 
....... .. ' ' 

tı~:~ il i!jl ,) 1 
Ahmet Atnerika ılar oy vermeğe 

nasıl teşvik edildiler? 
Şehir çöpleri 

gübre yapılacak 
Belediye ~imdiye kadar denize dökülerek imha edilmekte 

olan ı;öpleri &ehir haricinde açtığı çukurlara dökerek imhaya 
başlamıştır. 

1 H AVAG:~ Müteahhit bozuk 
VA'ZIY•TI , 

Ycıilköy Me!cornloji is- Etlen salam 
ta•;)onunun tahn1interine gö y k 
re, bURUn şehrimiz ve civa- apaca mış 
nnda ha\·a sabahle)'·in sisli 
ve bulutlu, sonraları ıne\·zii 

yagıı;.lı geçecek; ha\·a sıcak

Jıgında nıuhiın bir değişme 
olmıyarak; ruzc3rlilr kuzey -
doğudan orta kuvvette ese· 

As~erl birliklere bozuk et ,.e. 
rildi~i yolunda ban toptancı ka-, 
.ı;apl;ırın ihbarı üıerine harl"kelc 
gf'('en T. Ordu \'eteriner heyeti 
nin •bu PtlE'r insan hayatını teh 
likeye koyar. ~Pklindp rapor ver
diğini•d•in bilrlirmiştik. 

Rasimr denberi 

A nkaranın Jlaymana iJç.~i: 
ne bağlı Topraklı ko.) u 

zenginlerinden biri bir atem 
tertiplt'miş. Odanın ortasına 
) erl"ştir.i.len iki bü)ük &ini 
içinde çırılçıplak göbek a. 
tarlarken etrafta ;yer alan 
kOy zeıı!lini \e arkada~ları 
kafa.)ı tutsulerlcrıni-. Niha· 
)et aşka gelip nara atmı1lar, 
naralar uzcrinc jandarmalar 
oda.)'ı basnuşlar, çıplak ka
chnları \-8 aıenı yapanları 
sa\cıhga tesliın etmişler. 

Dun raze-
t em i · f 

ıin ba~maka-
1.,ınde de be
lirtıldıji ıi· 
bi. bu yıl A· 
merikan ıe· 
çımlerinde lı 
tirliin yük-
sek olmasını 

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

kullanmağa teşvik için baş vurduğu ça-
reler anlatılmaktadır 

her malın sah· 
) ıı da yine ıe· 

nıı teıkılAtla· 
ra da}anan bir 
sistemle yapıl
dıfından, se
çim propagln 
dasını tatbik 
etmek nispeten 
kolay olmus-

.;\çılan ı;ukurlara dökülen töpler il~çlanmakta ve üzerleri 
toprakla kapatıl:ırak taaffune m1ni olunmaktadır. 

Bu ciımll-th·n olarak dl.in Belediye reiı muavini Necati Çil
ler"le Daiml Komis~·on iı~·rlerl ve diter alA.kalılar Edirnekapı, 

IJürriycticbediye tepesiyle Kadt':öyilnde atılan çöp imha çukur· 
tarını mah~llerinde gOrmü~lrrdır 

rektir. 

aallamak I· \.. , ----
çın, •Ameri· 

_J tur. Mesela 
------ üt ıiıeıerinin 

üzeril11! OY VERİ:>!IZ• dl· 
yen bir yafta mı yapıştır· 
mak istiyorsunuı.:? sut ima· 
I1itçıları cemiyetinin •,!\
merikan Geleneklerini Yasat· 
ma. Derneği• ne katılmasını 
ıa.tlayınız. 

'levcut çukurlarda imha edilen bu çöpler allı aıda ııUbre 
haline gPletektir. 

Ayrıca Belediye çöp fabrikaları tesisi üzerinde de çalı$ma. 

lnrına devam etmektedir. Çalışmalar müsbet şekilde neticelen
dı i takdirde şehir çöplerinden ıun'l &Ubre ve muhtelif gazlar 
istıhı;al edilerek büyök faydalar temin edılecektir. 

Dun ıehrimiztle ha\·a uınu· 
miyttlc aı bulutlu geçnti), 
ruzı::arıar degi!;ik )-önlerden 
haFif rt,ınl:ı-, t.ünUn sıcaklıgı 
gölgede Azami 16, asgari 5.7 
1<ıantigrat olarak kaydedilmi:ı; 

Oniu Temsıl Biiroo;;u ,.e b•ı is· 
le il~ililer nPzrlindP yaptıt!'.ımız. 
temaıta &iire hugün \'a1iretin ta 
mııml"n ayrlınl~nm.ı 1 bPklt'nmf'k 
tcdir. l\Irzbah;ır!a muayene erli 
ten etlrrin hakikatrn ins:ın lii:ı(t 

Jıgına zararlı oldıı~u tr!.hit edil 
mişı;E'I de bu etlttrin a!'>keri bir
liklerin mutfakl;ırın:ı. eratın ka· 
zanına kadar ~irip Rirmediği he
nüz tesbit cdilmİ$ dc~ildir. 

nu Jıarlise bana, ıııerhum 
Ahmet Rasim (rstadımıun 
hoş bir hikfl.yesini hatırlattı: 

list:ıdıınır. bir gün bir za
tın tertip ettigi bir içki lle
nıine da\"el cclilmiş. Da\·etJi. 
ler, akşam ~erinli~inılE' hah· 
çc)e kurulmuş olan ziyafet 
ıofrasına oturınu lar, ) a\·aş 
,-aı·a~ dr!nlenıne2'e, demlen· 
dik('e nr~'elenıne.ç:e ba~Ja. 
mı,.Jar Bu umumi. nrş'e ara. 
sında ev sahibi, bilhassa ) , .. 
ni tanıştığı üstadım11:a hitap 
ederek: 

kın Geleneklerini Yaptma 
Dernrlı~ muazzam bir propa
ıanda fıali)·etıne giri,5mi1tir. 
ııakut her vatandaıa, demok
rasinin esas prensibinin ce
miyıt davalarına, ve dolayı.sile 
Jf('imlere, al.\ka göstermek 
oldutunu hatırlatmaktır. 1948 
aeçimlerinde, tıtirAk ııisbetı 
Amrtikadan yüzde Sl e dil;
müıtti. 

Demokrasi, balkın kendi ken 
dini idare etmesi, daha doğ
rusu, memleketi idare edecek 
olınları biu:at .seçmesi, de· 
m~ olduıtuna göre; vatandaı· 
Jarın seçimlerde behemehal oy 
haklarını kullanmaları icap e
der. Bu hususta allıkasız veya 
tarafsız kıılmak, tehlikeli neti
~ıler dolurabilir; siyaseti ken 
di maksatları u~runa bir Alet 
olarak kullanmak ıstiyenlerin 
ekme&ine yağ ailrer. 

Amerikada 1880 seçimlerin· 
de. Ee(menledn yilıde 78.-l ti 
oy haklarını kuJJannuşJ3rdı. 

Bu rakam 1000 seçimletirule 
yüıdı 73.3 a; 1940 da 53.4 e ve 
en nihayet lDtB de yüzde 51 e 
düştü. Amerika gibi, demok· 
ta!inin be~ili sa}ılan ve her 
vatandasın serbestçe oy hakkı
nı kullanabılmesi için mazide 
çetin mücıdelelere girişmıı 
bulunan bir memlekette, hal· 
Jcın gıttikçe artan alfl.kasızlt{:~ 
pek tok ki~iyi fazlasile üzmek
te idi. •• .\merikan Gelenekleri· 
11i Ya$atmı D.erne-'t'i• nin 1952 
seçimleri münasebetile actıtı 
kampann iJte bu üzücü alAka
aızlıtı &idermek maksadını güt 
m•ktedlr. 

Tamamen fahrl olarak talı-

Unesco Genel Kongresine 1 
gidecek heyet belli oldu \ 
Ankara, 4 (,\!\kal 71 Uneaco 

ıınıl kon inin bu ayın 12 ıin · 
de l'arute p~lll evvelce 
bildirmiıtik. Bakanlar Kurulu 
Türk d•l•osyon heyetini aşağı
daki ı•kilde tesbit etmiı!ir: 
Bııkan Paris büyük elçimiz 

Numan l\lenemencioğlu, başkan 
vekili Prof. Bedrettin Tunçel, 
diğer üyeler Prof. Orhan Alis
bah, Prof. Fikret Arık ve Ahmet 
Kutsi Tecer. 
Konferınıtın önce yapılacak 

olan milll komisyonlar toplantı
ıında memleketimizi Ahmet Kut
si Tecer ve Prof. Tunt"el temsil 
edeceklerdir. 

ıan bu demeli• SO kadar ku
lüp, ticari. dini veya öğretici 
teşekkül . bu arada Kredi Ban
kerleri Cemiyeti ve Kız izci 
Teıkıllıtı • katılmıı bulunuyor
lar. Derneğin dört buçuk mil· 
yon tadar ıuıı vardır. 

Toplu ol:ırak demde katı· 
!an teşekkUllerin biri de son 
)ıllarda ..:\merikalı olan •Ye· 
ni• vatandaşların kurdukları 
cemiyettir. Bu cemiyette 40 
mubtelıf yabancı memlekette 
doğl!;ı bUyUmüı kimseler var
dır. Cemiyetin faal üyelerin
den Bayan Karlson ıöyle de· 
mektcdir: •Eski .\merikahlar 
için hürriyet me!humu arlık 
esklmiıtir. Hürriyete o ka<l>r 
alışnu,\tırl.ır ki, çok zam.Jn hür 
olduklarını akıllarına getirmez 
ler. Biz, )'eni ,\merikalılar, el
kl .ı\nıerlkalılara hürriyetin 
n15na. ını bazen yemden ölret 
mek torunda kalıyoruz.• 

,. '1nd:ışların oyJJ.rını kul· 
J3nın.1l:ırını sağlam:ı.ıc uğ. un
da, .Amcr1 ·ad:ı s:ırfcditen gay
retler umumiyetle gayet iyi 
netice \'ermektedir. )fuhtelif 
ıehırlerdek1 lrlarl seçimler es
n;ısın1.la ehle edilen neticelere 
bakıl3cak olur.,. ufak bir teş
\lk sayesinde, oyunu kullanan 
seçmen adedinin hemen arttı
ğı giırıilnıektcdir. Bunu gözö· 
nünde tutan, • \mrrik::ın Gele· 
ncklcrini i'aşatına Derneği• bil 
tün mcınlekette seferber olmuş 
\"e bu )11 63 milyon seçmeni 
(yani llJ48 seçimlerine tıtirAk 
edenlerin 15 milyon fazlasını) 
oy ıandığın1n b:ı,ına ıevketme· 
ge :ızmetml~lir. ~\nıerlkada J. 
lAncılık zihniyetinin ne kadar 
ilerı gittiği malümdur. Bu ••· 
nekl ıeçimlerde. uancılık ıJs
temi l!Jı: de!a olarak, halkı bir 
sahsın veya ılrketin malı ile 
de • oir.a!tnln estı! pren 
ı.~ıle il ' cndi•mck m ks.dile 
tatb ~ edıln!~ktediı'. ll!:ılrsat ıu 
>eya bu partinin propaganda· 
ııru ) ı>mak değildir. Her seç
menin, kim olursa olsun, bir 
:ıdaya; hangisi olursa olsun, 
bir pa.rtlye, oy lermesini sa~ 
l:ım:ık isteniyor. llu uğurda, 
her akla gt·len çareye baıvu· 
rulmuıtıır. Son haftalarda, bil· 
hassa son on gün z:ırrında, lıer 
Amerıkah Jıer gitUği yerde, 
flddetll bir propagandaya !Abi 
tutulmuıtur. Amerıkada he· 
men her teşebbUs teık1latlan· 
dırılmı; bulunduğundan ve 

Ord. Prof. Dr. SIDDIK S.\,11 OS.\R·ın 
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A'ağı yukarı heııı .;\merikan 
uıle&l her ıabah bır şiJe süt 
aldtfına göre (,\n1erikada bil· 
ylikler de süt içer), oy kaın· 
panyasını e\·lere kadar soktu
nuz drmektır. 

Eksrri dükk.an \'e maJaıalar, 
lokantal:lr ve e lence yerleri 
de bu uğurda zııererber e,dilmi,, 
her tarofa ·OY n:ıtl!l:lZ• di· 
yen Uinlar asılnu,tır. 

llütUn umun1i kütüphan~lcr 
\'e ekseri kitapçılar, se~mcnle· 
ri, An1erik01nın bugünkU siya.
si duruınuııu izah eden kitap
ları okumağa tl'SVik (!tnıckte~ 
böylelikle \'al:ındaşın ntes'uli· 
yet hissini arttını1ağa çalışmak 
tadırlar. ,\merlk:ıcla ınilypnlar 
ca. azası o1Jn çe$illl kadın kU· 
lüplerl de oy ycrcnlcrJn a<lc· 
di'li çoğaltmak ınaks:ıı.lilc pro· 
paganıb faaliyetine &iriımiş
le!'dır. !'ttc eli ·K:ır!ın Seçınen
ler Birliği• nin Jdarl.>cileri bü· 
tün tiyelere $ll eıuri \"ermişlir. 
• İşe kocalarınızdan ba~layınız! 
011ları, ıeçim kayıtlarını yap· 
ma~a icb:ır ediniz:• 

Radyo ve Tolevizyon ılrkel
Icri de bu hu.susta n1Uhlm bir 
rol oynamaktaı.lır. :!\IPsel.i dün 
yani seçim günü, 2300 n1uhte· 
lif ist3 ·on vatandafl:ıra bütün 
gün zarfında tam 23,000 dera 
ıOJ~• vermelerini hatırlatmış· 
tır. 

Biltiin otel odalarına OY 
VEHl!l:lZ· diyen afiıler yer
leıtırilmiıtır. 

Ayrıca, • i\merlkan Gclenrk 
1 rlui Ya atm:ı Dernefl• nuı 
dört buçuk mllyon faal Uyesi· 
nin her biri, tanıdıkları 1 , eıl· 
nL dostunu, hatıl y;bancıları 
....,rarla •OY vernıcSc• te~\!.k: et
mPktcdir. 

Kardeş 
Katillerinin . 
idamı istendi 
Bundan bir müddet cince 1\ti. 

hal ve Eteni isimlerinde iki kar
deş, Kurtuluştaki e\"Jerinıie pa
rasına tamaan ablalan Eleniyl 
öh1tirn1ek suçundan ı inci A~ır· 
ceza mahk<-mesine vcrilınislerdi. 
Gayri mevkuf olarak duruşmala
rı yapılan aanıklar hakkında Sav
cı dün idam cezaın istemiıtir. 

Beyoğlu S. H<lkimi Ziya 

Yaıgan'ın istifoıı 
Ö~rl'ndi·•imize göre uzun za. 

mandanberi Bryoglu sulh hAkim 
1iğini yapan Zıya )'azgan vaıife
In<len ı;ıhhi gehfopler ileri süre

rek istJfa etmiştir. 
İstanbul ?ılüddciumuml mua

rinliklerinde ve muhtelif hAkim
IJklPrde bulunmu~ olan Ziya \'az. 
ganın siyast hayata atılacağı ya. 
kınları tarafından bildirilmekte
dir. 

Dün kendi:;iyie eörüşen bir 
arkadaşıınıza da Ziya Yaze:ın, 
mesleğinden hiç bir sebebin te
siri altında olm:ırl.ın n~·rıldıA:ını, 
bundan sonra tarihi eserler üze. 
rinde tetcbbülerde bulunacağını 
biJclirmistir. 

Üniversitede 

Test usulünün 

Neticeleri 
Bu ıcne İ5tanbul Üniversitesi

ne alınacak olan ögrencilerin 
test usulıyle yapılan seçmeleri 
ncticelenmi~ \.'e fakültelerde ilan 
edilmiştir. 

l-ler fakültenin alacağl miktara 
göre en iyi puvanı kazananlar sı
ra ile tesbit edilmiş olup, bu il· 
raya göre k:ıt 1 l kayıtların :yapıl

masına başlanmıştır. Ayın 15 ine 
kadar devanı f!dE'CC'k olan kayıt 
müddeti zarfında müracaat etn1e 
miş olanlar haklarını kaybede
ctklerdir. IJer namzet, Üni\'ersi
te veznesine yatırdığı 2.5 liranın 
makbuzunu eirereQ;i fakülltnin 
kaleınine ibraz edecek ve burada 
da 15 lira fakülte kayıt harcı ya. 
tıracakhr. 

Hayatını tehlikede gören 

tir. -
KÜÇÜK HABERLER 

İST.\l'iRl L llE~IŞERİI.ER 
CEJIİ\ETIM:-1 ThRBl\E\"! 
FİM!l.ERİ 

İstanbul Jlemscrilcr Cemiyeti 
tarafından hazırlanarak &cçen 
me\·sim gonunda yazlık bahçeler
de tesiri kontrol edilmek üzere 
a:Ostrrilen ı·e iyl neticeler alınan 
• İstanbulumuz ı·e üzerinde ya. 
şıyanlardan bazıları• isimli ter
biyf"\'I film şehrin iki sinema
sında tekrar gö.sterilmeğe baş. 
lanmıştır. 

Şehrin tarih! ve di~er değer
lerini belirten \"e medeni tehre
~ini hozan seylerin filmleri ~e
kilerek okullarda ve &inemal:ırd3 
gösterilescekUr. 

TfHKl\"I': Tt;RİZ'1 
KtRl"MJ:Nl'S GEZiLERi 

TürJ.d~e Turizm Kuruınu ~ehir 
gezılerıne devam edilmektedir. 
Jlpr cumartesi gtinü sa.:ı.t 14 le 
Taksimden topluca hareket edi· 
tecek ol:ın bu gezilerin ılki 8 ka
~ım cumartesi güniı Topkapı sa
rayı müzrsine yapılacak, Harem 

bir vatandaıın müracaatı daircoi ve Kubbealtı ıezileeek
fstanbul Cumhuriyet Savcılı~ı- tir. 

na birkaç gün önce bir adam ih- 15 kasımda D0Jn1abahçe sara· 
barda bulunarak h.ayatının teh- yı, 22 kasınıda Topkapı sarayı 
li~e~e _oı~ugunu, Oldlıriıle_ceğ!ni \ Haıine dairesi. 29 kasım cumar
bıldırmı~tır. Jlaıııan A5lan ısının- tesi günü de \'ıldız sarayı gezi
deki şikayetçi ~unları anlatnııs- lecektir. Du 1:::czilerde tanınmış 
tır: tarih \-'e ı;anat adamlarımız tara

•- Bundan dört sene önce rından etraflı izahat \"erilecek
kızımı, Atdrrin Şt!'\.'ki İ!iıminde tir. 

) Rizeli bir adam kaçırdı. Onların 
Rizeye gittiklerini ö~rendim. Ar- M.\!11.\V Dl"KK \stND.\KI 
kada~lmmla birlikte ben de ora- KA \GAD!\ } .\R.\L.\NDI 

Ankara Hukuk 
Fakültesi 

ya ,:::ittim. Şrvkinin adaınları ile Kocamustafapa a cadde-;i 264 
d~~da carpıştık. K3ıım ism~~d~-{ nu~rada otur~n Garope ismin 
kı hır ~rknda$ım kur$un\a oldü. dekı hı • aynı semtte bulunan 
Şevki hakkında m>hkemece tev- bir manav dıikkanında Lcon ,.e 
kıf kararı verildi. Fakat ŞHkiyi Hasan adlarınılaki ~•hıslarla kav 
yaktılayıp kararı infaz etmek bir gaya tutu~muştur. 
türlü nülmkün olamlyordu. Ge- Bu arada bı('a~ını çeken Garo. 
çenlerde J\nkarada evimde otu- pe Lron ve ıra. anı yaralamıştır. 
rurkcn bir tf'lgraf aldım. Yeğe· Suçlu }·aka\3narak hakkında 
nim, Şevkinin beni öldürmek takibata aşlonmıştır. 
ÜZ<'rc Ankaraya geleceğini yazı. 

T(.nK DE\"Rİll yordu. Adtıpazara ka(tım. Bura-
ya da bir telgral geldi. kaçmamı OCAKl,.\l\INIS \"ESi 
ihtar ediyorlardı. Şimdi lstanbu- ÇALIŞ~!A PROGR.UII 
Ja geldim. Öğrendiğime göre, Türk Devrim Ocakları İstan 
ŞO\·ki İltanbula gelip beni öldü- bul teşki!Atı bu ayın ıs inden 
recekmiş. ll:ıyatımı koruyunuz ... • itibaren leni faaliyet devresine 

Savcılık hadise hakkında tah- ıirecektir. 
kikata baılamıştır. Bu de,·redr., Br5Jktıı. Kadıköv, 

r. Ordu komut;ınJığın:ı batlı 
birliklerle en srri y:ısıt::ılarla hu 
me\·1uda tPmaı temin edılmittir. 

Diğer taraftan müteahhidin· 
'Ben bu rtleri askf"riye "l'!ı Yrr
mek için kesTtll'dim. Bunları sa· 
Jam \"e sosiııı: imali.tına. ha11rl1-
mıilım.• drmiı olma'\ı da garip 
görülmrkte, hattı bu yüzd•n Be· 
lrdiye de kf'ndi Z<lVİ\'esindcn ta
kibata ~irişmiş bulunmaktadır. 

Dün gec vakit, Kara:ılaç Ku. 
rumları müdür yardımcısınrtan 

aldı~ımız mektupta ga1ctecilrre 
söylenilenlerin yanlış aksettiril
di·"inden hahislc etcUmle ışöyle 
denmektedir: 

.rıtüteahhlt ol.ırak tanılan ba 4 

zı tticcarların çok zayıf et krs 
tikleri maalesef do rudur. Ge· 
ı;en sene kurı~numuza gttlmiı 
olan salahiyetli bir hPyrtle te
masımızda bu husu~u kendileri· 
ne anlatmıs ve bu kabil ellPri de 
göstermiıtik. Fakat bunların si
vil veya askert mütsseo:eler tara-
fından kabul edilip edılmediğini 
biz bilemeyiı. • 

--0--
S. Çehre 

övenleri 

kendisini 

tanıdı 
Zabıta memurJarından dayak 

yediğini iddia eden Sırı)·er ci • 
nayetinin ıanığı Sabri Çehre dün 
İı.tanbul Savcılı~ınriaki Sorıı$ttır
ma bürosuna getirilmiş ı·e ifade
si alınmııtır. Sabri Çehre bıUha
re Emniyet müdlirlülüne eide
rek kendisini doven memurları 
teihiı etmiştit<. 

--0--

llfr kı:ica'karısını dina· 

mitle öldürdü 

O'lo 4 (A.A.l - 40 yaıların· 
da Olsen adında bir bahcıvan, 
yata~ına yerleıtirdlği dinamit
leri patlatarak, karıı;ını ur·ur
ken öldürmüş, kendisi de ölüm 
derere~inde yaralanmıştır. 

500 liroya bir kodın 

satıldı 
Ankara, 4 (Anka) - Dürdane 

isminde kazıkiçi bostanlarında 

oturan bir kadın annesi tararın
dan e\·li \"e çocuk babası olan 

- Dan5Öl iki hindim var
dır, prk güzel rakı;ederltr, 

görseniz ba~·ılırsınız... De
miş. 

llindilcri getirtmiiı eline 
de bır def alarak tempolu 
tempolu çalmağa ko)u1mu~. 
llrr tempoda hindiler bir a. 
yıkJıtrını kaldırır, sonra on· 
tarı indirerek öttldleri h1va
Iandırır ve 3deta O) narlar. 
mış. 

Da\·etliler hayrette. Fakat 
bu marifrtli hindilf'rin nı1ıl 
terbi) e edildikleri a!iıl Ah. 
met Ras:ime pek mrrak ol· 
muş. l\iha,·et dayanımıva· 

rak ev ıahibinden bu t~in 
ıırrını ıormuş. 

F.v sahibi i~I anlatmıe: 
l"1eğer buyiık bir ilni) i a

teıte ı.nhr \e hlndiltr itin • 
drn fJrla.)·ın ka(ma!ın diye 
ıiniyi hu,;u~t ıurette yapıl· 

mıı blr kiffesln i('lne otur
tur, rline de hemen drfi alı
rak ayakl.1:rı yanan htndile
rin ayaklarını kaldırıp indir
melerine göre f Pmpo tutar· 
nuş. JHr ha~H zaman hhıdl
leri bö,,-lece :ılı~hrmıf. on. 
ıl:ın l!ı>nra, hindiler lıııru 

toprak ıi1erinde dt, df'f ı--ıır· 
ma~a ba"lar baılamaı rak· 
~etnteıl;e koyulurlarmış. 

Topraklı kö)·ü hAdiseslne 
bakılır a, •(\ini lçindr dan,• 
bah indp~ Ahmet RA im ÜA

tadım17danberi hıtlJi terık. 
ki ( 1) ka~·fledildil!i anll'-11· 
maktadır. Anral\ ar11da bir 
de ıu fark \"lr ki hindilerin 
d:ın!lına jandarma ,.~ lill"C'I· 

ltk bir ~ey demt"1tll, bah1' 
hindilerin ':\llhkl:ırı ~inl 
dfln1'iın:ı Arllh·enin diyecell 
bir şey \'ardır ıanırın1. 

S,..rf•·- "' '" \.'CI 
0'1 KEi İMEYI.F. 

fsvt'çten takma evltr tek. 
lif edilmiş .. , 

Takma arsalar teklif rden 
lizım! .. 

il' ATLISERT 

Aınerikada seçimlere tıtir~k 
nisbetlnln, diğer milletlere k'• 
yasen, dli.Jiik otıışıı, bütün de
mokrasilerıle hayrdle karşı· 
lanmakta idi. l\!csel:i 1018 se· 
çimlerinde seçın('nlcrin yüzılc 
49 unun ınlistrnkif k:ılnıasına 
mukabil; f'Qn şcçimlerde mils· 
tenkil adedi !ngiltere'de (19.51 
del yUzd 17; ltalyada ( IU4B 
ıl ı v ·de 11: ve llelçikada 
(1950'ıle) ylizıle 10 dıı. Şayet 
·Amerikan Geleneklerini '\:'a· 
ıatma Derneği• dUnkü setim· 
terde oy \'erenlerin a<letlini 
63 nlilyona ('ıkann:ığa mu\·a!· 
fak olmuş bıle olıa. yine de 
!!!t('menler:ln takriben yüzde 
35 i mü.s~enktf kalınıs olacak 
tır ki, bu bıle dil1Uk bir istirak 
nlsbeti sayılır. 

27 yıl e\·vcl bugiin, 5 Ka· 
oını 1925 de Ankara Hukuk 
•'akultesi •tıiınııtı. Ankara 
Ilukuk Jı"'nklillesl mcınlekcte 
blrı;ok ha~·u·h c,·ıatıar )·etl1· 
tirıııil)lir. Du ıneklrptrn fl· 
kan talebeler arasında icrat 
,.e kazai biitün kad{'ınrlerde 
parlak \.·azifeler drruhte et· 
ıni1 olanlar çoktur. llükümet 
Rehllğinr, JJakanlığa, Ilü) ük 
Llçilige 'e Tenıyiı IUahke· 
nıeı,i :lzallğın:ı kadar )"ilk e
len sahSl)"CtlCr \"ardır, llir
çoklan da :'ılü!'ile~arhk ve U· 
nıum ,,lüdürhik yapmışlar· 

dır. Ba'jbakan Adnan l\len
dcrcs ile nıuaviııi Saıııet A
ğaoglu, Ankara llukuk Fa
kültesinde okunıu~lardır. nir 
leımiş )lilletlerdeki TtirJı. baş 
delegesi Selim S:ırper, tahsi· 
lini burada taın:ııulaını,tır. 

Ankara Jlukuk }'akültesl, 
Onıvcnite raınlası içinde ir
can hayahna haşan ile de
vam edecek \·e memlrkete 
guzide münevverler yetiıtl
recektir. 

Bir hik<lyeci Ağırcezaya Bevazıt, l'ıküdar ve Beyoğlunda 
-;emt ocakları açılacaktır. 

\'ası! isminde bir eı;;kiciye 500 ı --.:=,..------~=~· 
(, -'l'A .. \il"'"--... 

verildi lıra mukabilinde satılmıştır. Dür ..,. •• l 

Nejat Börürtlen isminde bir 
hiklıyrci .Ankara Keçisi- isimli 

l'I, AR.\11.\T, \n! \'.\SAGI 
TATll!K EDİ!.h"OR 

dane halen eski kocası aleyhine 5 K.\Sl~I 19.i:? 
boşanma dAvası a~rruı bulun- ÇARŞ.\ftlBA 

bir hikA.ye kitabı neşretmiştir. iı Genel l\Jeclisinln şehir da· 
Bu kıtapta Relsicuınhura, Ba- hilindeki el arabalarının kaldı
kantara hakarC't ettiı.";.i iddia olu- rılması hakkında verdiği kararın 
nan Nejat Boğürtlen, Ağırceza tatbikine dünden itibaren b:ış. 

maktadır. AY 11-GÜl'i 30-HIZIR 18t 
Bir ecnebi şirket ayak- RUMi 1368 - EKIJı 23 

kabı fabrikası kurmak HiCRi 
1371 -v:.~~F.R~:,.~~ r'akot belki de, Derneğin mu 

a1z:ı.m prop:ı. !Jnda~ı sayesinde, 
stir3.k nisbcti uınulan l'akam· 
ları ı;rçrrrk, )"Cni bir rekor 

mahkeme. ine vrrilıniıtir. lanmı~tır. istiyor SABAH 06.34 01.32 
ÖGLE 11.58 06.56 I>ün yapılan duruşınada sanıki Bu işte vazifelendirilen Fmni-

1\lilli ?ılücadrle kahramanı Yıl. ret Altıncı Şube ekipleri ilk o
dırım Kt>malin kardeşi olduğunu, larak yüz on lıir el arabasını se
aiabry$l ile CelAl Bayarın omuz !erden menetmi~lerdir. 

Ankara, 4 (Anka) - Meıhur !KiNDİ 14.43 O~ 41 
Çekoslovak . BATA• ayakkabı 17.01 12.00 teıkil ed•cektir. 

•. \merikan Geleneklerini Ya 
satma Derncli• nin bu a:üzel 
,.e faydalı teıebbtisUnde ne 
derer-e muvaffak olduğunu, 

fahrik3'Jnın Ltanhulda bir fab· ~·~~i~l 18.34 01.33 
rika kurmak üzere vaki müraca. l~IS.\K 04.55 11.53 

her halde yarın öğreneceğiz. 

r 
T. Y. 

DÜN ÇIK.\'I KISm'I 
JlliLASASI 

TÜ.llENTCI 

omuta harbettiklerini, hikaye Ekipler de\'amlı olarak l"azife
ile kimseye hakaret etmediğinı Ierine dtıvam edecekler ve bu ay 
söylE'mi~tir. Duru~ma tilik edil- içinde bütün el arabaları kaldı-
mi§tir. ı rılacaktır. 

atı 'hlerkez Bankası ~enet müdU
rünün başkanlı~ındıki Yabancı 
Sermaye komisyonu tararınd.:ı.n 
muvafık görülmüştür. 

Adeline, l\'oter Chauvet ile 
on yıldır e\·lidir. \"ok~uiluk 

itinde yttittn kadın, k.ocaıı. 
nın kendbini bir ilin bo,a-
yacagııulan korkarak ona kö· 
le gibi hiıınet ehnrktedir. 

][mzasız )\\ektrı pla r · ~/1~, 
YAZAN::~ C~ ÇFVİJ<Eto ~ja+t-A-.f~~lt 

2 

l'\'oter karı11ını Jıu~usl 1~
lerinde de k;"';.tiıl gibi kulla .. 
nır. \ 'ine bir Jiin kadını kar· 
ıısına oturtarak, sfJ,·ll:vec"kle 
rini dikte tttinnrğe baş1ar: da\·rınn111hr. Bu ıat, bu para. Kadın bahı;cyl ıeyre dalmıs· yap. Sen bilirsin. Ama..,. 

yı kasadan ancak borç olara\: tı. Birden yerinden sıçrıyarak: - Ama ne? 
- Ama kafan baıka yerde.. . k d d" _ Belkı· de ııo""ndermezsin. 

H d k d 1 almış olduğunu \'e yrrıne o- - Hangi iıe? e ı. 
em ne en ızar ın öy P~ • 11 k 1 k b de~il mi? 
eh t k d"k dik yauaını soylemıı r. 1"a a a- - Ale tu a... .. 

auve , arı ına ı . . . b _ "e dı·ce 00··ndernıi.vecek-baktı. Sonra mektubu dikte el· nınt'a hülle sO)lrmesı tabiı idi. - Dana ne? Ne bileyım en.. mı·,,ı·m~.' , • 
J\.inı ol. a h(ı)-·le yapardı. \~azi Şimdiye kadar kocası hiçbir 

meE~fe bl~tıladı: yeti size olılu.~u ıibi anlatıyo- meı,ele hakkında ona fikrini - Za\·alh adam mademki 
. rnı ın1. . 1 k" para)·ı o""demı·ş ,·e mademkı runı, hükınü krndın l \"t!'rlniz. sormamıştı ki. .. lla yazı ına -ı-

Size bu e ·efil habrrl \'Crmt- r d 1 A ı d hapce gı"rmı·ı. cezasını çekti de-!Utıes rsenizin nırn aati namı- nesi, ha /\ c ine... ra arın a ~ 
ğe mrrbur ohluğuın l('ln üılilü- . k kt ş· d" d" e nıektı·r. şı·nıdı· ,·eııı· bir hayata na bunu habf'r ,·ermeğı ktn· hiç far yo - u. ım ı ne I}" ,, 
~-oruın. Fa!lat ha!)ka ('are )·ok. dinıce bir va1ifr trl3kkl ettim. soracağı tutn1uştu? ba;lamış, ne diye onu hoz.ına 

Söyledi~ine. söyliyeco~ine pis
man oldu. Derhal kocasının söz. 
lerini tasdık etti ve: 

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

Chauvet, aynı hiddetli tavrı 
muhafaza ederek ıu sözleri HA· 
\'e etti; 

- Elbette hakkım var. Hem 
de tahmin etti.~inden pek fazla .• 
llaydi git ıimdi, yemek hazır 

\'anınızıla ça1ı an Cora'iııu ho1 1 . 1 h ti k •a kalkı•·orsuıı•. \'azık dc•ı·ı l"ıııarıın ki sa ıtc hır hıimlt' Clıauve , ayre e arısına e J b 
bırak, fsınl onratlan hrn ınrk.. k ı d · ı· mı·•. Gönderm•.sen daha fcı· e- * buralarda ya~ıyan (filoinıl heın bakı"ordu. Ba ı~ arın a gıı ı ., 
tuba ila\·c rdrriınl fi!An: rnınl. 111 t1rı,sr~eniZ1leıı, hrn1 de bu !5f bir ;nemnuniyet \·ar gibiydi. dersin. Perşembe il.inleri pazar ku-

mı bak? 

yrtiııhl 5 ull 5tlnı:tl rtnıl~tlr. nu ki ı Si ıı•r n•deııse, ona vaziyeti izah Clıau,·ct bı"rdcn kendine ııel- ruluıdu. O gu·nıer noter yazı-:ıdam !iilıe 'iahtr bir hıiınle krn · ltirdrn uza a!t ırınınıı. ze ~, ~ 
di~inl tanıtınıştır. A!iııl lsınl baş leffcn bazı vesikalar göııderlyo etmek lilzumunu hissetti ve di. Ne diye karısının fikrini hanesine gelen giden de çok 
kadır. Ilu'lu ttaklamasına se- ruın. Bunlar sayesinde sözle- şöyle sOyledi: soruyordu? O böyle şeylere a. olurdu. Seçkin mliltrriler ıa· 
brp dt, kPIHlisinin bir 'iPne ("\"~ rimin doğruluğunu anlı}'IC'akıı - Filan sirkette caJışan bir lıskın değildi. Karısına bu SU· tonda beklerdi. Iliımetçi Eula-

nız. S:ı\._·gılarımın kabulünü rı. ustabaşı, ismi" Sourdot ... Fakat alleri kendi Eorduı~unu unuttu lie'nin evde bulunması lAtımdı. vel haı,fstt"n (lkmı, olmasıdır. 
Bir sahtck!trlık lÜTÜntlrn alh ca eder'ın, efendinı.. mü.sveddeye yazdırmağa lüzum ve fıkir bl'yan etti~i için ona Onun için pazara Adetine J?İ 
ay hapse mahküın olmu tu. ç3 • _ Oldu mu? Tamam ... imza görmedim. Kflğıt eJe geçer di kızdı. İnsanların hayatta eski der, alış verişi o yapardı. Bu 
ll"ihğı mül' se.senin ka!liasına :ıtmıyacak~ın tabii. .. Peki, ver ye cekindim. Ne olur, ne ol- den bile ol.~a i~lrmiş oldukları son zamanlarda Adeline alı$ 
anahtar u)·durarak dolandır- bana şu mektubu.. maı l\lektubu makinede ken- hat~ların arfedilenıiyece~inr., \'erişe bilhas•a ehemmiyet ve
mışhr. Ctıasının bu kadar ha- Chauvct mektubu okudu, son dim. yazacağım. Ama karar ver. cezalandırılınası JAzım geldiği riyor, alırken çok dikkatli ve 
fif olma ına srbrp, para~·ı ta- ra karısına: meden ev\·el biraz daha dil- ne dair basmakalıp sözler SÖY· titiz da\.·ranıyordu. Bunun aca 
mımen iade etmiş olma,;ıdır. _ Sen bu işe ne dedin? di- şünmem llzım... ledi. tehditler savurdu. Ade. ba farkında olanlar var mıydı? 

Gıuıtıtflııı ıli,.dır1l•" .,.,, '" ,.. 

ntttfH bııı.rıJ,,7\, 0Ul1"4"'ft ı.dı 

''"'"••. 

' ne kadar in!an varsa, hepsi de 
çok dıkkatli ye meraklıdır. Fa
kat buna ratmen h~diselerin 
haklkt mahiyetlerini sezecek 
kadar incelikleri yoktur. 1\de
line'in hareket tarzı hakkında 
aralarında şöyle konuşurlardı: 
•1\lme. Chau\·et, kavunun ucu
zunu bulmak için dört manav 
gezdi ... !1-lme. ChaU\'Ct, tabak 
alırken de ama titiz davranı- ı 
;)"Or, bir türlü karar veremi)·or. 
Altı tabak için aynı dükk~na 
üç defa eirip çıktı ... Kendisi de 
söyliıyor ya ... Bugilnlerde pek 
dalgınmı~. her ~eyi unutuveri
)·ormuş.• 

ı\deline çarşıda. uzun ıaman 
oyalandığını herke5e göstermek 
istiyordu. Dükkincılarla konu
~uyor, tezgah başlarında ge\'e
zelik ed ıyor, i$porta1ardaki mal
ları uzun uzun tetkik edip fıkir 
beyan ediyor. Şayet bu taman 
zarfında kocası genç k~tipler
dcn birisini pazara gönderip 
karısını aratsa, dükk~ncılar o
n.ı: •l\Ime. Chauvet biraz evvel 
burada idi. Belki bakkala veya 
kasaba gitmiştir.• diyecekler· 
di_ Bakkal veya ka~ap da: •Bl"ş 
dakika evvel dükk~ndan çıktı. 
Her belde başka bir yerde alıı 
veriştedir ... • di)'e ce\·ap vere-
ceklerdi. f 

İşte bütün bu beı dakikaların 
yekünu olan bir buçuk ıaati A
detine bu suretle k3zanmaC:a 

J""rl h ti k .. h l ye sordu. - Peki .. Ne i5tersen onu tine, dehşet içinde k:ılmıştı Elbette ... Vieuville kasahasınd:t 
'-~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~.-t l !..~u::,_:•;ı:•:.:_~ç:o:_~m:u~s~a:m~a~a::::,ı.;,:~::.:;,::;,. .......... _, ....... ~.;.;;;;;,;~;,;...;;;~~--;,;;,;~.;,;;;;;;;,;,;;,;,;;,;., .. ..;. ......... .;.. ............................ ..,_. .............. ~ 

(De,·amı var) 
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Tunus ta 
Yeni 
Hadiseler 

Yazan : E. T. 
* :\mfrikada seçimler b il· 

)'uk bir hc,·ecan iç inde 
dr\·an1 t'tmrkttdir. * ,\kdenizdeld manevralar 
mu\·akkaten durdurul· 

Dün grl"n telı%rartar :unus'cta 
,·rni h"disrlrr oldugunu ha· nıu tur. 

brr \·erivor. Gizli bir radyo is·' * Sb·asi komittde Kort 
tas)'onunun hilrlirdiğint" göre Tu- sa,·aşına son l·rrilmesi 
nu hılar bir kı laya hücum ede-• çareleri aranmaktadır. 
11."k rran.,ız askerlerinden birço- -------------: 

Ankara'da bir 
Adam karısını .. 

P 1,.. Oldürdü 
ar amen tosu """"' ''"""'"''m"•'" İngiliz 

dün acıldı 
~ 

.tnadJllu .ifann 

Londra, 4 - Kraliçe İkinci Jo:lizahC'lh, hucün parlJmC'nloyn 
aC'mıştır. Bu münasc>bctlc ~öylcni~i nutukta Kraliçe Elizabeth, 
1!>53 senesinde İnj?'.iltercnin kapitalizme dönccrj!ini \'C millilc,ti
rilen sanayiin yeniden şahsi te~ cbbiislcrc bırakılacağını söyle
miştir. 

Kraliçe, Korede yakın bir 1amanda rniitarekcnin imzalanma
sını samimiyetle temenni ettiğİr.i bildirerek sözlerine şöyle de· 
\'&.m etmiştir: 

Ankarn, 4 - Dün sabaha kar 
şı Şl'hrimizde bir cinayet işlen
nıiş \'e bir adan1 20 senelik ka· 
rısını 17 yerinden bıçaklıyarak 

öldürn1üş, baldızını da ağır su
rC'llc yaralamıştır. II<idisc ~öyle 
olmuştur: 

iM. P. bazı hadis~leri 
Protesto ediyor 

?ıfillet Parli'>i genrl :.·ürii 1 ıtıl! 
kurulu dün bir tebJi~ ya~·ınla
mıştır. Bu tebliğde, Cumhurhış
kanının nutkunu Kayı:;rri nıitin

ginde trnkid eden Fuat Arna ile 
Ahmet Taht:ıkılıcın zabıtanın tet
hi5inc maruz kaldıkları. hiirri
)'(lf)C'rinden rnrıhrum l'dilcliklPrİ, 

Cumhurbaşkanının nutukl.:ırının 
tenkidden varest(I bulundu~ıına 

dair kanunlarımızda bir k:-r:t 
mrrcııt olm:ıclı,l!:ı, bütiin bu tPt
hiş harC'ketlC'rinin muhale!etl 
sindirmek hedrfini giillii~ü hP
liı-lilmekte vr tebliğ' ~öyle niha
vrllnnmektedir 

tunu öldürmiişler, mt"\'C!1t ~ililh 
\·e miihin1mah t'lc ge('ırmışler, 
hir takım J'rans11lan rc;ir ederek 
mrl;'lnıl llir srınte r;iitürmii!')ler. · 
\'eril t n 1ınhl'r doğru ise Tunus· 
ta ,-aıh·rt f,'Ok (etin bir safhaya 

Mc Ghee, Köprülü 

RI\fütarcke imzalanıncaya k'ldar hiikümctimiz Kore-de müca
dele\'e de,·am edC'rC'k İngilterenin Birleşmiş )Iilletler idealine 
bağl;lıılını isbat edecektir: 

Takip edilecek dış siyasetin bnşlıca esaslarından birini Bir
leşik Amerika ile en dostane ve en sıkı münasebetlerin teatisi 
te~kil edecektir. 

20 senC'denberi Falma adında 
bir kadınla C'vli bulunan Kur
şunlunun Samanlar kö)·ünden 
Bekir Nar, bund3n dört yıl ön
ce karısı ile aralarında çıkan 
bir ka\·ga neticesinde :ıyrılmış
Iardır. İki çecuk babası olan Be
kir nihayrt karısı ile barışmış, 
bu sabah bu maksatla memleke. 
tinden ı:l'hrııni1e ~elmiştir. Be· 
kir ŞC'hrin1i1dE' karısı hakkında 
m:ılümal toplama(ta başlamı') . 
bu 3rada Fatmanın hizmrtçilik 
yaptığını \.'e fena yola saptığını 
öğrenmiştir. Diin gece Bekir, 
baldızı Hafız ile beraber karısı 

Fatmayı bulınuş ve artık bu 
fena yollnrdan vaıgrçerek çocuk 
tarının ve or;ıj!ının başınn dön· 
mesini sö~· lcmiştir Kadın. buna 
r.ızı olmadı~ı gihi arı ık kendisi 
ih• yaşıyamıvıea(:ını , burada ra
hat oldugıınu aıılatmış ve ara
larında n1ünakaşa bac::lanu'>tır. 

Bir ar3 Bekir şuurunu kaybrde 
rrk yanında tnşıdı~ı bıcağını 
CC'knıi~ \'(' Falın;ı~·ı on ~·<"di yerin 
den bıçnklı)·ar:ık fıldürmUş \'C' 
bununla hırsını alamıyan katil, 
bu sr(er ele baldızı lfafb·ryi bı-

Ridgw:ıy, nıuharririmiz K . Aydara beyanat verirk1t• 

· ·Trrssiir ,.e tces~üflC' yapfı~ı
n111 rnü1ahf'dC'IC'r karşı!>ında ~u 
cihrlleri bilha ssa hrlirtnıck İ!itr
ı-iz ki iktidar partisinin hu sakiı11 
ceht re garr('t)cri kC'ndbini m('>m 
lekrt ,.e diiny:ı umuıni C'fk~n 
k:ırsısında \'C' tarih önlindc af:ır 

vrbal Ye n1cs'tıliyctlcr altına sok 
maktadır. İktidar partisi bu hal

• 

girmi') · rlrmrktir. 
lle görüştü J İngiliz hüktimeti Ku1ey Atlantik Paktı teşkil:itına kar!".:ı olan 

vecibelerini tan1amen yC'rinc ı;:?Ctirrcek ve Batı sa,·unması iı;in 
sar[eltl~i gayretlere devam ed('crktir. 

GI. Ridgway dün Trakya'yı gezdi 
Jlabrr ıloğru olma~a bile ,·aıi· 

llıll'ulf ıtu1ıa:blrlmlııltn 

~·rtin ıcrr:ın \·e çok nazik olduğu Ankara, 4 - Arnrrikan bU
Jnuhakkflktır. Şu sıra(la Xcv. yiik elcisi !ıfi . .,ter :\Jc. Ghee bu
ı-ork'da bir Tunui heyeti bulun- gün öğle üzeri Dış İşleri Bakan
makta hcYet Tunus (H1,·ao;;1n1 lığına grlcrek profesör Fuat 
Birle :Oi, Jıillrtlere aksettirmtk 

1 

K.öpr~~u .. ile iki ~aat deram eden 
h;n toı1ı şn1aktadır. 1::!tki Ziraat· bır gor~ış_nıe yapmış~ır. ~rmas. 
1 ·anı, Rl'1 JJora ile Ba~bakanhk l l:ırda ıkı mcmlekct.ı nlakadar 
1 ·mum ııüchirlrrinden Stamrad'. edrn me\'z~ılar ?Tl'tınd". durul 
c:hın ıniirrkkl'tl olan heyrtr hu duğu tahmın edılmektedır. 

llüklımet A\TUpada birligin temini icin nyrıca çalı!'acaktır. 

( naşı 1 incide) 
larcli yoliy1c Edirneyc .ı;:itmi:f ve 
gecf'yi burada geçirmiştir. 

Sil3hlanma programı ve ı.ivil s:ı\'unn1a sah::larıııd a ki çalışmalara 
hız verilecektir. İngiller(lnin iklı s:ıdi sahada istikrarını tamamıy
le trmin için gerC'kli bütün lC'<lbi rler alınacaktır. 

General Ridg,vay Trakya gezi
si esnasında u(!radı~ı hrr yerde 
gayet geniş miktarda köylü Ye 
halk tarafından coşkun tezahü
ratla karşılanmış ve kendi~ine 
karşı çok sıcak bir muhabbet 
göstrrilmiştir. General, bu tcıa
hürat karşı~ında defalarca mcm 
nuniyctini izhar etmiş, bilhas~a 

Türk askeriyle bir arada bulun
nıaktan dolayı duyduğu sevinci 
ifade etmiştir. 

İn~iltere. ,\,·usturya sulh andlaşm:ısının inıza};ınınası için 
bütün ;!;ı~·retini o;;nrfC'drcC'ktir. 

in!!iltrre nlİllC'llC'r toplulu ~u n a nu•nsun devletlerle her saha
da daha sıkı i ·birli~i trmini için ç:ılışılacakhr. 

,·azifenin Tunu" Beyi tarafından , 1 - .. ....., , , 

,·rrildiği o:ö) Jennıi~ti. Ilc)·Jik bir 
trbliıt nro:rrfirrrk ş:ı)·ianın doğ. 
ru olın:ulığını. r~ki liraat :"iaun 
Ue \:mum ::\ti!fliirc hiiyle l>lr ,.a. 
tire ,.r s:ıl3Jıiyet verilmediğini 

llAn elmi~tir. 

Fransı1. mahfil1eri, tebliği mem 
nunhıkla kaı· ılarnı._Jardır. nu 
mahfi11'1n1r drniliyor ki: t.Tıı· 
DU'i'Un fh<.İ\lrrinl idare f'ran"ı3· 
nın ,_ı.ihh· rti (l:ıhilindeclir. \'a. 
ıifr ilr clı an\'a gönderilerek Tu. 

Adalet Bakanlığı 

Ankara , 4 (.\nka) - Adalol 
nakanlıfı Zatişlf"ri ~enel müdür 
lü~iino Aclalol Başmüfrttişi Ah. 
dullah ·Cner tayin edilmiştir. 

-o-
işçi Partisinde Morrison • 

Be va n rekabeti 
nu~luları ta' in etmek c:le B<'Ye Londra, 4 CA .. \.) - Bevan 
dtğil, Ra~hakanll aittir. Şu halde yarın vapılaeak parlamrnto gru. 
?\·r,·york"a ~idrn Tunuo;lıı iki hii- bu SC'timlrrinrlc işci partisi Baş
J..iımrt nrtamın:ı Crr tararın,ıan kan muavı ni vr partinin mııtt'dil 
lıir ,·a1Jrr tryfllJ esasen bahis el'nah başkanı llerbert ?llorriso 
mr\·7uu olama1d1... na karşı seç-ime iştirake karar 

Digf'r t:-ıractan Tunu.,.Jular, Yermi,tir. 
Fr;ınsa'nu1 nıf'\Tut nnla~m:ıya ri· Clement AltlC'C hiç bir muha. 
arrt rtnır,li~lni irldia edi)·or~_ar, Irfetlc karşılaşmadan parti baş
riirorlar ki: «,\nl:.,~~.aya . ı:o~c karılığına j·cniden seçilecektir. 
Tıınns taın:ının 1~ mulit:ıkıl hır . . 
hüklınırt of araktı. ıratbuki hu I f~·ı habC'r _ala~ nlah!ı:ıcrde Be 
la!'>fı k::ı)·hC'lıııi~tir. Tunuslular van ın :\torrı.c;on u .~~.ıllup. etmt'k 
1'f'ndi nırrnlrkrllrrindr :ı~aA:ı \·a· i husu-;ı~nda P<'k buyuk hır şan
?h·<'ttrıHrlrr. iıo.trdigimiı hu hı· Ra sahıp olmadı~:ı sanılm~kta~ır, 
Jr 110n ,·rrilınr .. ı. j,.Jrrimlıin Jda-ı fakat !iieçın1lt>rrl.r :\lorrıson u~ 
rrc;,inin h'7r hırakılmasırlır. nu k~r~ısına çık~ası ha.kan rn.uavı
nlmaıhkça. miir;;Hlelc de,·am ede· nının olomatık olarak 5eç1lmc-
cektir . ., sine en,ı:rl olacaktır. 

C.orulıh·rır ki Jhtitif rl<lrliclir; 
NrY ork'da apılan 1t"'!E'bhi1'~1rr 

Pasifik'te büyük 

nr nrflrr \rrlrfir ı.·<'r11in l<nlay deprem oldu 

bir 

J.nlav halfrdilrrrk glhi drğildir., 
Jliihin mr"irlr iki tarafın hu~Ün· ~cvyork CO!la\\.·a) 4 (A.A.) -
kil Him:ı.t 11lığ1 bırakmac;ından, Buradaki Dominon rasathaneo;;i 
Tunn .. lııları tafınin <'drcrk, a\nı mütehas<; ı sları, huglin öCIC'den 
:ıamnnda rr;ııı,.ıı prr':itijinl ko~•· J biraz sonra •Pasi~i~'de oı.?1~,~ı 
,·arak rn i~·t şttkH bulmak l('ın muhtemel• gibi ı:oriln('n buyuk 
fvl nh·rllr ı .. r ~arılrn:ıktan lha- hil ZC'lwlcnin k.ıydedildiğini \'e 
r'ettir.' nu nlnıarlıkça ihtilaf dr- df'tlrrmin hala devam etmekte 
T:ltn rrlit• girlrrrk, btl~i dr cok bulundu~unu bildirmi~, ~imdiye 

ciddi 'r rndişe ,-criri bir safha~ kadar da bu şiddette bir ıelze· 

ya girerrkllr. loye rasllamadıklarını belirtmiş 
terdir 

Güney Afrika' da 
Kargaşalık 

Çıktı 
Johano•hur~. 4 (A.A.) - Dün 

akşan1 Kimbrrlry"de yrrlilf'rin 
ikanırt elliklrri Grcen Yaroşun. 
da bir karr;:-aşalık çıkmış ve be 
lrciiye binasına taşlarla hilcunı 

edilmiştir. 
Binanın bütün camları kırıl

mıştır. Polis müdahalede bulun
rnu.ştur. Nümayişc:ilrr tara!ınd.1n 
polis otomobillerine karşı taar
ru1cla bulunulmuşsa da ı;;il~ha 
müracaat lüzumu hasıl olmadan 
!-.Ükün iade edilmiştir. 

Bir Amerikan uçağıyle 

Sovyet uçağı hava 
harbi yaptı 

Tokyo 4 (A .. \.) - llu 5abalı 
Hokkaido adasının doılu burnu 
aı;ıklarında Japon kara suları ll· 
zerinde bir AmC'rikan a\• uçağilc 
bir So,·yet uçaj!ı arasında ~arnş 
cereyan ettiği öt!renilmi~tiı'. 

Kushiro şehrinde bulunan ih· 
tiyat polis ku,·vetıcrine mensup 
kimseler takriben !i .000 metre 
irtifad:ı. uçan Amerikan a.v uca
J?ının Soy~·etlcrin kontrolu al
lınd;ı bulunan lopraklardan ~e

len bir Rus uc:aı:tının taarruzuna 
uğradıi:tını teyit etmişlrrdir. 

Mısır'da bir aktör 

mahkOm oldu 
Kahire 4 (.\. \.) - Aktör ve 

l\tısır ordusu eski cavuşl;ırıııdan 
Rirat CC'lebi, şimdiki rC'jiıni de· 
virmrk jçin tahrikler y;ıratnl.ık 
suçundan bu;ün 15 ~cınc ağır 
hap~e rnahkUm C'dilmiştir. 

Fransı1lar Tunus Beyini 

tahtından indirmek ' Dünya Sinemacılığının en büyük şaheseri 

5 Akademi Mükôfatı Alan Film 
istiyorlar 

Pari•. 4 (T il A.l Emin kay 
rıaktara atfen Yerilen bir lıahrr
de. f'r:ın'>ız kahı nr~iniıı, son J!'.iz 
lI t o plantts ınd.ı, Tunus He)'inin 
t ... httan indirilnıC'sl nlesclesinin 
hahıs konu.su oldu~ıt bildirilmek 
ledir. 

~H~ ~;;~Y.t.!ı ~ ® 1 
Namc.d Desire• 

Yl\'lEN LEİGH - nl\Rt,l)S BR.\NDO 
PERŞEMBE AK~ .\ \UNDAN lTIB.\REN: 

LALE -AR - ELHAMRA ve Pangaltı TAN 
Sinemalarında 

Bunn srhc·p, Tunus lll'yJnin, 
Biri"'ş ınıs 1\1 JlrtlC'r Tl'ı;;.kjlatında. 
Tunus dJ\-.ısını clestrkl~ycn .-\rap 
mcnılrkC'th·rinr. gi:inı.lerdiği tc
§ekkür ınektuhudur. 

~m------------------·--------.. , 
Galatasaray TURKUAZ Aile Saz Saloııu 

I\fuazzam Programını saygı drjtr müşterilerine sunmakla ff'ref duyar 

,\ltın se-,li Yıldızımıl Sesle ÇizJtiler Sanatk5n C~nç Ses Sanatkarı 
l'orilıaıı .\llııırlağ SÖZERİ CELAL ŞAIIJS Mt;ZAFFEP. BİRTAN 

Ostad. Ağyazar idaresinde muazzam fasıl. 

Irak' tan Paris' e 
Havagazı borusu 
D&şenecek 
NC'\·)·ork. 4 - Ilrchtrl Corpo

ratioıı ı :ıdınclaki AmC'riknn !lr~ 
ınası tarafındnn c!Un yayınlan~n 
hir ranorcl.ı i!C'rİ sürülen fikre 
ıı:ürf", lrak'ta Kirkuk'tan h;ı~lıy;ı. 
rcık P;ıri C' k:Hlar uzanaeak \'e 
Orlarfo..:uda hiiyük miktarda is
tihsal <'rfil<'n tahii ha\'a~a1.1nın 
;\vrııp:ıclaki nıiistrhliklf'rc tcvzii
ne imkiın \'f'rC'crk 4.000 kilomrt
rC' hoyunrfa bir horu hattının in
şası ta~arı halinde ~utunmakta
dır. 

Firnı.ının fahn1inincı görr bu 
horu haltı AYrupadaki havaga11 
fiyatını yarıdan daha aşailıya in
dirnıck irnk;inını hah~rdrcrktil'. 
Bidayrtır .t!ÜlldC' 170.000.000 mflt 
rr ınik3hı ha,·aJ!a11 naki l kapasi
trt-inr ı;:ıhip bir horu hattının 
cfii~f'nmrsi h;ılıis knnuo:udur. Bu 
h:t Kirkuk·ıan Pari"C kadcır 
İraktan. TUrkiyedcn, Yunanistan, 

l'tıı;!osla\·ra. İtalya \'e Fransaci.ın 
grçrcrktir. 'r~li hatlar Hg-ili her 
mrmlrkcl<' l('vziat )'apılına~ını 

ınümkiin kılacaktır. 

İlC'ridr. birinci hatt<1 ınuvazi 
olarak telı'ziatı arttırmak JlHlksa

dıylc ikinci bir hattın döşenmesi 

de mula~"''''t'rdir. 

General Ridg\\':l;' ve berabe
rindrki\er sabahlryin istanbul· 

çaklanın~a hnşlaınıştır. Etraftan dan hareketle, Ki.icükçekmccc yo-
yetişenler BC'kirin clind('n Ilnfi. Jiylc lladımkö)·ünc gitn1hlcrdir. 
Z<'Yİ ~·aralı ol:ırak kurtarmışlar. 

dır. ll:ıfi1c ha~t:ıınrye kaldırılmış 

tır. Katil kendisi poli.c;e teslim 

Buradaki aı-kcri birlikler ziyaret 
edildikten sonra Yassıviran yo
liyle ]{a,·akaınbarları tepe~inc 

varılmıştır. Ordu birtiklcrimiı 
olmuştur. Tahkikata sa,·cılık C'J burada bir gösteri yapmak iizC'rc 
koymuştur llnfiıcniıı Yaıiyeti cı.·,·elden tcrtiplC'nnıiş bulunu-
tehlikclidir. yordu. Jlarek3t, baştan sona ka-

-o-- dar j!avC't C'anlı \'e hryc-canl ı hir 

Gavam muhakeme 

edilecek 

Tahran 4 (\ '\.) - İran mil
li mC'clisL hu:::iinkli loplantısın· 
da, başbakanlı;tı zaınanında, 21 
temmuzda cıkan hadiselerden 
dolayı mes'ul bulunan Gava
ınüssallantıyı 0111 hakeme ile ce
zalanciırınak husıısunda hUkı."ınır 
le sal5hiyel \'eren kanunu ka· 
bul etıniştir. 

şekilde devan1 etti ve başarı ile 
bitli, fiicl~\1,:ay \·e di~rr ~eneral
Jrr bu h.ırckrti c:ok yakın hir 
nli1ka ile takip ctıniş \·e takdir
lerini irade etmişlerdir. 

Jlarek:ilı mütcakıp Yiı!itlcr yo
liylc Ç.:ıtalcaya gidilmiştir. Grne 
ralin gelişinde ÇatalC'alılar içten 
bir karşılarnil mernsiıni y:ıpm15· 
tır. Rid~\vay burada 16. nrı ala
yın nıisafiri olarak öı?lc .Yenıe~i
ni feıniştir. Yemekten sonrı a· 
lay :::azinosunun bahÇP5ind..,, bir 
ınlicldet istirahat eden Geuccal, 
alay subaylarilc de topluca re· 

Apartıman S h'b' sin1 çcktirn1iş, .ıyrıltrkrn de a
C 1 1 lay komutanına şunları sö_ylcrı1iş 

Olabilirsiniz 
tir: 

•- \'cınck icin teşekkür edr 
rim. Y('mrktrn 1iyade, "izınle 

Ganuıll O;ınkil'ilrıın 1fl.'i2 Rü· IJir arada bulunmak beni :nem· 
yük lkrtınıiye Kcşidcs.indc yüz nun C'tmlştir.• . , 
bin lira kazanabilir \'C' ayda bin .\la)" konıutanı, Rıci!!·:·ayın 
lirn irat getiren büyük bir a. Jbu sözlrrine ~u şekilde nıukJbe· 
partınıan satın ala,!ıilirsiniz. A· le etmiştir: ,-
ccle ediniz. • •- N.\TO Başkonltılan,nı a· 

' rarnı1da ~örmekle bütün al:ıy 
• son~~.ız bir ınernnuni~·et ,.e ;erer 

Bursa Ve lzmıır ı'l.a"veler'ım'ız'ın dU)'makladır. Bu monınıın.yoli 
r 

1 
• bütün arkada~larım adına ıfade 

ctnıokle bahtiyarım. Sa~oluı .. 
ı Rid;::\'\:ay, ~layın h:ıtırn ıl~ffc· 'k' • t b' h ı d 1 
rine ihtisaslarını k:ıydettıktcn ' ıncı a 1 azı r an 1 •onı·a buradan ayrılmış, ihtiram 

1 kıtasını sel3.n1Jadıktan sonra, 

Nii'>hası tükennı is olan 3·urt il:'t\·('lerhnlıf yenlflen 
haır;hrnıaga ba'.)li1dığımızı haber \'ernıi5lik. 1 numarah 
Rursa \'e 2 nun1aralı iımir iJ;\\•l"lcrimlzln ikinci tabı 

kendisini u~urlanıaya çıkan <:::ii
ler yüzlü, tertemiz ilkokul ço
cuklnrının yanına gitmiştir. Ge· 
ncrat, ya\.'ruları •merhaba di· 
)'erek scl3ınladıklan sonrn r / ı 
ayn her birini okşaınış, ö:Zrrt
nıenlerilc konuşmuştur. Gene
ral Rid~\\.'ay bu kar-şılama Ye u-

ha1ırlanmı şhr. Kolleksi)·onlarında bu iki ilii\e eksik 
olan okuyuculaı ınuz bunları n1atbaamızdan tedarik rdC'· 
biliı·lrr. Jlariçfrn her ilol\·c için on beş kurus üırrinden 
ı>osta pulu gönderenlf'rin adresine jf;"ı,·rlrr ~·ollanır. 

I\fe\'cuclu kaln1ayan diğer ll ıi \·eJerinıi7in ikinci tabı ta. 
ınanıl aııdı kça, okuyucuıarınıızı haberdar etmekte dc\·aııı 

• edeceğiz. 1 

ğ:urlanıadan son derece mem
nun kaldı~ını ifade ederek, Ça
talcalılann coşkun teıahUratı a· 
rasında burndan ayı-ılmıs ve 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- saat 13.30 da Silivriye ıtclmiştir. 
ı; Silivride de kaynıakam. bele

diye başkanı ve halk tarafından 
tezahiirtıtla karşılanan Ridgway 
burada kaymakamlık bahçesin· 
de bir müddet oturarak bir kah 
\'e içmiş, kendisine meşhur Si
livri yoğurdu hakkında izahat 
\'erilnıiştir. 

\'aktin darlı~ı dolayısile Si· 
livride az kalrnnkt:ın duyduı?u ü 
züntüyii ifade t"den Ridgway 
kaymakama şunları söylcnıiştir: 

•- Nezaketinizi takdirle kar 
şılıyoruz. Burada si1lcrle üç beş 
ıar etmek bizim için çok zevkli 
oldu. Bu sıeak karşılayışınız, ge 
rek benim, gerekse NATO mem 

J leketlerini tenısil eden subaylar 
i~in bir şereftir. TC'krar gelme· 
ri Umit ediyorum.• 

Generalin Corluda karşılanı<ilt 
da pek ,oarlak olmuştur. Burada 
bir kıta. hemsireler. hnlk tara· 

1 

fından karşılanan Rid_~\\·ay kıta 
komutanına erlerin kac aylık as 
ker olduğunu. içlerinde Erzu-

rum, Kars havalisindl'n mevcut lrriyle bir taraftan clemokra~l 
olup olmadııtını sormuş \'C iza· <ltıvasına ihanet etmekte ve dl· 
hat almıştır. Biliıharc kıta komu ~er taraftan a!'iıl kendi kendisi. 
tanına. te~ekkilr ederek, heyecan' ne rn büyük kötülüğü yapmak· 
lı bir ifade ile şunları söylemiş· tadır. 
lir: Tethiş harrkrtleri karşısınrfı 
•- ~femleketinizi miidafan et halkın :vılmaciığı hiliı.kis mıık;n·p. 

mek size Zc\'k veriyorsa. Natoya nıet \'C' han1le gücünün art11~1 nı 
dahil memleketler de bu nıü· \·e ı::iinil ,::clincf' miisehhiplrrin· 
dafaaya istir<lk elmeklrn büyük drn pek acı olarak bunların h 111 -

bir zevk duyn1aktadırlar.• sahını sorduğunu en yakın n1i 
General Rid~'""dY u(ı:radı~ı her sal olarak 14 ?\la)·ıs !'C'Ciml ... rl 

yerde gördll~ü icten hlbnü ka · göstrrnıi~tir. Demokrat Parhnin 
bule teşekkür ediyor, ;!erek as· hiç dC'~il'c bıınd3n ibret alnıası 
keri, gcr~ı. halkı •n1erhaba• di ıazımdır.• 
)'erek seUtmlıyordu. -------

Babaeskidc genel'alin karşıla· 
nışt tok hcyceanlı sahnelere ve· 
$ile oldu. Kıta başındaki subay. 
!arın teker !eker elini sıkan ge
neralin gözleri bir ~nd.ı bir su
bayın :;!Öğsündeki işarete takılı 
kaldı. Birden heyeranlandı, eski 
bir sil3h arkadaşını bulmuş gi
bi idi. Bu subay KorC'de s;ıva~· 
mış kahranıanlarımızdan. keşif 
kılası tank bölük komutanı \'ÜZ· 

başı Sacit Giirünlü idi. Yara.rlık 
!arından dolayı altın nıadalya 
almıştı. Rid;way kendisile bir 
müddet görüştü, harp ve bilhas 
.sa Kunuri h.ıtıralarını andı, yüı 
başı ile beraber resin1 çektirdi 
,., adresini aldı. 

Ridgway Babacskidcn sonra 
Kırklarelinc uğraınış, bu aradn 
yol üzerindeki köylerde halkın 
içten tezahiiratile karşılannıış· 
tır . General, Kırkl.ırclinden 
hududa kadar .':!itmeyi arıu ('t · 
mişs-c de \'akfin ;:eç olın:lSJ dn· 
layısile buna imk.ln bulunanıa
mıştır. 

Kırklarclindcn )·ine ayni he ·e. 
canlı frzahlirat araıı:ında a Tılan 
Ridfl\'•ay akşamüstü Edirneye 
\·arnıışlır. Grneralin gelişi mü· 
nast'betile Edirne bir bayrarn 
ha,·ası yaşanııştır. Vaktin ~cı; 
olmasına ra~ı11en hUtlin Edirne· 
liler, bando ,.c hudut j:ındanna 
kıla~ı ;-enerali şehrin ı:iriş ye 
rinde büyük bir te1.ıhüratla 
karşılamıştır. Burad<ı ela askrr 
\'e hillkı • merhaba • di.,·r sel.=\111 
lıyan ,e-encral do~ru~a belrdiyr 
rr gitnıiş, bir miicldrt istirah;ıli 
müteakip şeı-rfi"~ \'erilen ziy:ı 
follo bulunmu '-

Geceyi Edirne ~ır ~eçiren Ge 
ncral Rid.t:\\·ay ,.e beraberinde: 
kiler bu sabah Rul~aristan sını
rındaki Kapı1'.:.;1"' kt1rö1kolıımu1u 
ziyaret edt'cektir. GenC'ral, n1ü 
teakibcn Yunan hududuna s::rçc. 
rck Ka\'alaya ci~ •t'ek, oradan de 
niz yolu ile Gclibolııya ve daha , 
"onra İımirc ~c-çrC'eklir. 

Ottl hırsızı Ceınil Karabuk 

Sahte Bıelediye 

Ba~kanının 
Marifetleri 
J\ııkara. 4 - Birkr1ç ~iin '"'V~ 

\el J.;rıırli .,. ini ll;ıym~n:ı Rl"'lf'rli~ 

yr rri~i olnrak tanılan C"C"mil K:ı

r• hilk adınrla hiri~i Cihan P~l1-

~a inmiş, Brlrdi~·e rrİ!iiİnin otrl
dcı kalrlı'.!ı J,!Ünlrrrl<' tıir .-\m('ri
knlının rnühiın miktarda p:ıralı 
('alınınıctır , Daha :;;onra Ha,·mı 
na Bl'lr<firr reisi, Gül Palas l in· 
mic;. orada da Lonrira <ıt ·:semıli 
ırrinin h::ınıınının 1~00 lir<l -1 ıle 
hirkac: stC'rlini eoılınmı~tır (',. l:l 
K:ırahdk <liin rlr S<ıfa otrlinr i:ı· 
nlis. !!rrr hir fl"yn<ııarlın•n 'l trı 
lirası calınnııştır. Ru ~tırrll" rıı'i 

General Ridg"·ay'ııı gazelcn1iıe lıiın mikt;ırda n:ıra C:1l:1n "" rlr>· 
.. ,·erdiği be)·a nat .. l.ındıran Cenıil K:ır:lhiik. n\h3. 

.~un :rakyada y~ptıgı~ . ~rzıyı ~·et eli.in ~eee r:mni\'f't ikineı Ş•ı
muleakıp ::cç vakıt Eclırııcyr be ekipleri t<ırafınrl~n yakala11-
\'aran NATO ordulan B:ı~kon1u ınıstır. Crmil K:ırahi.il.; hakkın
tanı ~e.ner~l . Ridg\ı..·ay'd.au I da ' gı~·:ıhi tc,·kif ınii7,..l.:krr,..si rie 
VATAN ıçın ıntıbalarını rıca oldııi•unclan d ~ rhal tc\'kif t'dıl
e~tim. General hu ricanıı büyük mhti~. 
bır neıakclle karşıladı ve şunla. --

rı söyledi: . .. . 1 kü, bu ruh sulha aıamcltir . .. ·.\. 
•- Evvela şunu so~·Jernek ısı<' TO da , apınak is led ı ~ınüı ~('y 

rim ki Tiırkiycye ikinci drfa kU\\'etli~ olmak. sulhü korum."k
gelmiş bulunmakla pek hi.iyti ''. tır. Du yolda hep birlik .e. azım. 
bi.r mcmnunıyct du,\'maktayını . 1 li olarak aya'.'i.ta durmakla~ıı. 
Bılhass~ burada Or~eneral Ha-: Gectiğinliz yerlerdeki sıcak a. 
r~n!'e.ı . ıle tekr~r bu~uşm'.ık. bC': ı J;lkalıırından dolayı Türk halkına 
nın1 ı<:ın ayrı hır ~evınç \('.-.ll('"il \•e idare adamlarına ıe~ekkilr c. 
olmuştur. Çünkü ilk ziyarrtiınrle . · clrrim. l:hı;:tin gördü~ünıüz. a -
kendi.;;i 3 üncü ordu komut:ını kerler arasında Korede benim 
iken Doğu höl:csini beraber do kon1utam altınc. \ çarpışanlara 
laşmıştık. Bu!,?ün Birinri ordıı l ıesadüf l'tnıC'k beni heyC'canla.n· 
komutanı olarak yine kendi'iilr: dırnıış \.'e mcn1nun etnııştir. Bu 
bcrabrr olmak fırsatını buldunı . 1 !-iebeplC' de ayrı bir bahtiyarlık 
Bu, beninı için büyük bir zevk· du\'ntaklıı\·ım 

ti r. Bir şey· daha söyliyece)!'im. Dıl 
Bugün gördüklcriın içinde ben gün beni karşılayanlar ara .... ın:la 

de çok derin intibalar bırakan her yerde tesadüf c!tit::in1 okul 
cihet halkın yliıiindeki ifadelrr yavrularına, gösterrlikleri ~ıeak, 
olmuştur. Bu ifadeyi, kasaba ve ınuhabbctten dolayı te~c:O..k~ir 
köylerde karşılanışımızı, bize ;::ös borçluyum. 
terilen sıcak muameleyi daima Kcndil<'rinc scvı;:i Ye muhah. 
h:ıtırlıyacağını. Ümit ediyorum brtlerımin ibl3ğını siz.den ri .. a 
ki bu ruhu daima görelim. ('ün- rdıyorunt.• HA~!IT DİKSF.S _ SD!lJL\ COŞAR - -.;EC.\Tİ TOKYAY - SEL..\HATTİN PINAR - ER 

CÖIE:\T BAT,.NAY - iSJ! _\!L ŞEXCALAR - SALİH ORAK - FEYZi ASLANG!L -
cırnAL CÜ)!Bl:Ş - PARASKO MAKSUT - NECDET GEZEN. HOŞ MEMO -Aman Memo, Emcet Ecevit sakın havasızlıktan boğulmasın - Gül Pembe sizi bekliyor!! 

İçli Bestekar Üslaıl 
t\taıl Kemani SELAHADDİN PINAR 

JliI;C.\Tİ TOK\'AY SEJIİllA COŞAR Sazı ve Sesiyle 
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Amerikada seçim 
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 merik:ıd:ı seçim mekaniz-
ması dünyanın b:ı5k:ı mem 

leketlerindekilere bt'nzemcz. 
Cumhurbaşkanı ile birlikte 
b.1şkan nıuavini. mümflsı;iller 
meclisi az:ıst (milletvekilleri). 
l\';i~ meclisi rızasının Uçte bi
ri ile eyalet r:ılileri \'e yük
sek nıemuı-lar ,;eçilirler. 

Kadın, erkrk bütün vat:ınd:ış 
Jar ı;eçim hakkında ınaliktir
ler .• \\·tin ve nıUmeı:ısiler mec
lisleri· az:ılatı tek dtreceli in· 
tlhapla. ı·ani doğrudan do~ru
,.a h:ılk t:ırafıod.:ın seçilirler. 
Cumhurbaşkanı ve muavinine 
~elince. bunlar iki dereceli in 
t haha tabidirler. \~ani her 
hUkümetıe halk evvela nü(u3a 
gôre muayyen miktard:ı ikinci 
secmen se~er. Hunlar toplana
rak cumhut'bas!:anını \'C mua· 
'1nini seçerler. 

Seçim iki dereceli olmrıkla 
beraber '>inle evvelce me,·cut 
olan iki dercct'li seçime kat'l· 
yen ben7.enıcz. Bu usul Ame· 
r:kayı t('şkil eden devletlerin 
niHus üstünlüklerinin siyasi 
nll[ut va ıtası olarak kullanıl· 
masını önlemek için konmuş 
bır usuldür. :"Jetice itibarile 
!1-JJ<lece bir !ormaliteden iba· 
rrttir. 

İkınei müntehipler seçilince 
li.tmin cumhurb:ı~kJnı ol:ıca~ı 
anlaşılır. Çünkü bunların ki· 
me rey verecekleri bellidir, bu 
husu taki t:ı::ıhhütlrrine göre 
ka:'lunl;ı b:ı~lanmısJardır. Bi
nJen:ıleyh bir .\merik:ılı vatan 
d.lŞ filAn ikinci seçn1l!'ne rey 
,·erirken buna deiil. cumhur
ba kanı namzetlerinden tercih 
f':tiRine rey vcrdij::ini bilir. İ· 
kin<'i srçmen, se~ildikten son· 
ra Cikrini dr~iştirip bir di~cri· 
nl başkan seçemeJ. llan~i par
tiye mensupsa onun namzedi-

' 

ne rey \'ermekle mükelleftir. 

Asıl seçim 
17 kasımda 

İ kinci seçmenler aralık ayının 
ikinci çar$amba~ını takip e· 

AKŞAM 
Yarından itibaren merak ve heyecanla 

takip edeceğiniz 3 büyük tarihi 

tefrikaya birden ba,lıyor 

• 
l • Kureyşin 
Putları Çöküyor 

İsllmlyttln doluıu. Uhud gazası, Hz. MUHA~DIED'in harb 
tibiyeleri ve birtok heyecanh vakalırla dolu " 

Dini \·e Tarihi eser 

Yazan : Kemal SAMANCIGIL 

2-Bizans 
Casusu 

Osmanlı tarihinin çok 
heyecanlı bir v:ıka'it 

(\'l - Nii) tarafından ha
zırlanmış Resimli Tefrika 

• 

.. 
3 - ZUL YEZEN 

OGLU 
Şarkın en büyük aşk ve 
Jcahramanlık menklbesl 

Ya7.ln: 

Muharrem KORGUNAL 

Yarın b ir AKŞAM alınız! 

Şehir Dram Tiyatrosunda 

SON KOZ 
Yazan: Michtl Duran 

Türkçc,i: Sa!Ahaddin lrdtlp 

Şehir Komedi Tiyatrosunda 

AHlf DlJ D lJ 
Yazan: Joscph Kts!o:ciring 

Türkçe ı. Re iha C. Vafi - Va·fi R. Zobu 

EMiNÖNÜ BÖLÜMÜ 

·E ·ki llalkcvi binasında• 

TEHLİKELİ DÖNEME{: 
Yazan: Priestley 

Türkçesi: Tunç \'nlman 

Haftada üç gün 

Perıembe, Cumarttsl, Pıııar gündiiı ve Patır a'kıamı 

, ,, ............................ ~ 
I K0

'i"B 'A" a· 1 
... ___ !il TUVALET SABUNLAR!----~ 
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den ilk paz•rtesl ~iinH kendi 
eyaletlerinde toplanarak cum· 
hurba~kanı ve n1uavini için 
rey verirler. Bu itibarin dün· 
kü seçim, kimin k:tz:ındıı,tını 

göstermekle beraber, nsıl se· 
çiın de~ildir. Cun1hurhaı;k:ını

nın rt'~n1rn ~e~ilmrsi yuk:ıfıda I 
söyledigiıniz günde yapılacak· 

lleyaı Sarayın hrı1konlu c4'pbes: 

Yeni . Başkan yeni B.eyaz 
Evde oturacak 

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

A merika'nın yeni Cumhurbaş-
kanı yeni Be~ıııev'de otura

caktır. Amrrikada Cumhurbaşkan 
!arının oturma!'lına m:ıhsu!'l olan 
Beyat:ev 1792 de lrl::ındalı mi 
mar llob:ın tarafından h~11rla· 
nan plıinkıra glire yapılmıştır 
n:nada 33 Cumhurbaşkanı olur· 
n1u~tur. 

lll47 de B:ışk:ın Truman'ın ln
zı piyano çalarken birden düşr· 
nıedc bir çöküntü olmuş, kuyruk. 
hı piyanonun bir aya~ı çnkur:ı 

düşmllştür. Derhal davet edilen 
resmi mimar \Vincılow, binanın 
esaslı ttımirc mu!ıtac; olduğunu 
~örmi.h:tiir. Fnkat tetkik Herlc
y:nce bin::ının yıktırıl:ırak yeni· 
d"n yapılm:ı!.:ı 13.zım geldil'.(i "" 
Iatılmıstır. Runun üzerine kon· 
~~e brş buçuk nlilyon dolarlık 
t;.ıhslsatı kabul etmiı;;tir. 

Bey.:-zev'in yıktınlmasına 19.tfl 
da brıslrınmıc:tır. Hazırlanan pJa. 
rıa ~üre C'ephe oldu~u gibi mu
hafaza edileet'k, bıı suretle tari· 
hl bina ('b<'clil('şlirilmiş olac:ıktı. 

Binn yıktırılma~a baslanınca. 
hiıtırrı olarak saklanmak Uıere 
tnkrı1a lıiirum ba':'lnmıştır. ~ika· 
go'da bir antikacı, enk.'lı irin hir 
mil~·on dolar teklif ~rliyordu . Bu 
\'aziy('t k:ırsıcıınd.:ı kongre, diin· 
~·anın hiçbir tnrafında göriilme· 
nıi~ hir k:ınun. rnkaı satış kanu 
nu k:ıhul etmisir. Kanun h<'r 
parc:a ic:in fiyat t:ıyin ediyor, 
kimC>C'nin hır par('ad:ın f:ı1la r1la
mıvsca~ı bildiriliyordu. 
T:ımamıyle ~·ıktırılrlıkl<ln son· 

ra binanın yf'niclt'n inc:asına baş· 
lanmı~. bu iş geçende sona er· 
nıistfr. 

Beyazev, sa""lam bir bina ol
thıtu halde, neden yıkılmak teh· 
like.;i gö.;trrmiştir:' Bunun srbe· 
bi. ten1rlin killi bir toprak üze 
rinde olması, bir de ba11 Ba~kan· 
tarın, Ucıt katları tutan dhvarlar. 
ela kapılar açtırmak suretirle bi· 
nanın mukavemetini a1a1tması· 
dır. Yeni bina ~ok uzun miiddrt 
dayanabilecek melanette yapıl
mıştır. 

Yarın matinelerden itibaren 

TAKSİM ve İNCİ' de 
tır. 1 
Amerik:ın 'ieçiminde millet· !ı.lilll Eğitim B:ık.anlı~ının yük~clc yardımla ·iyle çev. 

vekilleri \'e Ayan mikt?rında ı.

1 
rilen Ankara sanc;iirüniln takdirlerini k:ızanan, ve ~Cı 10 

kinci seçmen sc<;ilir. Ayan 96, ver~i ile &Ö-"ilerilme:-.ine karar verllt.>n. yerli filmtiliğimi· 
milletvekili 485 olduğuna gô- zin iI\ih:ır \' ~urur duy3l'Jğ1 ilk yf'rli tocuk (ilıni.,.. 
re 531 ikinci seçn1en intihap 1 Sll'.Vİ Teclü'nıin lleJı o liiiHindı• :varıtı 1 ,n· 

~·~~.~~·~/~~t;'.~~~~~~;~·~~~ı'.~, ...:l..:..~-,-~-f-AtEı-.. -~-~-!-Rf-.. -~-~-,.1/ı-'J.'_1._Z_~-,-,-, nD_J_@_w_~_r_ı --~-~-fi-ı~--, 
Yeni başkan ne uman ~Jl!!J lr ~L~ 
lıe başlıyacak? 

g eçim aralık ayının 11tıncl 1 ~~~)~~~~~~ çarşambasını takip eden ı 
ilk pazartesi, yani 17 ka~ım 4 
günü katileşeceklir. Fok•t ye- . .ı J ,_ 
ni cumhurbaşkanı hemen i<l):e 
boşlamıyacoktır. Evvelce bu
nun için dört ay geçmesi JA· 
zımdı. \rani 4 marta k:ıd:ır e!
ki cumhurb:ışkanı iktidarda 
kalır, bu tat.ihte yeni baı:ıkan 
işe başlardı. Sonra bu müddet 
iki aya indirilmiştir. Bu iti· 
b:ırla yeni secilecek olanlar O· 
cak iptidasında işe tlkoyacak
IJrdır. 

Amerikada, daima iki parli 
namzedinden biri kıı1anmıştır. 
Yalnız 1912 de Teodor Roose
velt Cumhuriyetçi partiden ay. 
rılarak milstakilen namzetll
iiini koymuş \'e Cumhuriye!çi 
Parti namzedi Taft'ın (bugiln· 
kü aT!!'ın babası) 3.488 922 
kU Ta!t'ın babası) 3.488.922 
rey k3z:ınmıştı. Partideki bu 
bölilnme Wilsonun cumhurb::ış. 
kanı seçilmesini temin etmiş 
ve 1900 denbtri devamlı su-

.,, ... , . 
SııAvı 
TE't>İJ 

ısııı MElİ"

BA!AR /· 

retle cumhuriyet partisinin •· Pl\o~i;~ ... ı11o"lı.,1 ;,, ,,.4: A..-
linde bulunan iktidarın muh:ı· ,,,_1 ~ ,.,..., .... 
li[ partiye geçmt'sine ı:;ebep ol-\L!::=::=.:.:=._.:_ __________________ -:!.. 
muştur. Geçen harpten sonra 7 den 70 e kadar her Türkiln, hPr aile rei~i11in çocuk· 
on iki sene devam eden cum- Jarı ile görmeleri ıazım olan bu mu:ıı1am filmimiz 6 'Ka· 
huriyet partisi iktid::ırı, yirmi sım _ Per~embe m::ıtinelerclen itibaren T.\KSİ\I ve İNCİ 
senedenberi rlemokrat parti· sinem:ıl:ırınd:ı birden güsterileeektir. 
nin elinde kalmıştır. 

BAŞ ROLI.ERDF.: 

!::ı':nıerı Perihan Tedü - Atıf Kaptan 
ve 100 Kabiliyetli ilk Okul Öğrencimiz .. 

Fa~~:g~;:2 c~e;~~1:11Y1::ik;a~~~ Eser : Melih Başar ·Müzik : Mehmet Abut 

sinin lehine dönmeğe başlamış Okullar için hu ·u!>İ !lit'rını;;l:ır vardır. 
tır. Siyast rliz~lrın nasıl esti· Jl alk Filn1, 
ğinl en ziyade ~yAn ~eçimterin· 
de tahlilden gtçirmek milm· 
kündür. 1939 da Amerikan A· 
yiinında 75 demokr:ıta karşılık 
yalnız 17 cumhuriyetçi ftyAn 
varken, bu m;kıar 1941 de 23, 
1943 de 28, 1945 de 37, Jn46 
da 39 olmuş, nihoyet 1047 de 
45 demokrata karşılık 51 cum
huriyetçi ile meclisin ek~tri· 

yeli muhali! parliye gecmiı· 

tir. 

Fakat ıeçen seçimden sonra 
demokratlar yine t"k!lierlyet te

min elmlşltrdir. Simdi Ayftn· 
do dtmokratlar ek<eriyetıedir 

!er. 
Gecen cumhurbaşkanı seçi· 

minde Demokrat Partiden ay· 
rıJarak Terakkiperver parti a· 
dile bir parti kurarak namzet· 
!ilini koran WallJce. biliııdiJi 

Jibi, P•k aı rey almıştı. 

Sayın Öğretmenlere: 
l\la:ıri! Ordusuna ilhnf edilen bu Filın 6 Kasım Pcr· 

şembc ~ünü 18.30 It.1atinesinde, Talı::,1im \'e İnci Sinemasın· 
da ~:ıyın öı?retmen ve aileleri müessesenin davetlisi ola· 
rak gö.~terilecektir. Teşriflerinizi riea ederiz. 

Pek yakında =-= Bursa • l\.farm:ıra, :\nkar:ı • Park • Sus, 
Adana . Asri • Ünal \'C Yurttaki bütün ~inem:ılarda. 

Beyoğlu Orta Okulu ve Öğrencilerini Koruma 

Derneğinden : 

Derneğimizin Genel loplonl"ı 9.Knsım.1952 P•••r günü 
!>Aat 10 d:ı okul binasında yapılacaktır. S:ıyın üyelerin teşri 

fleri rira olunur. 
GÜNllF.M: 
ı - E•ki Okul - Aile Birliğinin gelir • gider he•nplorının 

incelen metti. 
2 - Yönetim Kurulu ve mürakip raporunun okunması. 
3 - Dernek Yönetim Kurulu ve murakıplar heyeti se· 

cimi. 
4 - Tüzüğün kabulü. 
5 - Derneğin ~ene! m•ıı!aatlere hldim olduJuna dair ka· 

rar \'erilmesi. 
6 - Bütçenin tuclikl. 
Not: Ririnci toplantıda çotunluk olmana ikinci toplantı 

16.Kasım.1952 pazar günil oyni saatt•dir. 

Ankara, mücadelenin başındanberi millicilerin kôbesi 
olmuştu. Millicileri böyle muazzam bir varlıktan mah
rum etmeğe ne siyasi ve ne de askeri bir sebep mev· 
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Ankara l\lillicilerin 
Kib~si o1ınııştu 

El·ktını llarbiyei Umumiye Ve-
kaleti ile ar:ımda cereyan e

den ve h3tıl'alıının dünkü kıs
mında çık:ı.n tt'lgrallara ait as
keri mütal:ianu yazmr1dan C\'\'CI, 
kısat'a m:ınevi ceılheye temas et
mek istiyorun1. 

Ankara, mücad~lenin bnşından 
beri l\lillicilerin 3deta K5bcsi ol
muştu. Zayıf imanlılar buradJn 
kuvvet almış ve imanltırını taze
le111l5ll'rdi. Ankara İ$te böyle 
muazzam bir \'arlıktı. l\Jillicilcri 
bu varlıktan n1ahruın etmeğe ne 
siyasi ve ne de ask<'ri bir sebep 
mevcut değildi. Ankara. sonuna 
kacl~1·, nlilH davanın muvaf!ak 
olacagı güne kadar elde tutul-
rnalıydı. ~1illi merkezin Sıvası 
naklini kararlaştıranlar garp cep 

hesine yardım erlt'rck Ankaranın 
muhafaıasını dü~ünselerdi, daha 
isabelli hir iş yapmış olurlardı. 

Büyük ~tillet t.leclı~inin kuru
lae:ı.ğı günlt'rc kadar ve hatta 
kurulduktan sonra en ümıtsiz 1a
manlarımızda ~1illicilcrin aıinl 
ve iradrsi pek kuvvetliydi. nain1.:ı 
cür·etıe ortaya atılmak i!-iterler
di. F•ıknt zan1an aeçtikçe bu bir
lik :r.aafa uğramıştı. Garptan ge
len inhidam teşebbüsleri, Şark
tan nüfuz eden i<:limai inkı15p 
hareketleri ve nihayet Yunan 
taarruzu, Ankaraya yeni gelenle
ri ümitı:i1lit:"e dilşlirmeklc kalma 
mış, kendil<'riyle beraber bir kı
sım eski ~1illieileri de arkasın
dan sürüklemişti. 
Ankaranın ha,·ası ve 
Siya"Si c~reyanlar 

Hatıratımın ·Siyasi cereyan· 
lar• başlıı2ı altında çıkan 

ÇOCUKLARIN 
HUYSUZLUtlU 

BACAKLAR iN 
ARASINDAKI 
KIRIŞIKLARIN 

TERLEYiP 
PIŞMESINDEN 
IURI GELiR. 

DACCILIK KULÜBÜ 

BAŞKANLICINDAN 

1 Kasım 1952 cumartesi 
günil saat l~.00 de Adiyen 
ıop!anacok klüp kongresi 
ekseriyet olmadığından ya· 
pılam3mı,tır. 

8 Kasım 1952 cumartesi 
günü saat 15.00 de nıeıkOr 
kongre ni!li.:ıba bnkılmak· 
sı?.ın aktedilecektir. 

$ayın üyelerin teşril!eri 
rira olunur. 

GÜNllF.,I: 
1 - İdare hryetlnin ve 

murakıp raporlarının 
okunması. 

2 - İdare Heyetinin ib
rası. 

3 - Bütçenin ttlkik ye 
kabulü. 

4 - Yeni İdare Heyeti. 
mürakıplar, haysiyet 
divanı ve balotaj ko· 
miteıCerinin seçimi. 

5 - Temenniler. 

1 LAN 
Ekononıl ve Ticaret Bakanlı· 

ğınd~n: 

Kocaeli ilinin Gebze ilçesine 
b::ığlt Darıca bucağının Taşli-
manı mevkiindc kAin mekşu[ 

çim<'nto imnline elverişli (ki
reç, kil, alcı taşı) mndde1erin 
60 yıl süre ile iş1et11mesi im· 
tiyazı Bakanlar Kurulunun 
14 5 1952 tarihli \'e 3/15074 sa
ı1lı karariyle A•lan ve Eskiıe· 

cut değildi. 
ve ~iinlerdenberi devam eden 
kı~nunda siyasi C<'rıtyanları ve 
Ank:ıranın hav:ısını V('rıneğe 

çalıştım. Bu siyasi cereyanları 
üç kısımda hulasa etınek miim
kündiir. 

1 - Dahill siyasette inkıl:lp
çı ve ahliikçı olmakla beraber 
tatbikata sulhten sonra giriş
mek iste.yenler, evvrloi Yunan 
taarruzunu durdurınak ,.e mu
va{Cakıyct basıl olunca, i~tiklJl 
davasını Şark ve Gnrpla hal
letmcgi düşünmü,Jerdi. Boıo;!a 
Büyük l\tillet ~teclisi Reisi ~fus 
lafa Kemal Paşa olmak üzere 
Heyeti icraiye ve tarardarları 
bu CJkir etrafında toplanmışlar· 
dı. 

2 - ~Iuha[azakar h-filltcile· 
rin. düşünceleri suydu: İstiklıl
li, meşruti saltanatı ve makanu 
hılilfeti kurtarmağa çalışmak, 
fakat harpten sonra Jnkılilp ve 
ı~lahat yapmamak. l\1uha(aza. 
k3r1ar, istikl:il davasını kurtar
ma yolunda birinci kısmın hat
tı hareketini tercih etmişltrdi. 

3 - ÜçüncU fikir etra!ında 
toplanmış olan müfritler, daha 
başka düşünüyorlardı. Tlirkiye, 
Garp en1peryalizn1ine karşı baş
Jadı~ı mücadeleyi yalnız basına 
başaramıyacağ:ına göre, Rus U
('lineü enternasyonalinin arzu
suna muvafık bir içtimai inkı .. 
ıabı göze allnak, bu sayede Rus 
Sovyet hükümetinin askeri itti
fakını ve muavenetini sa~la
mak, yani Bolşevik ittifakı için 
her şeyi kabul etmek. 

Esas itibarıyle yukarıdaki üç 
fikir etra!ında toplananlar, is
tiklfı.limizin kurtarıln1as1 husu
!Hında birleşmişlerdi. 1"akat va .. 
sıla Ye çarelerde ayrılmışlardı. 

vardı. Bu aynlık mili! dlvamıa 
için tehlikeliydi. Birinci kısım. 
da toplananların başındı bulu
nan IJeyeti İcraiye, kararlann
da tam isr1bct ve azim göstere: 
memişlerdi. 

nen, hakikıtlerl 
Yııdıiıma kıniim 

M •mlckelte ikilik v• tereddüt 
edılecek bir şey kahnamıı .. 

tı Kendi kudret ve kuvvetin! 
en tehlikeli cephede toptıyarak 

düşmanın herhangi bir hattı 
le\·kifi ile iktifa etmiyerek onu 

n1ağlübiyete uğratmak çareleri

ni aramak ve verilen karartır· 
dan inhira( etmeden azim ve 
imanla ileri yürümek llzımdı. 

Ne yazık, ki Htyeti İcraiy• o 
gi.lne kadar istenilen kabiliyeti 
gösterememişti. Heyeti icraiye .. 
nin bu zaarı, ?ı.leclisin dahili ıl

yasetini de teşettüte uğratmıı· 
tı. l\leclis Reisi llusta!a Kemal 
Paşa şahsi müdahale ve siyııl 
tertipleri ile bazı buhranların. 
önünil almağa çalışmış ve mu. 
\'alfak da olmuştu. Fakat bu 
ınüdahalelerin hazan aleyh! de 
çıktıgı görülmüştü. Bu dıhill 
zaaf bertaraf editememi$ti. Bi· 
lfıkis bin:ok buhran ve tehlike.-
1ere sebep olmu~tu. 

Bazı nagihant vaziyet tebed .. 

diilleri ve hiidiseler buhranlı .. 

rın istikametini değiştirmemis 

olsaydı, iki yıllık himmetler 
heba olup giderdi. İstik!U tari
himizin bu dönüm noktası bel .. 
ki de tevil edilmek istenir. Beıı 
tamamıyle hakikatleri yaıd.Jll· 
ma kaniim. 

Aralarında çok bilyük !arklar (Devamı vır) 
~~"""'-=~=-o~~~--~~= 

TIRAP (EKMEYİNİZ 
MUA YYIN ZAMANLlolOAKI 
SANCILARA KAR$' 

GRiPiN 

• kt. 41t. ellale, tlnit . furttl:.a90. 
ramotiımo ejrı la rı"" !WtGrı •onct 
.... ut:ıletı de,hal ... km .dır . 

ıeıl· 

Mldtrl bol• 
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,. tôbıtkl.n 
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TÜRK-AVUSTURYA TiCARET ODASI 
iDARE HEYETi BASKANLIGINDAN 

1KiNC1 1 LAN 

Türk Avusturya Ticaret Odası azaları umumt heyetinin 
10 Eylül 1952 c;ar~ımba ~ünkU toplantısında ıereken eks• 
riyetln bulunmaması hasebiyle sayın azaların a$alıda yazılı 
gündemdeki hu~usatı ·müzakere ederek gereken kararları al· 
mak ü1cre 11 K~sım 1952 sılı günü saat 16 da Gala.tada A 

hen ~tünih hanında Tütüncüler Birliği lokalinde fevkallde ola 
rak toplanacak olan Umumt IIe:,elte hazır bulunmaları ehem· 

miyetle rica olunur. 
GÜNDF.M: 

1 - Oda hesaplarının rüyeti ve tarihi tesisindenberi her
han~i bir !aaliyet &östermeyen odanın tasfiyesi hakkın
da karar alınması. 

Berlitz Lisan Dershanesinde 
Tatbik olunan ve dünya.en tanınmış 

BERLITZ USULÜ 

sa~ıesinde her yasta ve kısa bir zamanda 

INGILIZCE - FRANSIZCA - ALMANCA 

hisar Müttehit Çimento ve Su Lisanlın öıren•bilirsiniı. 
Kireci Fabrikaları TQrk Ano-
ııim SirkeU uhdHiu ihalı kı· ll••lll!!!K•u11ım 1952 d•n itibaren y•ni kurslar açılıyor. 
lınnu:tır. Be;ıotlu ; 249; lsti!dll ~addes! ••••ili 
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İhtiyarlara yardım 
Memlckrtlmizde içtimai yardım tcıkilltı pek azdır. Dilşklln· 

teri korumağı, Jlıtiyaç itinde bulunanlara el uzatmalı I•· 
ye bilen teşekküller br~J, onu geçmeL 'Runıann da büyük bir 
kısmının çalıo:ma ve )ardım sabası ııek mahduttur. Ualbukl 
başka memleketlerde ~ırf bu insani maksatlar irin çıhşan 
cemiyct!rr pek çoktur; cemiyetlerden bir kısmı hakikaten bili 
yük l~lcr görmektedir. 

Fr:ınc:ada ·İhtiyarJJr3 Yardım• adlı bir te5ekkül 'ardır. 
Te1rkkül 26 ekimi yardım için miUI bir gün olarak kabul /~t. 
tirnıi~tir. O gün fakir "" muh.tac: ihtiyarlara para, ylytcek,ıgi
yecek &?ibi hertürlü yardım kabul edilir. Cemiyet, Fransanın 
ınubteJiC fehirlerindc yardıma muhtaç olanlan te~blt eder, 
bunlann adlannı \'e adreslerini zarflara yaıarak bu ıarfian 
metro tıilet sahs-:rerlerine, di&'er bu gibi halkın en ziyade 
u~radıldan mahallere bırakır. Arzu eden urflardan birini 
alır, isterse doğrudan doğruya, lster;e tesekkül vaııııtasıy1e o 
adrese para, yiyecek veya giyecek gönderir. Bakanlar, valiler, 
ünh·ersite rektörleri bu l~e yardım ederler ve o günün mu
\affakiyrtli netice vermesi için çah~ırtar. Fransız l(aıPtelcrt
nln verdJkJerl habere bakılırsa çalı~ma sahası mütemadiyen 
genişlemektedir. Bu sene de halk yüzblnlerce laklr ihtiyara 
yardım etmlıtlr. 

Fransoda genr, lhtlrar bütün fakirlere yardım eden bir
çok cemiyetler vardır. Fakat bu yeter görülmlyerelı: ihtiyarla
rın bilhac:~a düsünülmesl bunlann artık ıs görtmlyrcek hale 
geJmelerlnden, ömürlerinin son ıünlerlni mümkün oldulu kı~ 
dar az sıkıntı itinde retirmelerinin temini ırru,undan ileri 
geflyor. İntç gibi ıimal meml•ketler\ bu kabil yardımı yeter 
görmlyerek 65 yışını gcçmif her ntandışa lhtlyarlılı: maaıı 
bağlamaktadır. Bu maaı bizim panmıda aydı 150 lira kadar 
tutu ·er. 

Biz bu kadarını isteyemeyiz. Fakat, lrlerlnde belki de bir 
umanlar iyi günler görmüı olan kimseler de bulunan, dilıkiln 
ihtiyarlan düşünmek, bunlara yardım etmek her vatandaı için 
bir borç de~il midir? 

Enis Tahsin Til 

Saııık İhsaıı 

dııruşıııasıııa devaııı edildi 
Bakırköy Bez Fabrikası mü- dl, ça!ııkan bir arkadaıtır. Fet· 

hendıslerinden FeJbi Aderi ta- hi Aderi de çok çalışkan Ye ne
banca He öldüren mühendis İh· §eli bir arkadaş olarak tanırım. 
ıa.n Aydının muhakemesine dün İhsan Aydın bu ,Şahide ıu ısua 
3 üncü a~ır ceza mahkemesinde lin sorulmasını istedi: 
devam edilmiştir. - Kendisinin Fethi Aderle 

)lilhendis İhsan /lydını Sadi samimiyeti \'ar mıdır, ailece tİ· 
Rıza ve diğer bir avukat müda- nı~ırlar mı, ayni içki sofrasında 
faa ediyordu. ?tlaktul mühendis ve oyun masasında bulunmuşlar 
Fethi Aderln karısı Zehra Ader mıdır? 
de müdahil avukatın yanı"/la o- Şahit bu suali ~öyle cevaplan-
turuyordu. dudı: 

İlk olarak kendisine •ö• veri· •- Fethi Aderle samimiyeti· 
len İhsan Aydın ~unları söyle· miı; \·ardı, fakat ailece görüş-
di: mczdik.11 

•- Ben büyük bir iClir.a ve Bu sırada kendisine söz ve-
tahrik karıııında kalarak bütün ı riie.n Ihsan Aydın şunları !ÖY· 
manevi ölçülerimi kaybeıtım. ledı: 

Cemiyette bazı hAdlseler var· - Fabrikada birçok hakaret 
dır ki, sö)·leylnce dilinıizl, sOr· \·e ıantaja maruz kaldım. Beni 
lemeyince içimizi yakar. kıskananlar muvaffakiyetlerimi 
Ka rş t taraf zengin, ben ise ba"alamak için çok ıey yaptı

faki ti m. Bu <iş kurı·e•!ı ile a.. iar. 
cizin karıı Itarııya Wlundulu bir B nim in mımda 
davadır.• ltarttıJar. tnakine·"''"'"''"'"""ar 

Sanıktan sonra, ııhlt olarak JLlddi zatında bütün bunlar 
dinlenilen :\luzaffer ltinarecl, şahsıma tevcih edilmi$tf. 
h.1.k imın suallerini şöyle cevap- Dinlcnil<'n şahitlerden, fabri-
landırmııtır: kanın eski Teknik MUdürU 

,_ Mühendis İhsan Aydını • uıret Arıca da §llnları söyle· 
tanır mısınız?• di: 

- E\'et tanırım. •- ihsanı talebelik ıamanın· I 
- Fethi Aderi? dan tanırım. Ciddi, çalışkan, has 
- Onu da tanırım. sas ve ılınga!l. bir çocuklur. 
- Bu h3dise hakkında ne bi· Fethi .:\der ise akacı, ıeki, 

liyorsanız anlatın ı z. biraı maArur bir arkadaştı. 
- O gun ben re,ımhanede ihsan Aydın Amcrikadan dön 

htanbutda altı hatta kalmak ve altı piyes temsil etmek üzere Fransa'dan J(elcn •Janvier 
Trupu. artistleri dün Kütük Sahne'dc tertiplenen bir toplantıda tiyatro münekkitleri ve basın 

mensupları ile tanışmışlardır. 

' 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

İyi niyet köprüleri 
( B•ıı 1 incide> 

naıı bir gazetecinin, ayni parti 
tçinde büküm süren m~nasıı 
inatlar ,.e anlaşmazlık1ar karşı
sında hayrete ve teessüre düş
memesi imkansızdır. Jlepsinin 
muradı bir ... Birbirlerine kalb
Jerini açmağa razı olsalar, der
hal birbirlerinin boynuna sanla
caklar ..• Fakat ka!blerlnl açmı
yorlar, müşavere ve münakaşa. 
dan uzak kahyor1ar, bizdeki fe
na huyla karşıdan karşıya bir. 
birlerine küsüyorlar, l'tiçin! Çiln· 
kü ancak bulanık sularda \·e 

gergin ,., hırtın \·arlyetlerde 
kendi hesaplarına beka imkAnı 
gören hasta ruhlu ihtiras sahip
leri, elaltından huzuru baltala
mak, partll•rl hu•umet halinde 
bulundurmak, iktidar partisi 
içindeki llkir farklanna ihtilal 

• &ekil vermek, hük<ımetle basını 
lıblrliğlnden alıkoymak için bin 
turlü entrikaya başvuruyorlar. 

Çok şükür, milli bünye o ka
dar sağlam, umumt i!tidatlar o 
kadar lı Jdlr ki bu halin devamlı 
olması ihtimal haricindedir. 
Umuml bünyedeki zinde ıartlara 
politika hayahrun da tnhbak et. 
tiğinc yakında ıahit olablleceğl
miz.e ben inanıyorum. Önümüz. 
de herhalde biye doğru giden 

"" gün1er vardır. Bunu bize sür'atle 
)'akla1taracak itidal ,.e anlayış 
hav.-ını elbirli&iy!e yaratmata 
bakalım. 

Ankara Ziraat Fakültesi Zootekni Ordinaryüs Profesörü KaKdrl Bilııemre evvelki ıün bir kalp 
krizi neticesinde vefat etmişti. Prof Bllgeemre gerek üniversite, çe.resindc, ıerek kendisini ta· 
nıyanlar arasında sevilen bir tıim ıdamımıldı. 1\lerhumun ctnazeıl dün Ankarada kaldınlmı~ 
ve Asri nıezarlı.ktaki ebedi istira hatgıi.hına trvdi edilmh:tir. Rrslmde merhum Profesörün cena~ 

zcsi eller üzerinde c:ötütühirken görülü)·or. 

İzmirdc Ilançcşınedc frenleri de,· rilcn otobüs 

Ahmet Emin YALMAN 

Siyasi Komitede 
<Başı 1 lnctde> 

kadar nefret ~diyorsak komil. 
nizmden de o kadar nefret edi· 
yoruz. Fakat, Allah rııası içın, 
artık ne olacaksa olsun. biZi ba. 
zı aşırı tedbirler almıııyı sevket. 
meyin!• 

Dı~işleri Bakanı Pyun milyon 
!arca Korelinin açlıktan öldukie. 
rini, bilhassa evlltları askere a· 
tınan Güney Koreli ailelerin la· 
rifi imk.3.nsıı bir sefalet içinde 
bulunduklarını bildirmi5 ve •Bil 
tün bunlara göz yumulmamalı. 
dır• demiştir. 

Bundan sonra Türkiye delege. 
si Büyük Elti Selim Sarper söı 
almış, dllnkü oturumda Ru5ya 
Oışişleri Bakant yerine bulunan 
Gromyko'ya hıtapla mütarekeye 
varmak için esirlerin zorla iade 
si meselesini Rusyanın yeg~ne 
anlaşma ıartı yapıp yapmadığını 
ıormuştur. 

Selim Sarper bu sualini en a
ı•l!ı Uç kere tekrar etmiıtır. 

Türk delegesi ıöy!0 devam et
miıtlr; 

cKore hub! ideolojik sebep. 
ferden dolayı bışJİımııtır ve bil. 
hassa böyle hır h .. rpte e&irlere 
iyi muamele ve onları kendi ır· 

zularına hürmet ediler~k barın
dırmak insanlık borcudur.• 

Türkiye temsilcisi sözlerini 
ıöyle bitirmiıtir: 

cBiı burada konuşurken Kore 
/le cephede binlerce ıenç hayat. 
larını kaybediyor.• 

Amerika halkı dün 
Başkanını seçti 

(Başı 1 incide) bir m1halde toprak zeminli bir 
törü ve 29 eyaletin valilerini de çadırda YM:maktı olan 30 yaşın-
seçeceklerdlr. daki o ~l.u bu:ün bir ı8'ettci.ve 

İlk neticeler 1 \'erdiıi Dt'yarıatta, Amerik1da ce· 
Bazı mahfiller, Birle~ik Ame- reyan etmf'kte olan seçin1lerin 

rik~da b~gün ~a.pılmakta olan n~t:~sini heyecan içinde bekle
seçım nctıcelerının memleket sa· dıj;ını sö) le:n'.ıı:: \'e: 
atirle gece yarısına doğru (Tlir~ •- T.abi!!Qle baham•n kaı n
kiye saatiyle çarşamba s13t masını temf'nni ediyorum • de. 
07,00) belli olacağını tahmin et- mıstir. B ı nha~ı John Eistnho\\er 
rnektedirler. halı:-n 3 tincil AmNikın tilmeni

Batı 5ahili bölıesindeki bazı' nin harek.\t dairesi ıubayların· 
mıntakalarda secim sandıkları d.ilndır. 

Amt!'rika saatiyle 23 e kadar acık Neticenin gccikmt'sl ihtimali 
kalacaktır. Seçimi kaybettiğini anlayın a-

Her zaman oldu~u gibi bazı da}'ın hır tebli~ yayınlarr.a~ı ve 
küçük mıntakalarda sabahın er- rakibi lehinde çekilditini bilı.iir
ken saatlerinden itibaren netıctt- mes Adettir. Bu itibarla, :~ce 
ler belli olmu~tur. :\Iesela. bu yarısından itıbarcn çır~amba ga . 
mıntakalardan Ne\V Hampshirc bahı arısında Ei~enhower vtya 
eyaletinin Sharon kasabasında Steven~on tarafından böyle 'o:r 
bütün seçmenler sandık açılır ttblit: ya} ınlanması n1elhuzdur 
açılmaz oylarını kullanmış \'e 7 Eya1etltrin birçoklarında ne
dakika sonra şu netice ilin edil- ticelerın erkf'n ılınması \'P ua-ıu 
miştir: mi cereı.·anın belirmf'si halinde. 

Eisenhov•er 32 - Stevenson 14 adıylarcİ:ın birinin gl"'f:"~ yarısın· 
Floridanın Bro\\-·ns Farm mın .. dan evvel çtk.ildılini Uln etmc

takası Eisenho\\·ere 4 • Steven- si de mlimkündür. 
sona 4 oy vermiştir. Gene Flori- Aradaki oy farkı P"l.: cilz't n. 
danın Rutland mıntakasında Ste lup da. adaylardan biri puslala· 
venson 14, EisenhO\\•er 10 oy al- rın yenidr'n ~a,Y'llmasını istcrıe, 
mışlardır. resmi netic~lerin ılınm:ıs ı ~Qn· 

Eisenho'"-·er, kendi öz me.rnle- lrrce süTehilir. _ •itekim 1916 da 
keti olan Kansas'ın Abilene şeh- !llPrimi Demokrat Parti adtyı 
rinde ilk atılan 44 oydan 39 unu \\•ıt!lon kazanmış fakat Cumhıı
elde etmiştir. riyetti ada,· Charlt"s E\'ans 

Kansıa'ın bir sınat sehri olan. Hughr ııı bütün seçim puslal-,.ı 
Parsons"da, 11 seçim mıntakası- nın yeniden sayılmasını i11tl"m!ş. 
nın 7 sinde Eisenho·wer 199, ti, Bu, rP~mt netirelPrin alınma· 
Ste\•enson 184 oy elde etmışler- !ını ıllnlerce geeiktirmişti. 

dir. 1948 de bu sanayi şehri OY· İlk ne•l"""t bUdirtn yer 
!arından % 57,9 unu Trumana nlillsfl•ld oldu 
vermıştı. 

Ne\J'Ork şehrinin en kalaba· 
tık iki ilçesi, )lanhatten ve 
Bronx'da, Türkiye saatıyle 18.30 
da , kayıtlı seçmenlerden takr~
ben c;"o 40 oylarını kullanmıf bu· 
Iunmaktaydı. Seçime istirlk nıs
beti bilhassa şehrin zenci mıh~l 
lesi olan Harlem'de yükstıkhr. 

Detroit'te ilk iki sııt ıarfındı 
131.720 kili oylarını kullınmıt· 
tr. 

Omaha'da, halk bu ıabah Si• 

ralanarak sandıkların ı~ılmasını 
beklemiştir. Bazı sandık ba~la· 
rındaki kuyruk takriben 500 
metreyi aşmaktaydı. 

Chicagoda ilk saat rırlında 
30 bin kişi oylarınL_ kul!ınmıı· 
!ardır. ' 

Ohio eyaletifıin Cleveltnt, 
Columbuı. Cfncınattl ,., diltr 
merkeılet1nde, serıme ııtirlk 
nisbeti şimdıye tadar a:örü.lm.! 

New ~ Hampshire. 4 CA.A.) -
Setimler hakkında iJ k nl!"tire 

Nt\v .. Hamp!"hirr bölgeı;inde bu
lunan ~fıllaheld kasabasından a· 
lııımııtır. 

\•ırım ıaıt ıonra Sharon ka· 
~ıhası da neticeleri bildirmi-ştir. 

Bu iki kasaba General Eisf'n 
hrıwer'e 40 ve Aıilai Stevenson'a 
da 14: oy vermittir. 

Bilindili gibi Ne\V . Ramp!:· 
bire her ı.efer s~çimlerdt ilk ne-

ticeyi vermf'klf' mtışhurdur. 
Neticeler 

Ankua, 4 <A.Al - Birl•ıik 
Amerikada Başkanlık seçimine 
dair 5imdiye kadar alınan hab~r· 
tere iöre, Demokrat aday Steven 
~on 10531, Cumhuriyetçi ad;ıy Ei· 
senhower ise 16802 oy almışlar
dır. 

mis derecede yiık&tktlr. St. Soıı dakika : 
Louis ıehrinde. ötl•ye dolru 
karıtlı se~menlerin ~ 20 si ve- -----------
ya fıkriben 110 bin kişi oyl:ırı. .Eistnhower şimdilik tleride 
rıı Jlanmışhr. Gıhforn,a Te 
Florida'da halk her tara!•a son 
dık başlarına akın etm~k"Pdır. 

Nevyorkun Rochester ıl'"t >i n · 
de, Jamu A. Hard. bir ~a slane 
arabasından kucaklı indiril erPk 
sandık baıına iötürü!müş ve ıô· 
före: 

,4 aene sonra beni gooe gel , 
bıkım evinden al. Eisenho\~er 
için bir oy daha \'ermek i.stiyo 
rum• demi~tir. Ama ve 11 y'.l ş ın 
da. olan James Hard, Am~rikcın 
iç harbinde kuzey ordularıncla 
h izmet etmiştir. iç harp ld60 
65 de cereyan etmişti. 

Ne>")'ork, 4 AP.) - Türkiıe 
saatiyle ç-ar$amba 0!:.00 ye doğru 
a:elen son haberlere göre. Bir
l~şik Amerikanın l~ eyaletinde 
beliren kısmi neticeler, Eisen. 
hoy,·er'in az bir farkla ileride 
olduğunu go>termektedir. Bu
nunla beraber tasnif devam et
tikçe umumt netice her dakıka 
degişmekte olup vaziyet hiç bir 
surette belli değı!dır 

çalışıyordum ye Fethi Aderie dükten sonra dilıilncrli ve bed
lhsan Aydını ancak hadiseden . bin idi. Hattı kendisini teselli 
sonra gördüm. Lokalin kapısın- i bile ettim.• 
da bir karış ı klık oldu. )lühen· 1 !etme Şe[i Necati Toygar da --~-------~ 
dis Fethi Ader. elleriyle .. ~ §llttları stiylcdi: s ' ' h 1 
boğrünü tutarak eğılmif vazi- ·- lıine ba~lı ve ralııkan bir eçımın eyecan 1 !Seyfi Kurtbek 

S vunma 
Bakanı oldu 

Selim Sarper nihayet komite. 
nin bütün üyelerine, Rusya ve 
peyklerinin h~msilcilrrine de hi 
tapla bu kanlı milcadeltye bir 
an evvel bir çare bulır.ık üzere 
işbirliıti yapmalarını ve bu tak· 
dirde her iki tara! iç in de şeref 
1i olacak bir hal çaresine varıl· 
masının mUmkUn olacağını bil
dirmiıtir. 

Truman oyunu . tissouride 
kullandı 

Cumhurbaşkanı Trumın bu
eün oyunu ~Ussouri eyıletinın 
İndependence şehrinde Steven. 
son lehinde kullanmış ve hemen 
akabinde Vaşingtona dönmüştilr. 
Başkanın seçim mıntakası ve 

Nevyork. 4 (AP) - Associat•d 
Press'in Türkiye saatiy1e çar· 
ıamba .. at 02.40 a doğru yaptığı 
umumt tasnife göre Ei.!enhow·er, 
cem'an 122 Celektoral) oy·a sa. 
hip 14 eyalette ileridir. Buna mu 
kabil Stevenson, cem'an 82 oy·a 
sahip 6 eyalette başta gitmei<
tf'dir. 

yette lokalin kapısından dışarı arkadaı olan Ihsan son ıilnler· 
çıktı . Arkadaşlara se!\lendim, a- de neşesiıdl, Safh 1 
!ıp hastaneye götilrdüler. Fethi Ader de ıakacı ve Cİ· a arı 

içeride, kendini kaybctmiı naslı konuııırdıı .. 
bir halde bulunan Ihsan Aydın Son .olarak dinJcnilen Ahdul· 
kırdığı bir tabak parça'I ile bir lah Eren de ıııniarı söylemişlir: 
çatalı boğazına -gotürerek; •- Fethi ıakarı idi ve şaka· 

- Bırakın kendimi öldüre· yı ifrata ~MürdUıü olurdu.• 
yim, diyordu. . lh'3n .• \ı•dın, miihendi• Fet· 

Fethi Ader kendisinden baş· hı Aderın kendisiyle tahrik •<li· 
kasını beğcn~iyen, herkesle a- Cl ~ır :sekilde alay etti~ini iddia 
!ay eden bjr :ıı!.amdı. · ettı~nden, _Fet~inin ıakacılı~ı 

_ Siz hiç böyle bir olaya ma meselesi. dunku duruşmada bıl 
ruz kaldınız mı? ha~.sa üzerinde durulan bir nok-

H t A b' r 1 ta ıdl. 
d 

- Kkalddım .. 
1 

a_t g.
1
1

1
'.
1 

t"i erb?; )!uhakeme arasız dört saat de 
e o a ar ı erı ı , v:1m eıı-.ı. nd k't k 

gUn fabrikaya gelen Fethi .Ade· '. . 1
&

1 en "~ ı tn . ~e_ç· 
rin hanımına vaziyeti a~latara~ ~~1t;~~~:9~z~ep d~er ı;:~u~~ış~ kocasının bu hareketierıne ma· ka gün b k çiınl uruı 
ni olmasını rica ettim. e ıra 1 c ı. 

Bundan sonra dinlenilen Sab· 
rl Oğuzoğlu da bildiklerini }ÖY· 
le anlatmıştır: 

•- HAdise gilnü saat 12 d~ 
lokalde oturuyorduk. Yemek sa
lonundan bir silfıh sesi işittim. 
Bunu ikinci ve üçüncü siliih ses 
!eri takip etti. Elleri karnında 
olarak dııarı çıkan Fethi Ader 
yere yıkıldı.• 

- Fethi Aderi ve Ihsan AY· 
dını na!tl tanırsınız? 

- ?ılühendis olarak tanırım, 
ahlaklarını bilmem. 

- Tabanca sesinden eyvel mil 
nı'k:aşa duydunuz mu? 

- Duymadım. Esa.5en yava~ 

konuımaiar bulundutumuı yer· 
den duyulmazdı. 

Bundan ıonra dinlentın fab· 
rikanın idart müdür mua\·iili Ni· 
hat Toygar da ıunları söylemiş· 
tir: 

- Hukuk müşaviri ile odan1· 
da otururken mühendis Fethi A 
derin ,·uruldujunu haber ver· 
diler. Hemen lokale gittim. Ma· 
oa karıııktı. Birkaç kişi deniz 
kenarında bulunan İhsan Aydı· 
nı tutuyordu. 

Abdullah ustadan tabancayı 
alıp idare Amirine verdim \'e 
bir yere kilitleme5int söyledim.• 

- Her iki muhendisi de na· 
ııl tanırsınız? 

- Ihsan Aydın, ağırbaşlı, cid 

L. Daytom lktısadi 
Kalkınmamızı övdü 

CBaıı 1 incide) 
zl bir satıcı değildir. Türkiye bu
gün dünyanın diğer köşelerinde 
başka müstahsillerin rekabc~iyle 
karıı lcırııya bulunmaktadır. 
Yapılan ithalAtın btd<lin! öde· 

mck icap eder. Bu iıı;e ancak ya 
ihracat yapmak suretiyle \'eya 
hizmrt m:ısraflarını aşacak bir 
hizmet geliri faılasıyle ödenebi
lir. Bundan dolayıdır ki, hayatı 
phcmmiyrti haiı ithal maddele
rinin bedelini ödeyebilmek tize
re "ihracatı arttırmak ve istihllk 
maddelerinin dahi!t lstlhllkini 
genişletebilmek için istihsali ço
ğaltmak icap eder. 

Muaddel Moddy kanunu adını 

taşıyan ve hlien yUrilrlille ıılr· 
miı bulunan bir kanun mucibin
ce temin olunan fonlar, mUesse

s~. io~i ve alıcı arasında mevcut 
klrın payla1ılma11nı derpiı eden 
iktısadl teıebbilsler lçliı borç ve 
hibe esa!I Uıerlnden lilıumlu tah-
sisatı sa5lamaktadır. Grupumu 
zun da bu mevıu ile yakından 
aUkalanacağını ümit ederim.> 

( Başı 1 incide) 
lrr yavaş yavaş g•lme~e başla 
dı. Vaziyet §imdilik Eisenho
v,:er'in lf'hine görülüyor. Fakat 
ınn dakikaya kadar kat'ı netice 
belli olam1yacak. Eisl'nhower, 
~eçilirse Kore'ye gideceğini kat'i 
olarak belirtti. 

IIava güzel oldu~u için seçim 
nisbeti çok yüksektir. Çoğuniu~u 
kadınlar tC'şkil ediyor. Sandık 
başlarında herkes sıra bekliyor. 
Saat 9 da sandıklar kapanacağın
dan halk, radyo ve televizyonla 
oy '·crmC'~c davet ediliyor. 

Ncw York'da 10500 otomatik 
oy makinesi var. Dört milyon 
kişi oy vrrecek. Karede çarpısan 
ask<'rin yüzde otuzu o~:a iştirak 
ederek postayla Jl!öndcrdilcr. 
Radyo ve teleı.:izyonlar. netice 
belli oluncaya • kadar, yalnız se· 
çime ait neşriyat yapacaklar. 

Ta(t, Eiscnho\\.·er'in kazanaca
ğından emin oldu~unu ı:;öyledi. 
.Time~ d<'rı;dıo;i, çıkacak ~ayısı

nın kapaklarına ht"m Eise~ho· 
wtır'in. hem de Stevenson'un re 
ııılmtcrini basarak ıimdiden ha· 
zırlandı. Kayb('dC'n ada~·ın reıı;
mini taşıyan iki mil~·on dergi 
yok edilecek. 

Birleşik Amrrika tarihlnclc. 
en pahalı adavların, en falla ko· 
nustulu. dolaştılı ve kampanya 
yaptı~ı sr~im budur. 

Liberaller Stevcnson'u deştek· 

liynr. 

. i. Süreyya Yiğit 
Vefat etti 

( Bası ı tnrlde> 
mine kadar milletvekilli6i vazi
fesini ifa etmiştir. 

Muhitinde ruhi zarafet ve iyi 
ahilkiyle tem•yüı eden n •rhu
mun kaybı kendisini tanıj·anlar 
arasın~a büyük teesiilr uyandır. 
mııtır. Cenazesi yarınki perşem
be ıunu kaldırılacaktır. 

:'<ederli ailesine baısalllıllı di· 
lcriz. 

I 

ı\nkarada karısını 45 Jlraya bir 
1alıancı el'kCI~ salan Halil Güler 

Kadın komisere 
5arkıntılık eden 
Genç yakalandı 

( Ba51 1 incldel 
yahat rdrn bir polis genç kızı 
rrıza sarkıntılık etmeğe !.aşla
mııtır. Grnç polis Vahrliye md 
teaddit drlaiar sarkıntılık ctme
m~sini ihtJr ctmisse de, Vahdi 
runa aldırı~ etmemiş ve otobüs
te mUnaffebetsizli~inc devam el· 
mi§tir Otobüs Büyük Postane· 
nin yanına geldiği sırada kadın 
otobüsten inmis, sarkıntılık eden 
aenç de arka'1nı takibe başlamıı· 
tır. Kadın, bir resmt polisin ya· 
nına giderek hüviyetini ıöster· 
miş, polis hürmetle sclAm ver
dikten sonra biraz ileride duran 
genel yakalamıştır. Mesele kara· 
kola t:di!~nce anlaşılmı~, Vahdi
nin sarkıntılık ettiği bayanın ko
miser olduğu anlaJıimıştır. 

( Rası ı incide\ 
mesi beklenmektedir. Ulaştırma' 
Bakanh~ına kimin tayin oluna. 
cağı; inhilal! beklenen bu Ba. 
kanlıkiara yapılacak tayinlerle 
anlaşılacaktır. 

Kurtbck'in şahsi}"eti 
Ankara, 4 (Başmuharririmiz

den telefonla) - Yeni Milli Sa
vunma Bakanı Seyfi Kurtbek 
uzun yıllar ordumuzda en yeni 
zihniyet ve görüşleri temsil et. 
mi~ ve bütün milleti içerisine 
alan yeni askerlik te1Akki1erini 
takım tıkım kıymetli eserleriyle 
\'alandaşlara duyunnal;a çalış
mıştır. Ordunun terakkisine has
ret duyan bütün idrak &ahibl ••· 
kcrlerimiı kendisine yeni ruhun 
temsilcisi ~öziyle bakmışlardır. 

Seyll Kurlbek ordudan Kurmay 
Albay rütbesiyle ayrılmış ve si
yasi hayata girmi~tir. Bugün 
llfilli Savunma Bakanlı~ına eski 
bir askrr sı!atıyle de~il, askeri 
işlerde vukuf sahibi bir siyaset 
adamı sıfatıy!e gelmiştir. Bu iti
barla so'n rütbesinin ne olduğu, 
üzerinde durulacak bir mesele 
teşkil etme•. S•rli Kurtbek'e 
yeni ve mUhim \'ılZife.sinde ba
ıarılar dileriz. 

lralara zam 
Tasarısı 

Akd niz'de 408 esnaftan 38 i 
aile ocağının bulunduku yer in. cezalandırıldı 

Manevralar depend~nce'dir. Bayan Truman Vil.iyet emrine verilen Beledi-
ve Baskanın kızı :r.ıargaret de ye mürakıpları dün, toplu halde 

D d ld Trumandan hemen sonra oyları. ,.e iki tkip halinde ~ehrin muh· ur uru u nı kullanmı~lırdır. telıf yerlerinde kontrolleri!le de-

l 
Truman oyunu kullandıktan vam etmişlerdir 

(Başı J incide) b. t i· . · • .. fOnra ır gaze e~ : . Fatıh, Samatya, Karagümrük, 
sıı nçaklar.ı, dun ıece Sardenya- •- Destekledı~ınız adayın ka-ı Kasımpaşa , .e Hasköy mıntaka-
n~n 100 kılometre atıklarında ıanaca~ından emin mis iniz~ • di- ıarında yapılan kontrollerde 403 
hır .yatın . batmakt~ olduğu~u ye sormu~ \'e Başkan : esnaf teftiş edılmicı, 38 i hakkın
tesbıt etmıı ve key~ıyetı bu bol- ! •- Tabii. Zerre kadar şüp. da ceza zaptı tutulmu~tur. 
gc.de bulunan, İni!ılıı, Am~rıkan, · hem yok• demiıtir. Ayrıca yapılan kontrollerde 
Turk, Fransız, 'Yunan ve ltalyan Eisenho1''er D'.\'llDU l'ıı~evyorkta 22 fırıncı da cezalandırılmıştır 
harp 'emilerine telsizle bildir- ,·erdi ____ • 
J'Qişlerdir. Gtneral EiJ.enhowerle esi bu 

Kazazedelere ilk yardım yapıl sabah oylarını kullanmak üztl!rtt 
roıştır. Bostandan !'oie""orka gelmişler. 

Manevranın cayesi dir. )fıntakalarında kurul ~e· 
Napolı 4 (A.P.) - Manevra çim eandığı evlerinden 3 blok 

sahası CebelUtarıktan Çanakkale. ötede bulunmaktadır. 
re kadar 1,1zanmaktadır. Sandık basında mutad fotorıraf 

Ne isterseniz 
! What You Wılll 

Komedt 2 Röliim 
• &rlln : W . 

M111\s1n 

r.rıı:ıtrııl Tr1118ı.1 ftl'!'I• 
Natonun Güney Avrupa bölge- çekme faaliyetlerini milteakjp 

.si Başkomutanı Amiral Robcrt karı koca evlerine dönmüş ve bil 
Carney'in Napotideki eenel ka- tün giln dışarı c:ıkmıyacaklarını 
rarg3hından bua:Un verilen ma- söylemişlerdir. Eııenho,Yer Nev ıımtııtlın ,... C':nrnatl:ın baıka 11,,. 11k~ım 
iQmata gtire, Sardunya adası a- yorkta Commodore oteline yer- •••t tarn 21 . t'"i dı f" ırıı T'ıı:ır mı· 
Çtklarında hareklt olmu~tur. h!'şmiş bulunmaktadır . ııne ııat u.m ı' :\O da Tıtrfoıı 4."l2 .. 5 

Tatbikat sırasında, .-dUşman n Oyunu sabahın erken ıaatle-
kuvvetleri Fransa ve İtalyanın rinde kul.lanın tanınmıs seçm. en., Veni Ses Opereti CfJ 
bazı limanlarında, liman tesisle· lerden bıri de, emtkdar devlet Her aksam "~at S S 
rine .-taarruz• teşebbüı;lerinde adamı maliyeci Bernard Baruch 21 ~e -.-
boulunmutlardlr. olmuştur. Cumartcs ı P:lt. · 

Büyük manevranın bir ıayesi, Baruch, Eisenho\-.·eri destek- 1~ dP ~fatın' -
Carney kuvvetlerinin, Cebelüta. ledi~ini belirtmiş ve milletı , ye Carş~mba 15 .dt 
rıktan Türkiye \'e Yunanistana ni Cumhurbaşkanının ~erisınde Tentılltlı rrıatıne 

birleımeye davet etmiıtir. Bi· !TIR \NPETl.I P •"l\'El 
uzanan deniı: ulaştırma ve ikmal RP\'fi OJ1trtt 3 perr1t ıo Tı1hlo 
't.'C\lJarını arık tutmak hususunda rinci dünya harbindenberi Ame. Bolı·• ' ' 'k c Yazanlar Re~id Baran; ~ 
ki iktidarlarını denemektir. Ha- rı an umhurbaşkanlarına mü!l1 Selönü 
reklt sonunda, muhtemelen Tür- \'irlik eden Baruch, seçim •nın. 1ı.1üzik: Sati Lir 

Bııı 1 tncideı kiyede bir mahalle oçıkarma de- takasında. höcrede bulunan ot.ıı· Tel 49369 
Diğer taraftan, bu kanunun nemesie yapılacaktır. matit secim makinesiyle derde 

kabulü i1.a mesken buhranı 0. Harekat şimdiye kadar bilhas· girmiş ve bir aralık höcredcn ba 
tan ıehirlerde büyük sıkıntılara ıa Güney Fransadan hareket e- şını uzatar?.k: 
düşecek olın memurlarla emek· den iki konvoy üzerınde temer. .-Bu nıenhus makine işlemi· 
li, dul \'e yetimleri ıözönilnde küz etmiitir. BildirildiSıne çöre '·or• di»e sesltınmi$tir. fak in!' 1 
tutan komisyon bu ~a~arı saye. ıdüşman• denizaltıları ve utak Uratle ayarlanmış ,.e Baruch oy 
sinde a•gari 30 • 4Q milyon lira lırı bu kon\'oyların önünü ltcş.. "l u~ıasını atmıştır. 
a~tac.aıııı ~ahmln r 11en gellr \'er meye çalışmıştır. Konvoylar kuv Elsenhower'in Koredekt 
gı~lnın hır kısmını mesken taz- \•etli bir rto tarafından korun. oğlu 
mınatı olarak memur, emekli , 1 maktadır.. Bu filova Fran~1ı ı Karede bır m3b:ll 4 (AP) 
dul ~-e yetim.tere t.ahsis için a.y· •Lafayette• uç~L ı~misi dıhil- Cumhuriyrıt\i a-ia1 Geıne:rıl Ei· 
rı bır madde teklıf etmektedır. dır senhowcr'in. Kore c•phesindeki 1 

KARACA 

HEJ.Sl'iKI !152 
Alili· 

'"' 11'1 da • .,,, .. ,,, 21. 

" (;ırt• ı b 11 •k41 rı 'I• 

" t.nıı ll th 9'1 111 oeer..ul, 

I '• ' "'' N ık~"ıı l•r • •• ı •mtr
eııı ııa tı tdı ta lf.Mı • t rnıılJL 

Ttıdocı tı.u 
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IJEPQSU, t!AK Ô~İİK4fR6 llAlfrLE.fi 
Rn.1paş; yoJuıv Mil.is fı411 İsü11/Jvı 

TÜRKİYE İ 

10 
KASIM 

AKŞAMINA KADAR, VADESiZ 150 
N AZ 3 AY VADELi 250 LiRA YATIRARAK 

sız DE BiR TASAR RUF HESABI AÇTIRINIZ. 

Bl)yt)K İKRAMİYE : 

ANKARA DA 
AYRICA 

1 ADET 10000 ' ADET 1000 10 ADET 500 
LI R ALIK PARA iKRAMiYELERi 

TL AKI' l( L.\IH L kl'r [ TIZIAAA TIA"ı' .. ASIT LAll'r L'lıMHLIU' l TIZll\A TIA ~lASI 

T.C. ZİRAAT 
BANKASI 

1 - -

BV MtMıIKErlN ANPVJU BANKASI 
Tasarı•ııf Hesaııları 

İkı·aı11iyeleı·i GENERP.l ıQ}. ElEClR\C 

2 •m çekilişinin talihlileri: 
Bahçeli Ev: Malatya' da Ziya Gokalp 
Bahçeli Ev : Ayvalık'da Perihan Karabaş 

1000 Lira : 

'lehmet (' opıır (Btıikt") 
1·a ar Balcı ( ı\dana) 
,\hrn!'t Bircan (Deniıli) 

,\li S ;n;a ~c ı ogulları <fzmir) 
'lu..,tafa Ökten (Kadıkö~· ) 
Tunç l'lu Jt ( l s tanbul) 

500 Lira: 

l"rlııııi Tunrrr ( ftbetD 
:'\a~uh 1-\arıncaoglu (8r)· azıt ) 
'1 r liha Seh·iclal <Kar ı yaka ) 
Z('hra (irtmu ( Fatih ) 
'l•hnı•l f'lloglu tl•tanbull 
'IC'hoıel Öıin so)· <Yenlgün) 
\ntuan 'tinidian ( Beyoğlu ) 

\\111 Ka imi~ ( 1'a lı. r,im ) 

'.\"azıni t ·car <Konak) 

250 Lira : 

~ . Gllr ış ık (Tat!iU'i ) 
''""'('Sser Gungelrn (ÖdemiJ) 

250 Lira 

Yelik E\'İn (Naıilll) 

hmaU Bacanak (Alsancak) 
Hacer Co1ar (lfl ersin) 
Hayrullah Batur (Ankara) 
Sabriye Balh (l'lt anisa) 
Süleyman Kanbak (Üsküdar) 
Cemal Akatay (Erıurum) 
:t.iya Erdemli <Gal alı) 
Zekeriya Dinçgün (Bursa) 
Rezan Selgln <Parmakkapı) 
.:\. Bilsev ( Band ırma) 
Jlulüsi Ersoy (Şehzadebaıı> 
.\hmet fşcan (J\ydıo l 
Elen! Seymiri (Beyoğlu) 

'i. Güntr <Antalya) 
Emin .<\rdıç ( l~eniıehir) 
Fani lgnatiıadi• <Beşiktaı ı 
l5mail Oktay (İstanbul) 

Ayrıca türlü ıube lerde 400 tasarruf hesabı 

sahibi 100 ve 50 l ir alık para ikramiyele

ri ka zanmııtı r . 

1952 de son çeKıl . L 

SOl\$\K VERİR 
FAllA DAYAM\R 

VE 
. asada sat ın ala· 

p ı y il tün 
b ileceğ in iz en s 
ampuldü r! 

3 Hı lıeeli 
" 

ve çeşitli para ikramiyeleri . 

ARALIK 

EV SATl511RIHIZIH UTMASI l(IH lll RlHOIMlltU REKLAM vasıtası : 
ı Avrupa Nefasetınde C!enkll. muhtelif tı pte Duvar Takvimleri 
2 Çeşitli evsafta hazır günlük ve aylık takvım blokları ...... 

Qe:SS A M CAHlT M AT6 A .A51 
ı..ı:. rn-·:ıe - oı:e:M 4k .-::: .. vı:.-.ı:.c:ıı e.Q,e A ı.t. 

~ 

ISVEÇ 

--- 5 • 11 • 195% - --. ....... 

KAMYON, 

MOTORSİKLET VE BİSİKLET 

LASTİKLERİNİN SAGLAMLIGI 

DUNVACA TANINMIŞTIR • 

TÜRKiYE MUNHASIR ITHALlTCISI : 

MEHMET KAVALA 

VE ÇE~İTLİ PARA İKRAMİYELERİ 

•• • • 

1UHKIYE 'ANKA 
' "'"" . .,v•"'' 
':19' ,,. ....... 

ıq'' İKRAM İYiLİ MIVOUA1 PLAH 

Toplantı lor 

• Trab ttn J, stltrındrl': l•tlı.,.nlıır C' •· 
tinin )lllık itil Gtnrl Xuru.1 trıp. 

DİİDİİNtİİ • • 
TENCERELERiNi 
TERCİH EOİNİZ 

PiYASADA SATll.HAKrADIR 

riiRICIYE .s1ırı~ DlPOJU 
HÜNİR Sll. Fllll. •• OllT4KLAlll 
ÇICfııC P,ıJAl'ı 40 - l~TANIUL 

l:lu •ayıda j'ltı ıslerıoı fiilen ıdarl' ~den me!-ı uı nıullur 

~IELIU \'ENER 
( \ 'ATAM Gazetecilik " Matbaacılık r A. s. - İstanbul 

l mtiyo sahibi: Sİ!';AN KO RLE 

VATAN MATB.4ASI 

aııll!U '.I hasın:.. t!32 Paur ıSnd ııU. 
3() dır. :.ıarnıar• h~L.alinJ:e :r•f'll&r ık• 

l ' -
- ••KIUB_, 

Raif Ferit Bir 
Verem "e Dahi1i H astalık 

lan 1'Jütebassısı 
l\1 uayenehane Heşiktas 

lramvay Cad l!:mnıyet San 
t d ıı":ı vanında No ll. 1'tl: 

84öU5. Muayene 17 . 19 .~ E• ı 

1 Vali Konağı Cad No. 83 
fl aşaran Ap Kat 1 f e lefoo: 

"::. ~ 
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Veni Dodge Otomobilleri ananevi Dodge kalitesi• 

nln timsalidir. Daha pahalıya satılan otomobillerle 

mukayese ettiğinizde, Dodge'u aldığının şilkre

deceksiniı. Çünkü Dodge daha konforlu... daha 

ekoaomik- daha fazla randımanlıdır. Dodge u 

tecrübe ediniz. hayran kılıcıkttınıL 

TATKO 
Otomobil, laıtik ve Makine 

Ticareti t. A. Ş. 

tııııı,,. ııı~çesı klfşısı Na. JS 

ııııo 11119 ·ltlgt IAIKO '''•nbul 

GAZET'E İLE BETlAllE'R 'PA'RASIZ VERİLİT.l 

. . 

' 
t 

, 

""""' . 

~ • 
• 

Hakkôrinin umumi görünüşü 

.llu ilol\.·edcki ya.u ve re-~imleri.n her hakkı wahlutdur. 
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Balllri yolunda uk sık g:örüJen manzaralardan: tn~ana korku 
veren dağlar, Zap suyu ve uçurumlar. 

Zoma hayatı 
Haklti.ri ha'V.31isine mahsus bu 

su~lyetlerden biri de Zoma 
hayatıdır. Zoma. kec:i kılı ve 
yünden örillen sn geçmez ('a· 
dır örtllsUdür. Bu çadır, in
ce direkler üzerine gerilerek 
altında barınılacak bir yer mey 
dana getirilir. Bu çadır altı ge
njşçe bir oda kadardır. İçinde 
mutlak ve yatacak yerler ay
rılmışt>r. 

llakkari bölgesinde nehir boy 
larında, yaylalarda yer yer Zo
malara r.ıstlanır. Bu bayalide
ki Kürtler umumiyetle Zomada 
yaşarlar. Şehirlerden yaylala
ra ('ıkanl3r da Zoma kurarlar. 

Böyle bir Zomaya IIakk<iri yo -----

lu tiıerinde Cehennem Kapısı 
denilen Yt"rin birat kuztyinde 
rastladık. Bcr.lda bir Kürt a
ilesi oturuyordu. Adeta 5-6 ta 
dırıbn müteıtkkll kUçilk bir 
köy., Kt'Çİ 5ÜrÜ!Ü Zomaların he 
men yanında h;tirahata çekil
mişti. 

Bırkaç kailin bu sürü itinde 
dolaşarak "üt s:ığıyord u. Jler 
çadı.rın yanında, e~eri üzerin· 
den alınmış, istirahat eden bir 
at vardı .Kadınların bir kı!'ml 
dereden !u taııyor, bir kısmı 
da odun atesinde yemek pi:i· 
riyordu. 

Ellerimizde fotograf makine. 
<De\·amı 8 incide) 
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Turizm bakımından Hakkari 
Yurdun en vahşi 

güzeli ikler i 
ve haşmetli tabiat 

bölgededir bu 
T urizm bakımından llak>Ari e-

le alındığı ı.aman bur.'.lyı hu 
susi bir tıp yer olarak kabul 
etmek ıazımdır. Memleketin hiç 
bir yerinde bu kadar haşmetli 
ve vahşi tabiat gütelliğı yok
tur. Macera seyahati arayanlar 
ve yalçın tabiat ve insana kor
ku veren dai:lar görmek iste
yenler için Jlakkari mıntakası 

nümune bir yer sayılır. 
Böyle olma~a dahi, bu bölge, 

taşıdığı hususiyetlerle herke
sin görme!'i Jfı..zım gelen bir yer 
olmak k1ymetini taşıyor. 

Bölf:l'eye vahşi güıeHiği ve 
haşmetli görünli~ü veren baş

lıca unsurlar 4177 metre irti
fadaki Re~ki dağı, Cila dagla
n. Karadajt. Sümbül d•~ı gibi 
tabiat b.irik::ılarıdır_ Bütlln bu 
yüksek datlar ortasında Hak
kari 1600 rakımlı bir ya,.ıa o
larak. tabiat hirikaları içinde 
kalmıs fakir, ihtiyar rur $Chir 
manzara~ı gö~terir. O datlarda 
hE.'r an bir ayı \'e kurt sürüsüne 
ra5tJamak kabildir. Zap vlidi
rj yazın cehennem kadar sıcak 
olmasına rzğmrn. ye~ile c:alan 
bt'rrak suyu, vfld!ye yuvarlan
mış yE.'r yer ev büyüklüj':ünde
ki kayaları. ~cytan köprüleriyle 
yine de caziptir. ~örülmeye de
~tr ayrı bir güzelliktir. 

YOLLAR: 

H akk3riye yalrııı Van üzerin-
den gidilir. Bugün İçin H<Jk 

k3riye varan ba.~kı bir yol yok
tur. Yandan Hakk.3riye gideu 
yollardan biri Ba~kaleden, di
ğeri de Gürpınarü.an ge(rr. 

Birinci :ı;·ol, yani Von - B:ı:ş
kale - llakkAri yolu ~O ki
lometre uzunluJhıntl:ı:dır. Bu yo 
lun V.an - B<:şkale arasınd::ıki 
kıs.mı kı~mcn muntaz.am elma· 
sına m-.ıkabil Bafkaleden son· 
ra bilh2!':~a Zap vadisini takip 
e:len 70 kilometrelik kısmı yol 
olmak vasfından uzaktır. VAdi
yl takiben dağ1n yamacından i
lerleyen yolun bir yanı fasılasız 
uturumdur. 

Yol dardır ve anc<lk bir va
sıtanın geçmes.ine elverişlidir. 
Zaten bu l:olda işleyen vasıta
lar <la iki kamyon ve bir posta 
Ceep'inden ibarrtt r. iki kam-

.... 
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Zap vidisi11de kayalıklar ü stiine olurtu1mu!5 m.qhur 
Şeytan Köprüıü 

yonun sahibi de tabir caiz ise 
.Ke~leyi koltut:u alıP•)is gören 
nevıden insanlardır. Ak5'.i isti
kametten gelen vasıtalar bir 
yerde kar~ıla~tıkları uman bir 
birlerine yol verebilmeleri ıçin, 
bir tanesinin en yakın müsait 
m<ıhalle kadar geri gitmesı 13.
zımdır. Aksi halde diğerinin ya 
nından geçmesi kabil değil
dir. 

Bu yol üıerinde yer yer daı' 
ve sarp kayalıkl.:ır vardır. U
c:urum kenarındaki bu dar yer
lere eKapan1 ismi verilmekte
dir. Ekseriya bu kapanlar ora· 
dan uçup giderek ölenlerin is
m.Jyle anılır. Selman Kapanı, 

. 

Aslan, Ali Kapanları gibi.. 
Bu yolun diğ:er bir huruFiye. 

ti de, geçit vermeyen yerlerde 
kıyal3rın oyularak yol temin 
edilmiş olmasıdır. Tünel şek· 
linde olan bu oyuklardan Hak
kiriye )'akın kısımda 3-4 ta
ne vardır. 

Vaodan Jlakk3riye giden ikin 
ci yol Gürpınardan geçen yol
dur. Bunun uzunluğu 165 ki· 
lometredir.Diğerlne nazaran da 
ha Arııah olan Gürpınar yolu 
U..-n:ımiyle Koçkıran dağları Ü· ' 
ter :ıden geçer. Tehlikeli yer· 
lcri çoktur. Bu bakımdan, kısa 
olmasına rağmen daha az kul
lanılır. Bu yol üzerindeki Ka
radağ, senenin ancak iki ayın
da ge(lt \'erir. 

J!er. iki yolun üzerinde yer 
yrr tabiatfn f'n gür ve en tc

· miı ıu kaynaklan vardır. Cuh 
dlğındoki. Karadal!daki kaynalı: 
lar buz gibi, temiz suları ih· 
tiva eder. 

!Hudut 

İşleri 
H akJr.iiri vilayati, İran \'e I-

rak hududu üzer.ind~dir. 
Bu lt~barla vali hndut k;-nı se
r .!, kaymakamlar komiser n1ua .. 
vinl mevk:i~ndedir. !lu(!Jt ka!'a
kollJrından ba$kıl '.ieyyar mü!
rezeler hud..:Ju:ı emni;ctine 
nezaret eder. Arada tıkabil~
eek ihlllif!arı karakollar ve 
kaymakamlar mai:!lli surette 
haledemez.lerse v:ıJi bunlarla 
rr:eşgul olur 

llalliri yaylalarında Jıayal ekseriya Zoma denen çadırlarda ıeçe r. 

Gerek arazi vaz:;ct! ve ge
ri'k civarda müste!\lık kütlesi 
olmama5ı dolayısile kaC:ilk('ılık: 
~zdır. İki senedir belli ba~:ı 
\ :ıka olmamıştır Kabile ,.e a
~:rttler ara~ında karşılı'ri.h hay 
,,.~il çalmak işleri vcık!t ':::kit 
baş gö!'iterir, kar~ıl•klı iyini
yetle meselelerin bal ı;aresi a
r~nı.r. 
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Cehennem kapısından geçtim 
(83' tarafı G ınC'ıda) 

Jcrde de, yolun bir tarafından 
di.~er tarafına su gcçirınck ve 
tarlaları sulam:ık rnak.!>ndıyle 

yol sık sık bozulmuş, yer yer 
tümseokle-r. bataklık sahalar 
rneydan:ı getirilmiştir. Bunlar
dan her .biı i;·le karşılaştığımız 
zaman llayri Güngör ağlaya
cak bir hoıle geli)"ordu. Bu ka
dar ı.ahmetle yapılan ve bakı
lan yol, kl'yfj baltalama hare
ketleri )'Üzünden yol halindtn 
çıkıyor, mf:ıniaJı bir koşu mey
danı haline geli;·ordu. Yer yer 
)'Olun hertürlü iz ,.e emareleri 
ortadan k~yboluyordu. Bunu 
tekrar bulmak ·ve dErt.'le.rin ge. 
çit .)'erini tt::yin etmek itin YO· 
lu pek iyi bilmek lfızımdı. 

Cehennem lıi.okuları 
Ueurumun en tehlikeli kıs

mına yak1aştığırnız zaman liay
ri Güngör haber verdi: 

- Cehennem kapısına yak
laşıyoruz. 

/\.rtık karanlık ba.smı~tı. Sarp 
kayaların arasında kar~1m12a 
çıkan ve bir kJ.pıya benze)·cn 
dar geçit yeri, cehennemlik bir 
tesir yaratıyordu. Fa.ıla ol:ırak 
da, bu ch·arda bol kükllrt var. 
TJ.kım takım ı.ıcak ve kükfirtıü 
kaynaklar Zap su~·una karışı
yor. Da~ların muhte]i( yerle
rinde de kükürt cevherinin bu 
civarda yok oldu~una delalet 
C'dcn kokular, renkler ve teres
si.ipler göze çarpıyor. Demek ki 
bugün dünya yüzünde çok ara
nan kükürt, 1Iakk3ri Ci\'armd:ı 
bolca miktarda var. Fakat ka
ranlıkta cehennem kapısını 3('· 

tıklan sonra bu kilkiirt koku ... 
ları insanın burnuna buralarda 
kükürt bulunduğunun emare!'i 
diye değil, do~rudan dotruya 
cehennemin kokusu gibi gtli
yor 

Hayri Güngör i1.ab ettJ: · 
- (Cehennem kapısı) adını 

şoförler takmışlardır. Çünkü 
yüz kilometredrn fazla bir me
safede. uçurumları takip eden 
dar. virajlı ve manialı yol, şo
förlerin ~özüne bir cehennem 
yolu gibi görünüyor. Knrşı ta
raftan bir \'a!ıta gelince. iki 
tar~!tan birinin epeyce mcs~(c 
geri r,.itmc~i ve pek nadir olan 
gcnişc·c yerlerdl·n birini ara
m:ı51 ıazım geliyor. 

Dikkate li1.yık ol.ıın no'kta şu 
ki jcep'ler için bile emi"l bir 
gc~it sayılamayan bu d.'.lr ve 
Iıtızalı yolun üzerinde on ton
luk kamyonlar mekik dokuyor. 
D:ıha garibi, burası TürtJyenin 
en emin yoludur. Bugüne ka
dar hiç bir kazaya sahne olma· 
rnıştır. Çünkü pek u!ta olma· 
yan ~oförler burad<ın geçmcğe 
eesarrt ctmedl~i Gibi. çalışmağa 
~ı olanlar_ d~~c-ini d~rt 

açıyorlar ve talihe hiç bir pay 
bırakmamağa gayret ediyorlar. 

Bir inza 
Yol uzayınca, macera scyah:ı 

tinin keyfi 5ona geldi. Kendimi 
seyahatin heyecanına terkcde· 
cck ve bunun h.:zıını duyacak 
yerde karanlık ahıb'ildiğinc de
vam eden yolculu~u kanıksa

dım ve Hakkftri.Yİ hayalin1de 
iple çekmrğe başladım. .şu 

kadar Jr:.llom~tre kaldı, ~u ka
dar s::ıat sonra varacağ:ız ... di,Yo 
hesap edip duruyordum. Bir de 
SOD.!UZ vinljlardan btrini dö~ 

nerken, ağır bir kam)'onun yol-. 
dan kaydığını, arka tekerlekle
rinin uçurum üzerinde mual~ 
lnta kaldığını. aksi iotikamrt· 
te gelen 3 motörlü vasıtıının yo 
la sıralandığını, önde de iki 
kamyonun tıkanmış yolun ac:ıl

masını beklediğini görmiytc>lim 
mi? ·Yolda kaza olmuyor• di· 
).'e gıiya nazarımız detmi~ti. 
İıte bir kaıa manzarasıyJe k:ır
~tlaşıyorduk. Fakat ~oförler 
tcdbirJi harekrt etmişler, vi
rajda kaydıktan sonra biltün 
yükü indirmi~lerdi. \·oıun üze
rine serjlen yüklrrin ço~u. Jn. 
hi!o:ara ait itki ve tütün san 
dıkJarıydı. 

Bütün arabalardan ve kam· 
yonlardan inenler de ortalığa 

dökülmüştü. Mükemmel meh 
tat·h bir geceydi. Zap nehri ş1 · 
rıltıl:ırla akıyordu. Da~lar1n 
manz.arw 13li!ti. Fakat buna 
rağmen bütiln gecey~ bkanmış 
yolun üzerinde geçirııı.ek hic; 
de carip törünmüyordu. Maka. 
bil istikamettl'n gelen jand2r 
ma otobüsleri, kayan kamyonu 
halatlar!A batladılar, halatlor 
de.Lalarla koptuktan, nite zah~ 

mc·t çekildikten ~nra kamyonu 
anlmış vaz:iy~tten kurtardılar 

ve yola çektiler. Bunun üzeri 
ne eşya elbirlil?iyle kamyona 
~üklendi. Arkadan gelmiş olan 
va51taların hepsi geriJC'di, kur .... 
tulıan kamy0nun ı:erHt'mrsi için 
ycıl verildi. sonrn muk:ıbil t:ı .. 
raftan gelen kam~onlar &:ecti. 
Blt de t~hmin ettli!imiz zam:ın
dan çolt e\'vel yola düzüldük. 

Biıkir bir tahini ~leminde 
devam eden bu scyahnt esna .. 
~ında, takım hayvanlarla kar. 
~ı1*1ı:tık. Bunların clnsindf'n .ay. 
rı bir fıkra olarak bahsetlece· 
tim. 

Nihayet Hııkklıriye vanp ken 
diınizi askeri klilbUn •lektriklo 
aydınlatılm;ş ıaJcnuna cirlnce. 
güle.~zle karş1lan1nC'a, iştiha 

t.7andır:ın y~yecck ~eylcrlc do
lu bir sofranın basına akşam 
on buçut.ta b:.ı kadar yol yor
gunhığundan sonra greincc, 
cehrnnemi gördükten sonra 
ct>nnete kavu~:nuı _titi olduk. 

Hakkari dağlarında insancıl ayılar 
(Ba~ tarafı t Ün4..Üde) 

yor. Bu, soğutulmamıştır, fa
kat ayı nJ.tırmıyor, l~meğe de
vam ediyor. Nihayet 5'1zıyor. 
Uzun zaman korku gecfrm:ş ve 
sinir1eri cerilmiş olan nvcı, 
nefsine hlkim cılamıyor, taban 
casını t•ktiği gibi, ıarJörde bu 
lunan on ik.i merminin hepsi· 
ni ayının kafasına sıkıyor. 

Biz bu hikAyryi duyduktan 
sonnı sı:nıış kad'eh ark1da1ına 
ettiği muameleden dola)·ı av· 
cıyı &Yi/lac!;k. Fakat onun ye
.rinde bulunup da vahşet atem. 
nin temsllcisile uzun t.'\man 
karşı karşıy3. ka1 saydık, kim 
bilir, nasıl ha,.eket ederdik? 

Surata ~amar 
H;ıkk3riyi ziyaretimizden on 

.ı?Ün kad.ır e\ıyel ~öyle bir 
h:ldi$e olmuş. Çukurcu posta
cısı. katırını yuhırından tek
mek ~uretile post:ı nakltdt'r
ken, bir ayı ile k:ır~ılaşmıs 
bunun Üzf'rine her t;1ralı 

tir tir tilrcmeğe ha~lamış. 

Arı, bu korkaklık haline kız
mış olarak ki po~tarın1n yüzü· 
ne tüküımü~. 'furatına d:ı ltlr 
kaç · şamar indır«Ukten sonra 

yoluna devam e!miş. gitmiş. 
Yine geçenlerde bir l!VC"I, a

yı yavrularile karşıla~mış. Bun 
Jar..:.:-1 ana~ı olan ayı, bir kaya
nın ·ı..;:>tilniide, cpeyl"e uzak bir 
mesaf~e jmlş. ··{avrulannın 
imdadına ko~amıy:ıcağını ve 
çam>iılik içinde olduğunu gö· 
rdnce, penı:elerinl kafasına vu 
rarak dö-.· Jnmüş \'e acı acı 
feryııt c!miş. 

Sunu unutmam:ık liizımdır 
ki Alet ku113"m>~ı bilen pek I 
mahtlut mJhli;.~~l:Jrd ;ı n L!rl Si· 
fat!le tabiat 5.Ieminde ay!ıı.ın 
nsan:ı çok y1ıf.ınlığ1 ve ben· 
ze: ·I1 ~ i \'ardır. ,-\yı, iki ay;ğı üs 
Hlne kalk1p sopa kullanır, ta~ 
atar. 11:..tıii koc::ıman k~y:ı p:ır 
ç.:ıl.:ırını epeyce uzak mesJfeye 
atacak bir ktı\'\'eJe oldu~11 için 
tas 3lması tehlikeli olabilir. 

H;ıkJ.:lıriden dönüşten sonr::ı 
ayı hikfıyelerini k tııe anlat
mı~sak, büyük bir aliıka ve 
he)·ecanla karşıla~tık. IT~kkA· 
ri)'e tekrar ~i1mt>i!i. meşhur 
ayıları daha yakından • çok ya· 
kından det.il - görme~i. ~onra 
maceralarımızı sile anlalmaiı 

pek j3Hyoruı. 

GOOD - YEAR Fobriko•ının imôl eıtiği Komyon lô.tiklerinin muhtelif fiyatlı 

sekiz modeli mevcuttur. En . ucuz lôstik az kilometre yaptığı için çok 
daha pahalıya mal olduğu bilhaua memleketimizde çak tecrübe edilmiıtir. 

Kamyon lôstiği alırken iıinize en uygun modeli intihap için tecrübeli 
1mütehassıslarımızın fikrini alınız. GOOD-YEAR'ın en yüksek kaliteli ve en 

~pahalı olan ROAD LUG lastiklerini tecrl.ibe ederseniz bunların kilometre 

!!_esabiyle en ucuz lôstik olduklarını siz de takdir edecekıiniz. 

DÜNYANIN HER BiR TARAFINOA 
GOOOYEAR LASTiKLERi iLE. HER BiR 
MARKADAN FAZLA YÜK NAKLOLUN· 

S-M--' ,. 

ou~u BiR HAKIKAmR. 

Memleketın her bir tarafındaki acente

lerimizden ROAD LUG veya di!?or model· 

terde GOOD-YEAR lôsıiklerini arayınız. 

Meçhul şehir: Hakkariyi ziyaret 
(Baş tarafı 5 incide) 

kadar. Bu bQtçcnln hemen ya.
rı.ıı. tir reıs, bir muh3sip, bir 
tahsildar, bir zab1t3 memuru ve 
bir tanzifat amclcsinden mütc
srkkil belediye memur kadro 
sunun maaş.hırını kar~ıhyor 
Geri kalanın dört bin }itası, is
tikraz kar~ılığı olarak ödeniyor 

Bir beledjycnin kesesi buk3-
rlar fııkir oluna o şehrin ha· 
lini bir ôil~ünün. Nitekim, }Iak
kArinin hiç o1maz5'.a ta~tan cad· 
de ve sokatı. elektriği yoktur. 
?tlevcul bJr iki cadde tamamiy
le topraktır. Gerci ııakk5rin\n 
ihtiyaçları ele alınmıştır. Mc::.t..-
13 hidra - elektrik tesisatı ya· 
pılmak üzere plc'lnlar bazırlan
mı~lır, 395 bin liraya malola
cak bu tesisatın karşılığını il
ler Bankası verecek ve bunun 
1aıJ11 da yardım U)'ılacak. 

Su i~i de bir esasa bağlaıı -

mış, fenni projesi hazırlanıyor. 
Kanısark, Gültcki i!imli sular 
blrlqtlrilerek şehre getirilecek 
ve inşata da gelecek yıl baş
lanacak. JI~len JlakkArinin h<'r 
nı;ıballesı"ldO Ustii ürtlilü pı
narlar var, şehrin su ihtiyacı 
bu pınarl::rın so:uk sulariylc 
kareılan1yor. 

Şehrin imar pllını bu yıl ya
pılmış. \'eni bir vi15yet binası 
yapılmaktadır. llükümetı;e ay
rıca yedi tane de ıncmur evi in 
şa Nlilmektcdir. Bu sene. hu
susi inşaat olarak şrhirde iki 
ev yapılmış. Bcl!'diycnin bir 
mezbahası var. Şehir içindeki 
dükkiin adedi 2-3 tancdii. Ba 
şıboş hayvan1ar iein belediye 
bir de cezaevi tC'!'iS etmiş. 

JlakkAri brlrcliyc<ioe kayıtlı 
rnotörlü va!'iıta 2 kamyon ve 
bir posta Ceep'inden ibaıetlir. 

Şehir itinde dilrt lalli' de de-

ğirmen bulunuyor Şehirde diş 
çi ve eczane voktur. 

Hakklıride otel ve lokanta 
yoktur. h!isafir kabul re.len kah 
"·ehane, otel hizmetini görüyor. 
Bele<!.ye ilk fırsatta hır ottl 
)'tıptınnrıy:ı kırar vermış. nctc
diyc C. ıı. P. elin:Jedir. Bt•le
diye reisi de- Reşit Kr:.kındir. 

* . 
B iz birkaç satır ve resimlerle 

ır:ıkkfıri şehrini tanıtm:ıya 
çalıştık. Şehrin dC'rtlC'rini uıun 
b<lylu anlatmaya kalkıısak bu 
ilavenin hacmi k5Ci gelmez. Za
trn Jlakk!iriye ait bu resimler, 
herşeyi olduğu gibi ortaya koy
muyor mu? 

HakkA.ri sür'atle elinOC'n tutu 
lup kal'kındırılmaya muhtaçtır. 
En basit icaplariyle fthir ol
matr: vasıf ve haysiJttini Hak-
Uriye vermek lhııııdır. 



.. 
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Hakkari valisi, Amerikan elçiliğinden I\l r. Wagncr Vatan ekibi ile Jlakkliride. 

Sarkta jandarma alaylarımız 
B lr zamanlar memJekcti11 bir 

çok yerlerinin köy nnıhit· 

)erinde ve bilhassa şar~ vila
yetlerinde jand.ırmanın kötli 
b.r ;.;öhrcti vardı. Dunun m.i
ıı;ı!lı, bütün jandarm.l mPnsup. 
tarının halka fena munmcle et 
n•eleri değildi. Jandarnıad~ 

tam bir feragat ve fcdak.1.r1 ık 
la, hayatını istihkar suret:ıe 
çalışan çok kıyme!li ve seçme 
unsurlar dalma v1rdı. Fakat va 
ı.resini suiistimal eden ve hal 
kın ırz, namus, cln ve n1alını 
mtıhafaza vaziresinı ~deta ter
sinr anlıyan bir kısım kötüle
rır, fena şöhreti, k:ymetli un
surların hizmetlerıri unutturu. 
yordu. ' 

Bu;ün şark vil.lyelerinde se
yahat eden bir yolcu, jar.dar· 
mamızı eskisinden çok başk:t 
b ir mevkide .. görüyor ·ıe bil. 
has.sa seyyar jandarma al~yla
rının sevk ve idar~ tarzı k.1r
şısında iftihar duyuyor. Seyy3r 
ıl:1ylar, her türlü nıotörı.u va
sıLtlara sahiptir, alay ve t ... bJr 
kar;ır.~jhları modern bir şekil-
~ ~-~-~-~--~ 

de kurulmuştur. J;ı:•1J.ırn1:ıyı 

ıslah bakımından a1ınan ted· 
bırler, az zaman içı ·~cıe jyi re
ticeler vermiştir Fakcıt bun
lar, daha ziya.de seyyar alay
larla a13kalıdır. Bütün jandar-

r 

ma teşkilatını motö,.lil va~ıta

larla techiz etmek ve bun·ı de
vamlı bir meslek haLne koya
bilmek ve mensuplarını gecin
dirmek bakımından y.ıpaca:.C 
pek çok şey vardır. 

Dakkarinin nüfusu 
Hakk&rı, nüfusu en a\ olan viliiyetimizdir. Burada ancak 

4·1,~04 vatand:ı.ş ya.~ar ki 9,641 kilometre murabbaı toprağa 
d::ıgıluTJ. bu kad:ır insan. orta derecede bir lek şehrin nüfusu 
kad:ırdır l-Iakl:aride kilometre murabbaı başına beş kişi dilşer 

Vil;iyetin merkezi olan Çölemerikde 1927 de ancak 801 
kişi ya'>"'ı·v.en, bu miktar da 1935 de 1,562, 1940 da 1821, 1945 
de 2,115 ve 1950 de 2,664 derecesine varmıştır. 

-
\ 'H3yttin nüfusu şehir ve köylere şöyle bölünür: 

Çölemerik 
Beytüşşebap 
Şemdinli 

Yüksekova 

Yekün 

Şehirlerde Köylerde 

2.664 
1.061 

392 
1.112 

5.229 

11,809 
15,952 

3.973 
7.2H 

38,975 

Hakkaride · 
Hayat 

Hakkarinin istihsal 
hayatı nasıldır? Pahalılığı 

sene/ H akkari mıntakasında munta. ( ll aş tara fı 7 incide) 
Rı\T, ME~ll .EKETI 
H akkiride yaı: çok kısadır. 

Dağ vaziyetleri hububatın 
kba z.amanda olgunlaşmasına 
manidir. Yaz ekiminin hasat 
edılmesine. vakit kalmaz. Kar 
daha evvel basar. ~lahsul ka
rın altında bozulmaz, İlkbahar
da hasadı yapılır. Bu kadar 
ıahmetle yetiştirilen h ububata 
iki yıl evvel çekirge saldır. 

mış, önü alınmı~lır .. Bu 
arıı..1 görülmemiştir .. 

Yetiştirilen hububatla vila
yet, harice pek muhtaç olma· 
dan geçinir. Halkın bir kısmı 
darı )·er. Gıdasını yoğurtla ve 
bir nevi ot karıştırılmış pey
nirle tamamlar. Otlu peynire 
alışanlar beğenirler. Yakın va. 
kitlere k:ıdar sebze yemek iti. 
yadında almıyan halk, vitamin 
ihtiyacını peynirde otlarla kar~ 
şılar. Otlu peynire alışmayan 

men1urlar, peynirlerini htı susi 

olarak ısn1arl:ırlar. 

Yolların açılması üzerine 
sebze itiyadı yayılmağa ba~l:ı
mıştır. Çukurca buca;4'ı gibi 
selM~si bol olan yerl ı r var. 
vardır Kışın sebze tedariki 

Jlakkiiride memurların baş da. 
. vasıdır. l\1ünhat yerde iyi mey. 

V<' y<'ti~iyor. llakkıiride pek iyi 
me)ve olmamakla beraber tiiy
sü1. "<'rtali ve armut çoktur. 
Ağ;ıçl;.;rdan çoğu a7ısızdır. aşı. 
y:ı h.:ı~i:ı.ıın11ştır. B:ızı köylerde 
bağlara da te.sadüC crlilir. 

Arıcılık, Hakkarinin belli 
başlı bir gcı;im \.·a.,ıtası olmak 
istidadındadır. Şimdiden H:ık-· 
kiıri bir bal n:emlekcli sayıla
bilir. hele yol v·ıziyctı L'il:ıh e
dilir ve i.stlhll-k pi,\'3.Sa1..arile ı 
n1'.inasebl_'t kurulursa, b:1lcılık 
pek ~ok HerL g idcb1 1ceekl.lr. 

ıam vollar olmayışı müna
kale imkanlarını sıfıra indirmiş 
tir. \'ol olmaması nakliye fi. 
yatlarına büyük tesir yapmış

tır. Van - Hakk3ri arasında 
işleyen bir iki kamyon bu vi
layetin gıda ihtiyaçlarını te
mine çalışır. Fakat bu noksan 
ve güç şartlar altında yapılan 
nakliyat. senenin ancak birkaç 
ayına inhisar eder Bu yüıden 
l"fakk3ride geçim güç ve hayat 
pahalıdır 

Hakk.1ride bazı mad(\elerin fi 
yatlarını teshil ellik. Bunları ve 
riyoruz: 

F.kmek Kilosu 58 Krş. 

PirinQ • 160 • 

Otlu peynir • 100 • 
Tulum Yağı 

Seker 
Toz Şeker 

Gazyağı 

Soda 
Yeşil Sabun 

Beyıız S:.bun 
Şehriye 

Patlıc:ın 

Biber 
Dou1ales 

Kahve 

• 400 • 

• 240 • 

Yoktıır 

• 200 • 

• 2:l0 • 

• 230 • 

, :lnO • 
• 200 • 
lt 75 • 
• 80 • 

lt 2:) lt 

<rn UtUZ 

7ilU1il1l• l.t) l 
• 12.00 • 

Hakkô:riden isimler 
\Yali: Faııt Kaftanoğlu 

Hukuk !ıle-i 'lüdürli' (Açık) 
De!terdar· (Açık) V. Burha· 

nettin Baykan 
IlC'lediye Reisi~ Raşit Ke:a~ 

kin 
~lilli Eğitim Müdürü: ?ttus

tara Onacak 
Bayındırlık :\Iüdürü: Ali Na. 

ci Yücel 
Sa~lık ve Sosyal Yardım 

~td.: Ililmi Arsan 
Tarım :.tüdürü: O:;m:ın Sedat 

Oemirtaş 

Vcterin<'r ?ı.tüdürü: (Boş) 
Nüfus ?ı.1üdürü: Eşref Erclo. 

ğan 

Özel İdare Müdürü: (Bo~) 
it Jandarma Kumandanı: Ba 

k i Çetin 

Emniyet ~lüdürü V.: Ali Naı 
mi Katıöz 

Po.:ıta Telgraf Telefon ?t-Iüdü
rU: Sait Yılmaz 

Tapu Sicil lllemuru: Selim 
Selçuk 

Tekel ~Iemuru: Enver 
Gümrük Bölge Amiri: (Boş) 

V. Zekfıi I.filecı 
Ziraat Bankas1 ?ı.Iüdürü: 

<Boş) V Ömer 
Ortaokul ~1ü<lürü: Osn1an 

Gündüz 
II.ÇF.1.F.R: 

., Yüksekova Kaym3.kamı: şe .• 
f.k Gi!ipınarlt 

Ueytüş.şebap Klymlklmt: 
(Boş) \'ekill -N>Zml Erdo~an 
Şemdinli Kayınakamı: (Boş) 

Vekdi Rıza Taner. 
P \RTİ B.\ŞK\SL\RI: 

Demokrat Parti Blşkanı: S:ı.. 
yit Korkmaz 

Cumhuriyet ff3J;c Partisi Bas 
kanı: \lehmet Çal!L 
ADLiYE: 

Ağır Ceza Reisi: lrlan ö.. 
türk 

Savcı: Necdet Akkan 
Ceza H.ikimi: Abba§ Gün~ey 
Hukuk Ii.Jkimi: Ziy:ı Yazgln.. 
Yargıç Yardımcısı: M. Kenı.ıl 

ti nen 
'\'argıç Yardımcı$ı: Refit Şay 

ket Esen. 

20 sene evvelki Hakkariden intıbalar 
(Baş tarafı 9 uncuda) nehrinin vidı.;inde bir Ç3·"iır 

tiği kanaatindeyim. Hakikaten kurduk. Şükrü Kanatlının h.J. ... 
oradaki çocuklarımız için bil· tıralarını tahrike başladım.. 
hassa yatıl ımektepler tesisini Anza ... ·ur isyanında göjüs gı;or-
ileri sürdüm. Bu fikrime orada. mi~ olan bu güzide asker bıı:n.:ı 
Askerlik şube reisi olan Kay- bu badirelerin karşılıklı sebep-
makam maruf askeri muharrir lerini tahlil etti. Anzavur hi
(Vahi) Bey de sonraki bir has- d.isesinin sanıydan kopan i~lıal 
bihalimde muvafık bulmuştu. hırsından buradakinin d ahi t-ı-
Nitekim orada sin1di bir orta - rici sebepler ne olursa ol:uıı 
mektep bile açılmış. Hele uzak mazinin bile mühntel !:>ı-
Vanda bir üniversite açılması raktığı idaresizıi~inde buluyor ... 
kararı yirmi iki sene e\"vclkı du. Ankara. merkezinden ya;n .. 
düşüncelerimizi isbat etmiştir. lan bir tayinle son llalife .'\.b
Çünkü o halk ile sarflinahiv dülmecit F.fcndinin yaverli~fn .. 
ve edebiyat ve tarih birliğimiz d<.'ki h3tır:ıları da buna l;ihika 
neticesi bu yolda din ve dil teşkil ediyordu. 

b~rliğini ~c .do~u.ruyordu.A Ş.:ırk Hakikaten benim oralardaki 
vıl~}·c.~l~~ımızdekı ar~zl hadıse- vazifem esnasında mes:hur bir İ!I 
lerı kok~~den yıkm..ıga bu şart· mail Sinliko da vardı ki ırai-;. _ 
lar dahılınde ınanmakla mu- i . T .. ·k·. h dudunun t· m 
vaffak olabiliriz. Küçük görme. ran u~ ı~c u . 3 

1. k' k d. ..ı . . b' ucunda hır karar~ah kurn!~'J 
me ı ı a ı~ me.,.~nıyetın ır duruyordu. llfldisl'lerin din y, 
safh~sı da Çolcmerık ~ter~('Zl· vatan kardeşli~i içinde açl~t 
n~ bı~ ~~at mesa(~de bır Koç~· ve açacağı yar~ları .:;örn~üş ua 
nıs koyu vardır kı Nasturılerın 1 .. k t k k -t N'to 
ruhani merkezleri idi Sonra 1 ~ me e . uca ac;_mış 1: ~ 1 , -

b. · 'I ı· · U . .. y· kım Rumıyede şehıt edılen bu 
ız o ısme ıı ec ı:-ı mumu l· ~ . 

1 
ıı·· · 

1 · t k 1 K k cengaver ınsanın oğ u · u:->rcvı. 
aye ararıy e oc:ımış ·oy- .. d d ' · · . 1 ı l • 

d k k. 1 k d. b. 1... d gon er ığımız v:ısı ::ı ara o ;.ı-u ·ı arı ın ır ıgıne a- ... 

y~.nan ve dil bi~liğine yol açan ~~::~~:~ ~~~~~1

1~~~~i~~h~:, 
1 ~~~ 

Turk ıslahatçılıgının orada ye- b t 1 · ·· t · .. ·· 
· hd ı· · ·· , . G ı a ar neyı gos ern11ş ve .,,os-

nı v:ı e ını gormeKteyız. er- 1 kt· (B. ı·k berab"rıi'<) . . . 1 . 1.h 1 erece ır. ır ı . "" • 
Ç1 orası genış zıraa ısı sa d - ·ı · a· ··..ıd t 5 , 

k d -·ıd· 1 k k. eg:ı mı.. ır mu•ı e on· 
mınta ası egı ır a at es ı ı·b h' T ı· B~ heveti ı 1 ... 
G . d ........ k k k r:ı ım a ı . v . • ..... 

evar şım ı .ı u se ~va az:ısı- Çölemerik'e gcldÜer. Sülün li.i. · 
nıırı ovası Zap. ne~rınden s~- zumlu mevzular üzerinde mu
lan?1asıyle _genı~ bır __ a.nıbar~ ~.ır tahık kalmı~tık. İşte gene 0 
zahıre yatagı olur. Çolemerık ın T ı· B ·. 1 19 ·•vı. 19l!l 
k d . . .b. h k.k gece a ı e\. < en m... ~ . 
arşısın a .!sm_~ gı ı a l ·aten, da ilk defa. Atatiirklc Ban.J :ı·-

mahruti Sunbul~ağı ve ~~ve. ma \·apuri\.·le Sam~un:ı najıl 
raları hM·anın cıyadet tesırıyle kt kl • d. ı d k ı· te hu· 
1 k k . h 1. 1. 6 çı ı J:rını ın e ı . :ı 

o aca ·ı ayvan >e ış ırme.,e .. k .1 .. 1., ·onsuz me:->hur k .. .t . N t p:un apı u a. > , .. 
ç°. .!"usaı tı.r; e garıp e~a- Dü)"\.ınu Umumiycsiz vatanımı-
duftur k ı bı~ asır evvelı~ıne zın hür ve mavi ufuklarının 
kadar d~de~ın ~abası Les of. üstünde uc:an t::ıyyarelerimızln 
çalı Ve1ır lsmaıl llakkı Paşa k t i it d · t"' Fi h:ıvJ 
da burada ve Vanda vali idi. an:ı _arı 3 ~n. a ı:::, 1" a : 
ı.b ·ı · l\f h t K 1 b.. sını cı~erlerın111e akıtırken v 

•. "
1 emın a mu. em?. ~· ve ciy:ıdeti havanın dJ te.siriyl'! 

yuk amcamızın dıvan şıır kı- 1 .. ,_ k. k. . le 1drır·u· .. ı ,.,. 
b d b 1 • ki d O .ıc.ı... l 7,1' 1 \.C 1 • . -

ta ın a u ıatırayı na e er. k 1. h k ·ı·vetl•.r·l 
ıvmet ı u sar vı a. Bu n11ntaka halkını sevmek ve · . " . · ve 

k d . · · d. k h' 1 lınlkınıııı \'t>nı şıınen.dıfrr en ımızı sev ırme ru ı ra >I· . · • l 
t 1 ti k l ,.. ha ırf:ın oc::ıklarıvle mesut o mJ-3 arı mu a ·a ar ırır . ..-..n a- · 
tıra da ilflvc ede'"im. Jznlirin !arını candan dilemektir . On· 
l~.ı;:aH üzerine Ku~ayı l\Iilliye- ları vahdt:'!imi1i.ri tanı özü olı· 
nin ilk günlerinde Akhisar cer> rak s!'l.Am1 3 nı:ık da borçtur. 
hesinde tanıştığun mıntaka ku-, - .. - ~ 
manda.n vekili Eren köylü Yüz. Bir d üze 1 tme 
ba-;ı Şukrü Bey ki (~imdı Aınt> 
rikadaki teda\"isine dua etti~) 

n1iz Orgener:ıJ Şükrü Kanatlı ı 

ile tekrar ve on sene sonra ge
ne bu mıntakada buluşmu~ o 

.\n!ıs~·.ı il;İ\'('OlİZİ~ orı-. -.-ı•r
fa:->ın~ i.;;rri 2~<:e-n ,\yn1lı '-11· 
ğ:ır1 üı~r•nd·•''' y311nı:ı mJ., ı· 
"ı iti')~;·i}I~ bir y~nlı;lık r>l~ 

luyorduk. \'tik.sek n1akao1Lırı11 I nllıstıır . 
tl"n:--ihiv1e (bu kıymetli ; a'iker !'ıt ııb rltlJki v:tl!ı Yun:ınc1 o-
ki o v~kit binbaşı idil Beyliiı; lup TUrk harrleriyle t:ır1.1 te-1Jf 
f'('bJp kaznsındJ Jliliı.l kövi.ınd~ fu1.u (Arhierevs> tir. ~f3n"J')ı, 
~-;ıtana sadık halkın bJşın:ı mu- fRuhani Reis) olup İri.; ve İri· 
sallat olan bir St'r!;crden;n le sin bü\"ijk babası :,.ıil•i m.'.ın·- i-
dihıne nıemıır edilclik. Oray:ı I(• :tl:"ıkı;;ı- voktıır 

.ı::itn1("k İ•:in ('ölemt-rikten ~,.,... lt•.ı şl"kilde rJuz.ellır ÜlÜt Ji.-
cı:k~i:~ y~li;teJıH.•<lik. Gc....:e Zıv 11."ıit. 

1 

5 - 11 - 1,j'? 

---,. 
1 

I 
I 

I 

' 

V,\T.\N - Bak.kari tıavesi 

~ r . 
.:... / ---,. . ...,_ 

~ . .,_,,....ı . .._ {il 
...... J... 

• 
Hakkô:rinin coğrafi 
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/~ _, ... "' /'Çöl eme 
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-- ...;' 
Yü.kstkovd~ 

o ~ 
Hakktırl, yurdumuzun güne)· 

do~usunda bir yandıın 1-
ran, bir· yanıl3n da ırak ile hu~ 
dut teşkil eden çıkıntı üzrrin· 
de kurulmu$ bir vıl;lyetimiı
dir. Ku:.ı:eyden Van, batıdan Si
irt, doğud:ın İran. gtineyden J. 
rak il<" çevrilidir 

sek da~ sıral:.u'iyle kapalı o1-
du~u 1('in yozları <;ok sıcak ya· 
par. Bu yiizdcn buraya Ceh en
nem v5disi de derler. 

1 
Beytişeb!P H 

.. 1 [:ır.J 

--~1--· "--< . .,>' 

t 
I 
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K R A 

Arazi umumiyetlr çok J:::ırp 
ve kayalıklır. Cilo (4168), K3· 
r:ıdağ, Koçkıran VE' ~1ordıui sil· 
aileleri araz.inin başlıca !ir\zal3-
rını teskil eder Hakkfiri m<'r
kezi Cilo. Karadağ vt' Sümbiil 
da~ı ile Ç<'\'rili 1600 rakımlı bir 
yayladır. Zap suyu derin bir 
vidi halinde şehrin altından 
grc:er. Bu vJdi 70 kilometre u
zunluğunda olup yaı kış de\'3m 
1ı akan Zap'ın !iiuyu buraya ha· 
yatiyct verir. Buna ra~mE'n Zap 
vlidisi çok çukur ve etrafı yük-

Eylülden itibaren Ilakk"•ı 
bölgesinde yağmurlar başlar 
Ekimden itibaren de lcış ha 
tırır ve bundan sonra a~usto 
kadar her tara( karlarl:ı örtli 
lü kalır. Karad;:ığ. !iienenin yal 

ntı. iki a~·ında geçit verir sıı 

hünet -30 e kadar düşer. Y:ı 
larıa (2 ay) baharla karışık ~e· 
çer ve yayla kısınında fazla ~ı
eak olmaz. 

lliç bir muntazam yolun ~<'(' 
mediAi bu dağlık bölg•de nü· 
fus gayet seyrektir. 

Hakklri bölümü doğunun rr 
dağlık. en yüksek Ye nüfusu 
en az o]an kısmıdır. 

Hakk8rinin 
tarihç 

Doğudan lran, cenupt.an 1:-:ut 
devletleri, B:ıtıdJn Siirt ve 

Şin1:ılden Van vil:iyetle::-i ite 
ÇC\·rilmiş olan Hakkliri, Doğu. 
An:ıd:>lunu.a \'ıllsati olara:i: ı!n 
yiik,.ek ve • n ftrıılı bi n.ı~t:ı

ka.sıdır. Dör bin metr('ye kl
d:ır yükselen daı?Iar:ı -;ok 'i· ~
rnur ve kar düşer, sular. ba ~ 
rız:ılt böl~ede derin ve k11r· 
ıkunc vadiler açarl:ır. Bilh:~ ... ı:t 
Çölemerik'e göre, Zap s:ıyu. 

nun derinliği bin met rey? ka· 
d:ır iner. Profesör Darkıl\':1 ~ö 
re, memleketin adı VJkt:yle 
\':ın -;:ölü cenubunda, kıs!':.1~ 1 1 j. 
ranı do;!ru uzanan s3h:.:.1·1r,l.ı 
~·t>rle~miş flakkflri k:ıbile::s·niı1 

i.sm~nden çıkm15tır. Stre~~ t~ 
a~·ııi müt.:ıJJ;;;cl ad ır .. \raj) c.1J:· 
rJfY'.I ve tarihlerinde burJya 
H l'<k lriye denilmektedı~. :.tli
,.e~-r · ' ı H.'.lmn1er, Hakk3r llcri a· 
şircller ııra:sında saydıkı~.n son 
ra. bu aşiretlE'rin bir kıo;n11nın 
bulundukları meınleketıe··in i
S!mlerini :ıldıklarını yazm;.f~L -
<iır. Hakk5.riler, :ır~zilerlııin 
cia~lık ve z.:ıptı çok n1üşS:ül ol
m1:iınd'.':ln istifJde edeıc;..; lUUn 
müddet n'ıüstaki} r..ı5:ımı~l.ır
dır. Aşiret reisi mutl·ı..: bi r hü· 
kümd.:ır olarak tanınm!~l:r. 

H '..,;.k5··i vil3~·etinin hJ:ırf" 

merkezi Çölemeriktir. Bü
yük Zap ırm:ığının sığ ~· ~·n. 

ne li'-! kilometre kadar me.s:ıre
de v:ıdi~·e doğru inen ya:n .-:çla:
üzt" ri nde kurulmu-.;lur. )J•'lÖ ·Jli 
va.~ıtaların ~eçisine ~h·<'··j.;.lj 

yolları bulunmadı~ınd'!n H.1k· 
kirinin di~er kasah:tl'.lrı t"ibi 
d11J.rı ile ol:ın tem:ısı p:?1;; i.Z· 

dır. İklimi kışın sert. \':111:1~1 
falla sıcaktır. Cölemerik'~n <le 
adını bir a".iiretten aldığı rivJ· 
yet edilir. Süryaniler bur:ıya 

r.ül<in1aı·k adını vermı~:c ll:r. 
1 t:r:ıf etmek 13zımdır iti H :•k· 
k~:·i h:ıkkındaki bil:?il-;>rim=z 
p~:t azdır. $emsettin Samı Llcy 
d" d.:ıhil oldu~u h31de b ıı- ç;>i< 
m·i·:~rrihlerimiı- f-lt!kk:ırin:n ta 
ri!ıçesini mesküt ~ecıni::Pr:Lr. 
\.iiney doğu Anadolu h.ıkk , n 

d:ı re:>imli bir e~er h:ı11. j3m1~ 
olan mül~a birinci un1u"P ıııü 

fl"'İ"lik de avni 5Ü'«.itıı ıhı 
~ ı- etıni-.:ir. Bize ek,ik 1 .. c:I 
sa Hıkk:'.n- : h:tkkında m·~·. 

\·'t'rt'n y('glni' vaz:. Pı·ofe •ür 
D 2;·kf)t'un f.;15n1 \n.;ikl·ıfl !dı· 
sind~•ki kıı:.'I b~nd ·lir 

:fı/1'hul .\t:1b~·ylednin binilcİ-
$İ ol:ın tın:1rletıııı Z.•n .:_ 

}f k.'•<lı l~ri hi.ikınii alttnl al· 
tn ~ :ı-lt'miş . :>İm ı~ .. • ı1o.;n, Yt• 
rürnu:. birçok kJli..'lt"ri ı~ı tı: 

Yazan 

Feridun Fazıl .. . 
TULBENTCI • •• n1i} ve eskiden Ilakk3rire ta-

bi iken bu~ün Irak hudutları 
içinde kalan lmadiye kısa ba
sını 114:? de kurmuştur. F..ık3l 
Zengin daha yukarılara tıkama 
mış ve Ilakk.lrileri nü(uzu 
altına al:ımamı~tır. 

Türk - :\loğol llak.:ını T:ll':ı· 
run Van kalesini muhJ<:J ·=ı~.ı 

sı asında Hakkari beyle:·ı Ti· 
mura inkiyat etn1i~:erj: On 
beşinci :ısır sonlarında ..-c nn 
altıncı asır başlarında :n·ıhte

n1el olarak Safe\'ilerin yU 1 :!-ı'"t 
h3'.\.in1iyetini tanımak zo!"unda 
kaln1ı~lardı. 1 
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eden ve "ı:·avuz Sultan Se1 in1 
ILının kari z<ıferi ile nih,1vet 
bulan C:ıldıran nıeydJn m~ıtı.ı 
rebe;inden bir n1üddet srınra 
mü\·('ı-rih İdris Bitlisi'nı.ı hiın 
melile Do~u Anadolu Je:,·!eri 
Osn1anlıların yüksek b.lı.:n~·· 

yetini tanıdıkları zam:ın Bak
k3ri beyleri de ayni yoltı ~ut 
n1u.;.lardı. Bu bc\·Je r ar;ı-;ınd:ı ı 
1madiye hikinıi ·Sultan Hü"C· 
yin en ileri ~E'lenlerinde'l:ti. 

Hakk.lri. Osmanlı te-şkil;i~ırı 

da mülkiyeti hlikümet ta·:ıfı:ı· 
dan s:ıhiplerine ait olarak ~a 
bul edilen \'e kendilerine y:ı. 

zıl:ın fermanlarda cenah tab:ri 
kullanıldn sancaklar arasınd.ı 
idi. Bu sancaklar Osn1anlı de\' 
Jetinin yliksck h3kimiyetini ta 
nıyorlardı. Her sene muay)·eıı 
bir \·er~i \·erirler ve lü.:u mu 
h31indc askeorlerile beraber hiz 
mele ~elirlerdi. B·ınlara ser· 
best ~lirimiranlık da denirdi. 
Bu serbest ~lirintiranlı~tı tı· 

m3r ve ze3mct te!'kiloitı yok', ıı 
S1ncaklar beylerin mülkü ı;::i 

bi idi. Be~·Jer öldi.i~ü z:ım.rı I 
,Yerine yakın akrah1l:ırı ;?eçeı 
di. '.\lemleket:n in1:ırından .. ~n 
dlle;·i me-.\ıl·jü. 

Kiilip Celebi Cihannlin1:ı ::ı· 
lı e.~l!l'İnde. Hakk3:-i beyi: _:ii111:1 
merkezi Cölemerik'in bir 
üzerinde kalesi bulundu~un .ı 
ve HJkk.'.iri beylerinin tur·ı·:l.1 

müte:ııJrJit hayır miie.sst"~C'leri. 
(')rni ve mcJre~r-leri o!ıJu\'eu.ı:: 

1

. 

yaı.ır. 

O , d.Jk'J'.J·"!r·.ı yü~ )'il orlıla· 
rın1.. •- UJ_::u Aa1tl11lı.1J.ık1 

• 
Si 
beylıklcri devlet otoritesi al
tına sokn1ak kararı verildiği 

zaman J.l.,kk.3riye de askeri 
birlikleL' ~önderilmiş ve bura
da m\ilki teşki!At kurulınu~tur. 
Erzurum \"ilaye!ine bağlı bir 
sancak halini almı~ ve 1876 da 
villyet olmuştur. On iki yıl 

sonrJ tekrar sanc'3.k haline ge
tirilmiş ve bu ,seter Vana bağ
lanmıştır. 

Birinci cihan harbinde ~tos
ko( istilasına u~rayan Hak.ka
ri. 15 mar1'• 191~ d:ı kurtulmuş 
tar. Cumhuriyet devrinde bir 
müddet ic:in vila~·ct olmu1'. bi· 
15hare tekrar \'an:ı rapted:l
mi;;tir. 1935 de be yeniden \'İ-
1.lyet olmu-:;tur. 

Yolsu7.luk yüzünden kış ay
larında hariı;lc adeta ıenıas \"I! 

miinasebeti ke..;iJen Hakkari, ~ , 
büyük hin1n1et be'..:!rmektedir. ~';.;-f 

Hakkarinin -
Ziraat Bankası 
H akkC:tri bir vilayet merkezi 

olduğu halde burada Zira. 
at Bankası 19-t8 ka.-,ım ayında 
kurulmu';ilur. Kazalarda henüz 
banka sube \"eya ajansı yok
tur. Zirai krediler 75.000 lira 1 
içindedir. Şimdilik kazalara 
n1emur göndermek suretile ih. 
tiyaçlarının karşılanmasına ça. 
Jışılıyor. Kazal:ırdan çoğuna 

7.ap v3di~i: Y:u:ları çok s ıcak olan bu vidiye Cehennem 
\'idisi de deni r . 

Hali.karide hususi 
idare 

yol yoktur. l\Ien1urlar atla gi· H akkarinin maha1ll"lerile be. 
dip geliyor. raber 347 köyü. 133 de 

Jlakkllrinjn istihsal hayatı. muhtarlı~ı. vardı~. Köylerden 
ziraatten ziyade hayvancılık yaln_ız. ell~~ınd.7 koy kanununun 
üzerindedir. Köylü, ancak hay- tatbıkı n:ıu.mkun .oluyo~.. _ 
vanlarını sattıktan sonra bor. ll u.su.sı ıdarenın gelırı l.">0 
cunu ödüyor. Yüksekova hariç bin küs.ur lı~adır. ~unun _co~u 
olmak üzere Hakk5rive henüz maaşlaıa gıder. \ol, zıraat, 
traktör girmemiştir. f Oradaki sağlık i~lerine tah~is e~ilebil.en 
traktörler de bir, ikiden iba- paralar, an.cak sembolık mık. 
rettir larlar t<'şkıl eder. 

· Viliiyet yoll3r1, yol faaliyet-
llalk, Banka ile çalı~mağa lcri sulJma i~leri ve köy su-

yeni alışıyor. Ticari kredi ye- Jarında merkezd<'n gelen yar. 
klınu yakın zan1anlara ka&:r dımıı d.:ıy:ı.nıl yer. ilçelere yol-
10.000 iken şimdi şubeye sala 
hiyct hududu 25.000 liraya çık
n11ştır. Fakat Sl'nenin büyük 
kısmınrla n1ü:;bct kredi ihtiya. 
cı 15,000 lirayı aşnuyor. 

Tasarruf ınevduatı ile ticari 
me\'duatııı yekünu 40 ile 50 
bin !ıra arasındadır J-13kk:iri 
7.ıraat Bankasının başlıca va-
1ifesl, resıni dairel~rin Y•'"7.nC· 
d:ırlığı<lır. B:ınk:ı :in11ne hizm<'
ti he:l:.ıbına. burada zararla çalı. 

şıyır. 

Şimd'.ki hald<' yollar sene
nin yarıdan fazla bir kı:;mında 
k:trla örl ülü kaldığı için faali
yl't n1e\·simi kısadır. Yolların 

ı.sl;ıhı \.'t.' açık tutulmJst- n1üm
kiin olunca variyet de~i~ecck
tir 

llakk;Jrirle me)·veeilii!ı iter
lc-tn1t•k yolundJ gayre~ll?r bar 
larıiıı}lı.r. 

lar ihale edilmiştir. Geçen SC'· 
ne Yüksekovaya ilk defa olaı 
jip ile gitmek nasip olmuşlı: 
Beytüsşebap yolu, ve Yük.,,t·ı 

ovadan Şemdinliye giden ~t· 
Nafıa faaliyetlerine dahil '.:'ı 

Kapan denilen dar kısınıl .. 
genişliyor. Kaza ihtimalll'r 
azalıyor. 

Hakk.iri He Çukurca ara.;ında 
Dize ve Geymen köprüleri ya. 
pılmışhr. Yirmi kadar köyü [J\ . 

dalandıracak yol ve köprıilt•r 

üzerinde çalı~ılıyor. Bunlard ~ı1 

bir kısmı. ancak hayvanlar 
gidilebilen. dağ yolları Ütl'· 
rinde seyahati kola)·laştıracak 

ve seyrüsefer rınııiyL•tıııı artli· 
rac:ık bir mahıyet taşı;·or. 

SU İŞLE Rİ 

'\'üksckovada Dirdrkılt~ 14 
bin lira sarfclını•k .,url•lile on 
iki ki)yp ~ulama in1k:ıııl.ırı veril 
ıni~tir :?:> k:iyılt• içn1,! suyu ~· 

zerinde çalı;ın.:ılar varti ll'. 
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, Hakkari de 

Spor 
H akkArinin . karı, fırrltnae• 

boldur. K~yak haricinde 
sporların iok;i,:tfı için 1tetr ata 
imkAn vardır. Biri jandar•:n:ı 
alayına, dijeri gençliğe ait oı
mak üzere iki 1c1üp vardır. Bun 
lar alayın s.ahasında lr:arşıla.·op 
futbol Yeya voleybol oynarbi . 
Alay spor t1übü ile iller takımı 
arasında da karşıla,malaı: olur. 

Kayak sporlarına ~en.iiı • 
ınumi bir raibet uyaıı1&amtŞ-

tır. • Ifakki ride 111ade111er 

H akklri dağlarında belki tle 

Hakkirl dağ1annda sürü haJinde ay l1ır dola~ı r. Çok defa zıran ız 
• 

dair lti.r çok hlk5.ye1er Te vak'alar vardır. 

pek çok maden v;:ır. lııf'nGz 

es:-ıslı bir tetkik vapılıınadı~ı 
için bu nokta meçhul kahBJ$· 
tıı. ?.laden aram.aya Jllt>O:!ıH P 

Enver Altınlı vil;;i,yetle bır 
dolaşma yapmı,, fa\:ıt ıinyi: ve 

"-ı.ikürt haricinde ~ir em.ıreve 

tt.>~:ı.diif etmemi,tir Bur:l~.lt·da 

çr:ı:.. kükftrt bulunil•ı{!unu belli 
~den emareler, yo!lar<lan fe. 
!ıp ~eçenlerin bile dikkatini ı;e 

i<ecek kadar ço~<:tu.-. 

Hakkari dağlarında 
insancıl ayılar yaşıyor 

Erkekleri 
ayıların, 

dişi 

kadın avlıyan erkek 
dağa kaldıran 

-,:yıların hikayelerini dinleyiniz 
Hakkôride bir avcı bir ayı ile karşı karşıya 

sızınca kadeh arkadaşının kafasına an 
rakı içmiş, fa kat 
ik i el kurşun sıkmış 

ayı 

-:';kiden uzak: uzak n1en1leket-
lere ~cyah::ıte çıkanlar. ga

r mübaHh~ah ejderha hikliye
ri anlatırlar. filleri yutan yı. 

ıı!Jrrlan bahseder1ermi". Biz· 
r .. :ı.e llakkliri de ve ch·arın
a duyduğumuz. ınanıln1az gi

"İ J?Öriln<'n bır takım ayı hı· 
~·elerind('n b:1hsedf'rsek. sa
n ayni tarzda mübal3~aya 
r: tı~ımı1a ıhtimaı ,-ernıeyi
l Anlatacat:ımız hikayeler 

1kikidir Runları. ~öz!('rine gi.i 
"!nilir a!):ızlarlan dinledik- Za

en llakkAride bu hik3yeleri 
•itH·mıyan. bilmi~·en yoktur. 

Ekibinüz Ağrıdan geçerken 
t .'.~ leri Bakanı Ethem ~ıende

re~e rast.!!elmişlik. Bakan Hak 
k3~iye yaptığı o:;eyahatt_en al3.ka 
,., heyecanla bah~etmiş ve de
ıni-ıtir ki. 

•- Yol rahatsız \'e çetindi 
F;tk•t vaktin nasıl ,geçliğini far 
k~tmedik. Rütün yol b:>)'·unca 
;ıı1c ayı hik~yeleri anlattıl:u·.· 

Bix de, \'andan hareketinıiı 
dukikac;ından başlıyarak sağ

dan, ı:;oldan boyuna ayı hik~
se~i duyduk. 

Ôyle ıınlaşılıror ki Ba,kale 
Tl;ıkk~ri ve ci\·arındaki da;!lar. 
da çok a)"t var. Bunlar. Yahşı;ıt 
aleminde kendi 8det ve is!i· 
d&tlarına göre yaşanıakla be
.. .::ber. insanlara çok soku!~an· 
lık meyli gösteriyorlar, hele 
•nsanl:ırla !te\·da münasl'betleı ı 

rıe g:iri~nı<'.C-e b;.ıyılıyorlar - Er
Jı.elc ayılaıın çapkınları. d?~i in. 
sanlnrın peşini kolluyorlar. di
şi ayılar da Çapkınlıkta erkek
: ·i nclen hiç geri ka;Jmıyorlar, 

e .. kek; irı~anlart drğa kaldır
mak itin fırsat kulluyorlar. 

('obanın mactrası 

En son se\·da hikiyesi, geçen 
ilkbaharda cereyan etmiş

tir· Genç bir çoban, bir kaya 
ü-ilüne oturnuı5. ka,·aı çalma
ğa dalntıstır Birdenbire yanı· 

başında bır dişi avı peyda olu
yor Se\"dalılara mah!iUS bir 
mun"'i .. lik \"e ne-zaketle çob:,na 
sarılıvor. onu kucakladıı?ı ~i
bi. inine ta5ıyor. inde di~er a
yılar vardır. ba~ka bir aıem

den g'elcn bu se,·da rakibini 
homuıtularla kar~ılıyorlar. Fa
kat öyle anlaşıiı)·or ki çobanı 
kaçıran dişi ayı, kudretli bir 
şahsi~·ete sahiptir. Se\·gilisini 
di~er ayılara kar~ı müd:ıfaa et 
meti biliyor. Hattı geçirme· 
ğe basladı'1ı aşk romanına kar 
şı diğer ayılara saygı telkin 
ediyor. <Di~i ayı; uyurken. ~e 
zerken. çobanın elini bırakmı
yor onu incitmeme~e. korkut· 
manı.ağa gayret ediyor. 

Bu hal bir harta k.!dar de
vam ediyor. Nihayet di5i ayıya, 
çobanın da artık kendi~inden 
vazgeçeıniyecetine dair emni
yet gelı,yor. Adamın elini bt· 
rakıyor. yalnız ıt:eımesine mey
dan \"eriyor. Çoban l!'ıe ilk (ır

sıııt:ı arı o:;e,·gilisini terkediyor, 
sa\·uşup kaçıyor. 

Bir faC'ia 
Bıı· erkek a)·ının genç bir ka· 

dına lasallutunun hikiye
si. :c.;en sent- bütün gazetele· 
rımiza Jeçmişti. Bir yi.ltbao::ının 
eşi otobüsle Hakkirire gide•. 
ken. bir noktada tab;i b:r ih· 
tiyacın defi için otobü~ civa· 
rınd; n ı1zakl~o;.ıyor. :\orn1al bır 
zaman grçti~i h~lde geri tel· 
meyince, yüıbaşı meraka dü-

şüyor. diJ4er yolruhırta bera
ber etrafı araştırırken, ayının 
izini buluyorlar, takip edip 
g-enc kadını ayının elinden kur 
tarıyorlar, fakat zavallı kadın 
birkaç saat sonra ölüyor 

Hakk3riye giderken, biı de 
yolun üstünde ~e\"da avına eı'.<
mış gibi görünen bir ayıya 

rast'.?eldik. Arı. otomobilin ı
şıkbırile karşılaşınca, hafif bir 
tereddiilten sonra çalılıklara 
doğru kaçtı. Demek ki içimiz· 
den biri bu civarda otomobil· 
den inseydi ve biraz uz<ıkla~

saydı, macera ihtimali muhak 
kaktı. 

Rakı sof rası 

Kula~ımıza gelen ayı hikiye-
leı-inden biri de, bir ayı· 

nın ~ayet nazik bir ~ekilde, 
b:r insanla rakı kadehdaşlığı 

etmeiile a13.kalıdtr. Hikiye ":ll
dur: Keyif ehli bir avcı. bir 
su başında oturuyor. Rakı şişe 

sini buz g:ibi sulara daldırıyor. 
~lezelerini ortaya koyu\·or. a
tının dizgini koluna dolanmıs 
olduğu halde rakı içmeğc başlı 
yor. 
Birdenbire atın sinirlendi~ini 

,.e dizgini şiddetle çrkli~ini 

farkedince elr;:ıhna bakn·or. 
Bir de karşısında kocaman blr 
ayı ~örnlesin mi? ilk şa~kınlık 
la hatırına gelen şey, ayıya ra 
kı kadehini uzatmak oluyor. 
Ayı. kırk yıllık bekri taYrile 
kadehi sonuna kadar bo~altı· 

yor , 3\'Cının ikram ettiıli me· 
zeyi de yedikten sonra bir av
cı. bir ayı kadehleri devam et
tiriyorlar, mezeden de yiyor
lar. Şi::e boşalınca, ayı homur 
danıyor. /\\'(·ı. heybesinde bu
lunan ikinci hir ~i$t>Yİ cıkarı-

(Dcvarnı 11 incidt) 

Bu ay ı lara yabani demek o ka tlar tür ki. .. Baun. yola kadar ):ile 
iner in86n1 a ra sokulu rla r. 

Hakkari, aveılarlD 
Cenneti 

H akk.iri dağları, avcılar he· 
sabına bir cennet m.anza· 

rasını gösteriyor. Eğer ekibi
mizin içinde a\'cı, elin1izde si· 
1.ih olsaydı. l{akkAriye gider
ken \'C gelirken, otomobilin 
penceresinden arabalar dolusu 
a\' vurmak münıkündü. 

Kekliklerin yüzlercesini. bin 
lerceı;;ini yolumuzun üstünde 
gördük. Hoş bir eda ile sekip 
gidiyor Yey3 uçuşuyor. araba
lar geçli diye hiç tela~ eı;eri 
göstermiyorlardı. Galiba aı;;ıl 
düşman diye ınsanları değil, 
bu civarda pek bol olan şahin
leri tanryorlar. 

Dağlardaki arıların hikA)·e
!'ini baş.ka bir sütunda anlat
tık. Bunlardan bir taneı;i, yo
lun üstünde bekliyordu. Oto
mobilleri görünce kaçtı 
A.dım başına tilkiler, ('akal 

lar, tavşanlar )·olumuıd<in geç
li. Akşam karanlıkta otomo· 

bilin ışık sahasında bir hayvan 
göründil. Bunun ne oldu;!unu 
anlamak için otoınobili ralıitk· 
!ara dogru Çe\'irdik. Bir de ne. 
görelim? Jler çalının dil:~rıJe 
bir kurt._ Karşımızda k;ıl,h3. 

ı.ık bir kurt sürü~ü duruyor. 
Ürperdik ,.e burada ya)'-a f:'la
rak veya hay\·anla dolaşmanırı 
davet edeceği akibeti dü,Un· 
dük. 

fıtola \'erdiğimiz bir nokt:ıd:ı 
kula~ı ke1tik bir köpc-jje raı;;t
geldik. Bir koyun sürü.::iini.1 
müdafaa için bir kurt ~ürü~ile 
penceleştiı.;ini. kııla~ının bir 
parçasının ıurıldıfını, kahra· 
n1an b1r köpek olduJ:.unu anlat
tılar. 

~1acera meraklı~ı bir avcı İ· 
seniz sizi H.ıkk3ri daf:Jarında 
bol bol hf'yec=ın heklivor Y3· 
bancı memlt-krtlf'rde bu hal 
duyulsa. Httklı:!ı.ri.}·e elbeltc av
cı akını ba~lar. 
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20 sene evvelki 
Hakkariden intıbalar 

Yozon : REŞAT BEYATLI 

(lkpl lkya&lı, klare hayatın 
da yurdu• wtuhtelif lf>rlf'ri11de 
3% y tf f ii li hiunet görmüş, bir. 
ç.k kaymakamlıklardı t e ,·ali 
Tekilliii ile 3 üncü u mum mii· 
f eUi$1ik muavinliği g-ibi ,·aı.i

ff'lerde bulunmuştu r. Bu ara da 
Ha klı: irid• bir bu('ulı: yıl va li 
\'f'ki lli ği de 1·apn1Lıpt ır. R~at 
Ee''3llı. bu ya:ıısında 22 yıl tY· 

\'el ki Hakkj ri ve doğunun gö
rüniişü hakkında ki hatı ralarını 
nakl<"tmekted ir. I 
y atan gazetesinin semereli ve 

mütemmim neşriyatını da 
gözönünde tutmak herkes iein 
bir ze,·k haline gelmiştir. Çün
J::ii methulleri ma!Om haline 
getirmek dinimizin (İlmi 41ra
m;ık itin Çine bile gidinız) düs
turiyle beraber muasır mede
nivctin başlıca bir gayesi dejı1 
midir. l-Iele son zamanda bir 
lithika olarak mem lr.kcli tanı
mak için Vatan gazetesi irfan 
ailesinin nasıl derin ve hüyük 
gayret ve himmet sar[etti~ini 
son nesretti~i tarihi ilave kı
.sımlarıyle gözlerimızi yeniden 
te1yin ''e gönüllerin1izi tenşit 

~tmcktedir. Bu emelin ba~1nda 
Istik151 IIarbinin ilk do~duğu 

günlerde Kütahya şehrindeki 

menfasından yakından tanıştı

ğım ve sonra da pek haıin bir 
idare devrinin neliC'esi blalta 
menfasına da sürüklenen Ah
met Emin Beyin gene derin 
bir ilim aşkına ba~lı bulunu. 
yor. Dünya ilemini şamil bir 
lisan bilgisiyle de merhale mer
hale gezip tozmuş olan muasır 
Evliya Çclebimizi bizim son 
telgraf dire~i Hakk~ri mıntı
kasında da dolaşmış görüyo. 
ruz. Kendiltrine gösterdiğim 
bazı \'esaik üzerine de bu mın
taka hakkında bazı kısım hf\tı. 

ral~rımr kısaca nakled<'yim. 
Hilir,Jdi~i gibi llakk5.rı mın

takası akYamı kadime-den Nas
turi \'e kısmen Süryanilerin yer 
tuttu1'u ve İskenderikebir ve 
D:1ra"nın ve muhaciri akvamın 
g<'t,•it verleri oldu~u \"e 1514 
senesinrle Çaldıran seferinde 
Hcştibihişt müellifi meşhur 
ldri"-i Bitlisi'nin Yavuz Sultan 
Selime iltihak ettirdiği Osman
lı ülkesidir. llakkfi:ri kelime
sinde farsça bir mefhum seıil· 
nıc~~edir. Fakat lügavi mana. 
sının neye delalet ctti~i belli 
olınuyor. Bazı şehirlerln isim
]Prirıdeki değişmelerde olduğu 

gi')i; Kamusüliilftm"da muhtasar 
bir malümat \'ermektedir. 

ı 929 senesinde izmirin Ke
m:ılp:ışa kazası kayn1akamı iken 
o mıntakadaki Şemdinyan kay-

/ 

(Emekli Kau Kalmakamı ) 

makamlığına tayin edilmiştim. 
Birçok: arkada'51ar da bu mıntı
kalara tayin edilmişlerdi. O va. 
kit bükümet bu mıntakadı gö
rülen bazı nabeca hareketlerin 
sebeplerini ararken haktı ve 
müstemir biı ıslahat 1ıo·e vah
dete matuf bir karar almıştı. 
O mıntakada •;e Diyarbakırda 
Umum Müfettişlik Asayiş mua
vinliğinde devam edon üç sene
lik nıeraklı ve vazifeli tctkika
tımw burada tafsile imkin 
yok. Fakat bir kısım h5tıracık
ları bu kısa yazınıızın içine 
alabileyim: Oraya varı~ımızda 
Şemdinan'ın milltekasında ve 
Irak kısmında yaşayan Barıan 
şeyhi Ahmet namında fodalite 
de\'rinin sergerdesi ki bugüf1 
oğlu lt1ustafa da maale~f ko
münistlere 3let olan. kardt-$ 
kanı dökmekten çekinmiyen 
bir bedmayenin tesiriyle ma
sum halk derin bir ı:!ıtıraba 

düşmüştü. İşte Oramar hidh'le
sinde hizmetleri görülen llır
valalı Kerim. Oramarlı Ferhan 
ve I\.leclisi Uınwmi azası Casim 
Sait ve şimdiki millelvekili ho
ca Selim gibi zevatın burada 
isimlerini zikretmek ahlak bor
cudur. Gcnc ta Kuvayı fıiilliye

nin ilk günlerinde hep bera
ber Akhisarda ve Yayaköy mın 
takasında cahşlığımız o vakitki 
Yüzba.şı Zeki Doğan Bey ki 
simdi (Hava Kuvvetleri Ku
mandanlığından emekli Orge
n~ral Zeki Doğan Bey) de tay
)·aresiylc bize rabıtasını sağla

makta idi. Bu Oramar h5dise
sinin kapatılması tizerine Da
hiliye Vekaleti kararıyle Hak
kari Vali vekfı.letine tayin edil
dim. Anladım ki maziııın btıra
ya nüfuz etme)·en idaresı bu 
ma5um halkı servet toplanıak!a 
meşgul muayen aşiret reisleri· 
nin esircesine köleliğine terkct 
mişti. 

Bu cündi ruhlu halk bizden 
mütevazin bir adalet rneşale
sı bekliyormuş. Nitekim bu va. 
zifcde iken Vana gelen ve gU. 
zide bir de\·lct adamı olan '1u· 
fettişi Umumi merhum İbrahım 
Tali Beyin acele emirleri)·?c 
bir gün Van vilayetinden gön
derilen bir otomobille büyiJ ic 
içtimaa gitmiş \"e sorulan sual
ler arasında bu şlrfi. mıntakası 
için şu fıkrayı naklettim: (I\.lak
buzsuz tahsildarı, jandarma dırı 
çiğini kaldırdığımız gün nabec:ı 
hareketler duracaktır.) .K"dri 
Paşanın da hazır olrtuğu bu he
yet içtimaında söyledHtim bu 
sözlerin çekici bir tesir bırak· 

(De\.·amı 10 uncuda) 

, 
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Vı ~an ekibi Oakkiride partililerle 

Hakkarinin kazaları 
• • s E M D 1 N L 1 

-> 
H akkariye bağlı Şemdinli (es 

ki adı Şemdinan) ilçesinin 
merkezi Navşardır. Kasaba. t 
ran sınırından 15. Suriye sını

rından 14 kilometre uzakta o
lup güney • do~u hududumu· 
tun cıkıntı yaptı~ı verdedir. 

Dicle nehrine dökülen Büyük 
Zap ~uyunun kollarından Şem
din;ın suyu Semdinliden j?eçer. 

~ao;;aban_ın uzak ve va~ın. ce1' ~ 
resıyle ırtıbat sağlayan ıntız.am · 
Jı yolları yoktur. Bu bakımdan 
Şemdinli yurdun en mahrum 
ve fakir yerlerinden biridir. ;~~i~.-:~ı""!~ 
ITJlen naklıvat ha,-,·anlarla va- ;: 'f""". i\- ı.:-~°!",~ 
pılmaktadır_· İlk ~otörlü vao:;1. 
ta $f'mdin1ive gecen vıl gide
bilmiştir. Bu da vilayete Jtön

dcrilen Ceep arabası olmuş· 

tur. 

Şemdinlinin denizden yüks!'k 

liği 1400 metredir. 

Kasabada il~ m>halle 30 ha· 
ne \'ardır. (Nüfusu ayrı bir tab 

lod:ı. gösterilmistir.) 

Kasabanın iktısadi ve sos

yal durun1u ~ok geridir. Bazı 

yerlerde bu~da:v. arpl. eeltik, 
tütün ve nohut yetişir Bir mik 
dar hayvancılık vapıhr. 

Belediye ve bayındırlıkla a
lfııka1ı hie bir faaliyet yoktur. 
Aydınlatma için petrol kulla

nılmaktadır Yılda 100 teneke 
petrol istihlak edilmektedir. 

~117'~~'[~~ 

iy i kötü bir yol yapmak için labiatle oöyle •ii~adtle .. 
:"" ,!;;<( Beytüşşebah 

H akkl.rinin 80 kilometre ba-
tısında daıııt araıide mah 

rumiyet ıçinde ,·üzen bır k.ao::a
badır. Bunu da etrafı ve mer· 
kez ilt irtibatını tf'min eden 
yolu ,-oktur tttc"·eut ,-ollar pa
tikadır Orniıden irtifaı 1650 
metredir. 

Ka~aba lic maahlle ve 120 
han('den miilrsc·kkil ve halkı 
ek~erh·€'tle ('iftcı ve reçbPrdir 
80 kövil varoır. 

1033 ''ılında beledive kurul· 
mu~tur. Fakat hu ~ahada en u 
filk hir f1::li\'et d:1hİ gö">lerile· 
memek1rdir 

Ka~abanın fenni haritac:.ı ve 
imir v13nı henüz vapılmamış.. 
tır. Elektrik yoktur. Ay<'hnlat
ma. petrol ilp varılmaktadır, 

Yüksekova 
H ak.kirinin bi,r Oçüneil kaza. 

s ı ŞPmdinJı yo lu Yıf'ıınde 
ve merkeze 70 itilo-nf'1re me'\a
frdedir. İkin.adı ve •o,,al ~ 
kımdan di~f'r kazalardan hie· 
bir [arkı 1ıo·oktur 

JJakk!lri mınıaka~ı şüphe vok 
tur ki. \'Urdun en mahrum ve 
f'1inden tu\ulmaya \~yılt l1er · 
!eridir. A:ı.-rıc::ı. huOut tmhces ı 
olma"ı dolaYısi,· l f cif hu!'ln,ı 
bir d'kkat c:X~1r:rilmr .. ; ık tııa 
eden yerlerd ir Bu b~ilttf'Vl- it.a l 
kındırmanın Ok "'° :l<"'tı le care
si yol mcvzuunun rle ıhnma
!lıdır 

Yol. bu mıntakaya f!'İrettk 
mad<H manP\'1. ht>rşf'y i ula~:tı p 

racak 1ıo·egJnf' un~urd ıır 

Jlakkiri til41)t&. bdıası ve C'umhurİ)tt ''~'danı. t \·a,.ıtalar, \ 0abn ekibinia 
se)"ahat ettiği c«p•tl t-tlir). 

Bir hükGm<"t fiqktoru vardır 
Kazada bir dc içme ve kapl ıca 

bulunmaktadır. Bir illi okul 
ve bir okuma odası vard ır. 



8 VATAN - Tlakkôri lıives l ---------------- 5 - 11 - 195Z ---

Hakkari Valisi 
Fazıl Kaltanoğlu 

Hakk..i.ri birinci Sını[ bir vi-

• 

m . 

layet sıyılıyor. Fakat bu
rada vazife g()rmek umumi öl
çüte:le ıt-vk.li sayılJ.maı (lsıllh
rumiyet bölgt?..iİ) t.lbirinin de
Ii.let ettiği şartlarln tıııami de
re<e;cne l!ıkkirlde teııdü! e
dilir. Dl.ter taraftan İran ile 
Irak arı.sındı küte te1k.il eden 
bu ;eri yurt parçasındı emni- i!J').:tı{;::..: 
yetin deva~ı ve inkişaf imkin
larının hazırlanması, çelin, fa
kat mukadde.1 bir dava te:;kil 
ediyor. Bu~ünltü 11.akkirl vali
si Fazıl Ka(tanoğlu, Hakk.S.rl· 

.. 
deki 't&Zi(t-;ini bu 1.aviyeden :ö 
rebilecek bir idari şah.ıiyet in· 
tib:ı1n1 veriyor. Zatea idari ha 
yatının bir ınsmı şarkta geç
mi~!ir. Sam~unun Kavak kaı.a

.... .... 
, .. ,_ --· sında kaymak:1mlık etlikten 
Hak.karinin y~giıı.e kah.esi sonra Siirtte Şirnak i:azasındı 

Bir iandarma 
dört buçuk sene kalmıştır. 942 
de ıelzele sırasında Erbaadı 
bulunmuş ve şehrin yeniden 
kurulm151 h3kkındaki ça1ışma· 
l:ıra iştirik etmiştir. Bunun ar 
k:ısından A1a$ehirde. Halayda 
Altınözü kazasında bulunmu$, 
sonra bir müddet mülkiye mü· kumandanının hatırası 
fetti~liği etmiştir. 

Ağanın 

memleketine ettiği lıizınetlerin hikayesi 
Hakkari de Karlıovalı Kerim Adapa11r ve Beş!kl3$l3 kay. 

makamlık ettikten sonra Sinop 
valiliğinde bulunmuş, sonra 
Hakk..iriye gelmi$tir. 

Hakki.ri gibi oteli olmıyan 
bir yerde -.::ali tik edebilmek i· 
çin çok: müs:ıfirsever ruhlu ol· 

Şark vili.yetterinden birinde 
b i r vilAyet jandarma 

kumandanı ile tanıstım. 1' .. ikri 
seviyesi yük'lek, nazik, asil ruh 
lu bir vatansever ... Bana llak· 
kariye ait bazı hatıralarını an· 
l attı. Bunlar, artık tarihe kl· 
rışmış bir zamana ait oldu~u 
için bu hattraJarı, keodisile 
Janı~madan ve iınini almadan, 
buraya geçirmekte mazur gör 
medim. Çünkü hltıralar. 27 se 
ne evvelki Hakk.iri ile buı;ün
kü llakklri araıındJki farkı ~~ 
pek .~iizel belirtiyor. 

Hıii.diseler, 1952 den evvelki 
devrede cereyan etmiştir. A· 
tatürkle karabeti ve arkldaş
lıGı olan kurm:ıy y:ırhavı Be-
kir LOtri Bey vali ve örfi ida-
re kumandanı sıratile IIakki· 

- A r ide bulunuyoİ'. Bana hıitırala· 
rını nakleden kumandan. o 
ıırada Kevar kaıasında (şim

d iki Karlıova) jandarma ku· 
mandanıdır. Anlattığı hik3ye 
ıudur· 

11".A ,.,_ 
... . ',. 

.,.-.ı; . "'~'4-·~:.:!,.5"".,,ı%.c-:,. 
' 

• Bir hi1mel erim vardı. Aile 
ı i oralı idi, iyi kürlçe bilirdi. 
Kendisi de Ali İhsan Paş3n1n 
yanında hizmet erliği etmişti. 
Htmet eri, Edremitten gelen 
akı abasından mühim haberler 
alıyor. Bu haberlere göre lf"Ü· 
tareke devrinde 3yln meclisin 
d ~. nüfu.:lu bir rol oynıy:ın. İs 
tik1.ll hat 0 ketine k1rşı yaban
cılar he.ial:tına hlreketler çe
Vİ"<''l. sonrıtl<ın d1 k1rı$1klık 
tıkarm3sl üzerine asılan Abdül 
k'.tdirin oğullar1 Musl.ıhiddin 
V"' :\t-t1ullah. ll~kt·oi.ridt' nturı1n 
Beytü1~ebaplı İsm:til a~.a bir 
lt.;;ntişler. hilkl.tmeı; basma~ı •e Simdinan ile K:.ırJı,ıvayı ele 
ge,.i .. m~~i k:ırarl1;;'1r:ra:5l1r . 

Bu Beytüişeb:ıplı t:.n;Jil a· 
Rayı tanıyordum r~,livJn ya
pıh bir adamdı. .'de:;.el3 bir 
gümüş mecid:yeye Pi sürdü 
mU, ya11.ıı kayb,>lurdu Faka! 
• 1'1inin itimadı n ı kar:tnmıştı. 
Onunla her ~ün b?rJberdi. 

Öğrendiklerimi ';f~e ile VJ.· 

liy~ bildirdim. • İmk.in yok. 
yapmaz• diye ıirar ettı Ben 
de dedim ki~ •Bl'."nden arıet·· 
mek, karar sizind!r.• Bunun 
üzerine vali şu mulı:ı'l~l~de 
bulundu: ·Böyle bir şev olur
sa, kuvvet yrtişmiyerek. Ke. 
rim a~anın kuvvetlerile yeti
şip bizi kurtarırsınız.• 

Kerim a~~nın bulundut':tu ye
re gilmek üzere vas:ıt1l"Jr1 ha 
aırlattım. Tclgraf direğinin bo-

--. .. 
Vatan 

yuna k.ıdlr kır v1rdı. Dört j.ın 
darma, dört yerli ile beraber 
kızaklarla yola çıktık. Gayet 
sarp sahaları süratle a.şırık Ke 
rim ağ:tnın köyüne yetiştim. 
Blna dedi ki: 

- Beni g3rmedeQ ne diye 
vali ile k.onu~tunuL Mühim 
maruzatım vardt. 

Kendisine cevJp verd:m: 
- llf"p.:;ini O~rendim, Eski i

yin reisi AbdülkJdirin oğulla· 

n ...Muslihiddin ve Abdullah 
Beylü)şebaplı İ~mail ağa an. 
laşn1ı$lar, iik kardeşlen biri 
Şimı.linlndan, diAeri. Beytü~)e

baptan hareket e;:lerek villyet 
merke7.ini ele g~çirmeğe cah· 
ŞJCaklarmış. 

Bu sıradı bir jandarma gel
di. Valinin beni tel.~ra{ ba~ın
da beklediğini söyledi. Kıu 

merke7.ine ııittim. Vali dedi ki; 
• f1in anlı:;ıldtğını seı:i?'n 1s
m:t.il ağı viliyet merkezini bas 
mı)'ır. Biz, yakındı olan kale
ye tJplu bir hılde ı;ek.ildik:. 

Kerim ağa, kuvvetlerile yardı
mı ko7_:un.• 

Kaza merkezine gelerek si· 
ıah ve eeı,h_ıneyi ikmal ettik. 
ff~kklriye ~illik, orada C'ıtrpış· 
tık. İki taraftan epeyce zayiat 
olrtıı. Neticed~ kaleye sı~ınan 
vali, memur ve jandarmalar 
nıuh.tsaradJn kurtanldı. Vali, 

ekibi ıtık kıiride Vali \'C vit.i)·et erkinı ile 
Kerim a~ayı kucakladı, gözle· Buluştuğumuz z.aman sordum:: 
rinden öptü. Kazasının mühim - Ne diye ~eciktiniı! 
bir mevkide olduğunu söyliye Cevap verdiler; 
rek geri ~önderdi. - Bunlar sebep oldu. Hay· 

Sonradan haber aldık ki A~ dutlarla çarpıştık. onları kova 
dülkadirin oğulları ikinci de- tadık. Buna rağmen b~ı.e ina:ı 
fa olarak Şimdinanı basmışlar. m1dılar, reddettiler 
Jandarma, Kevara J3kın bir Jandarma kumandanı dı le 
tepeyi tahkim etmiş, kıymaka reddüdünün sebebini anlatu 
mı, memurları arısına almı, , KurlJrm3f!.a ~elenlerden bir 
Yiyec-ek, içecek tedarik etmiş, kısmı, Şeyh S2it isyanında uy 
haydatlarla çarpıŞlJOrmuş. gunsuzluk eden kimselermi, .. 

Telgraf b.ışında •aliye vazi IJalbuki bunlar, hatalarını an 
yeti bildirdim. Ve &:ldıp muha lamıştar, do~ru yolu tutmn,.. 
sarada bulu11.1nları kurtarma\\ !ardı. Nitekim bunu haydut11r 
için emir istedim. Sen gitm.a, la çarpışmak surelile de ısp.ıt 
emniyet etti~in adJmları top· ettiler 
la, onlara silih ve cephane ve Bu h.1diselerde memle1{.cJe 
rip gönder dedi. büyük hizmetler eden Kerim 

Gönderilen k.ı~el~r. müsı- a~J. dürüst, temiz bir vıt;ı,n
deme yerine yeti1iyorlar. 1-lay d:ıştır. 1926. 1927, 1941 de u 
dutl:ırla c1rpışıyorlar, kayml· mumi meclii azaltğında bı..:lun 
kam ı , jandarma kumand.lnını muştur. Kendisini Uıl..ı.nıı
ve diğer menıurları alıp götür mJk, h11ini, h3tırını sorm1ğ1 
me'.ı. istiyorl:ır Kuma:ıdın lnJn devım etmek, duyduğum do~ 
mıyor, gitmek: istemiyor. Bu ru lı.e ve mali vaziyeti sarsıl· 
sırada hepji birden ÇPmbe-r i mı}.~a dı yardımd:'l bulunmak 
çine dÜjÜyor. ·İkinci bir hım lizım(lır_ • 
lede imdada t:"idi?nler, kıymJ HJkk:jriJe Kerim :ulayı arı 
kamı ve diğerlerini torla siper dım. YJvlMJa olduğunu söyle· 
terden çıkarıp ı:ötürüyorl:ır dil!'r. Görüşemedik. 
Bunlar üzüntüde ... •Belki '. 0 Yukarıdaki hAtıralar, çok, 
!ate uğradık• diye dü)Ünüy;.ır· pek çok uu.k bir m:n:iye ait 
lır. ı:;:ibi geliyor. Öyle umalım ki 

Gönderilen kuvvet grcikinct bur.tar tarihe ~ömülü bir k1'· 
ben kendilerine kJrşı çıktım. bus mahiyetinde kalsın, bir 

Jfakkiri Valisi Fizd ıtartanotta 

malt 13.zımdır. ller nedense 
Jlakkiride birdenbire herkesi 
reıbetmeğe başlamıştır. Bura· 
da misaflr ek<tik olmuyor. Bit 
ço~u da valilik evinde kalıyor. 
Biz.im ziyaretimiz sırasında e
kibimiz bu · misafirseverlikten 
ve nezaketten istifade ettiği 
gibi, .~merika sefareti ikinci 
kıitibi ~Ir. W:ıg;ner ve iki ar
kada1ı da valinin misafiri bulu· 
nuyordu. 

Söz sıra:a gelmişken söyliye
lim ki ~1'r. Waggner, dilimizi 
mükemmel bilen bir genç dip
lomattır. Tahranda Carisi. Prin 
reton Üni\·ersitesinde türkçe 
öRrendikten sonra Ank'.lr3 se
faretine memur edilmiş, ti.irk .. 
çesini çok ilerletmiştir. ~tem .. 
leketimiıi yakınd3n tanımak 
ve tanıtmak için vaktinin bli· 
yük bir kısmını seyahatle ge
çirir. Ş:ırk vilayetlerindeki se· 
yah:ıtim:z e::;na~ında Mt". W:ıı:t;:· 
ner ile birk::ıç yerde karşılaş.
tık. 

Hakkiri hakkında büyük bir 
kısmını Hakkiri valisi Fazıl 
Kaftano!llundan aldıı?tmıı: ma· 
liımah iJJ.vemizin diğer sütun
Iarındl bulac1ksın1L 

Zoma hayah 
(lbş tarafı Z incide) 

teri olduğu halde Zomalara 
yaklaştığımızda ürkek na'larlar· 
la bakan çocuklar ve kadınlar· 
la karşı1a~hk. Zomada hiçbir 
erkek yoktur. 

Kadınlar ve tocuklar Türk· 
çe bilmiyordu. Civardaki jan
darma k1raknlunda tanıştıi!:1mız 
ve· Kürtçe bilen bir vat!n<fJ~ın 
t<"rcümınh~ı ile konuşmaya c:a· 
lıstık. R<.'.:;;im alm.ık istedi~imi· 
r.i ~·l edik. Kuea~ındJki c:ocu
ğunu em:r:irmekte olan kadın . 
resim çt>k:hrmenin onlarca ay1p 
telakki edi1di4ini söyleyerek i
tiraı etti, Di1?er bir k!dın . or
tada durl'n yo~urt ki~e3i ve 
kışıkl.arı toplayarak kenara çe 
kildi 

Burada öıi,rendiğimi.,,~ göre 
Kürt k:t 1tınları ve cocuklın hiç 
Türkte bitmiyo'rlar Erk,.kl~r
den de y3lnıt askere ~idenler 
Türkc:e konuşuvorlır 

Bütün bunlara r1111men Zoma 
da ~ülfr .,ü.,.lü ve ~okııl(!."ln in· 
~anlar :ı:örJ.ük Eski ı;;o~uk ha
lin devam pf.mPdiıli a$i'kir· 
dır 

~ -- -- ~ 

dah:ı vatandajların ara.)ında 
böyle anla$m31lıklardan ve a· 
sayis;;idiklcrden e.;er f:örül· 
mesin ... 

A. E. Y. 
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Dakkaride parti 
hayatı 

Hakkôri ve 
kazalarda 

diğer 
hakim 

Y üksekovada C.H.P., 
D. P. Belediyelere 

H akkaride yaşıyan vatandaŞ-
ların hayatında demokrasi 

rejimi ve Demokrat Partinin 
iklidar mevkiine ı:efmesi. bil
yük inkıliplar yaratmıştır. 
Halkın takatini aşan kill!etle·' 
re solrulması suretile kL,a ıa
manda zorla mekt~p bin:ııa·rı 
yaptırılması nev'inden hare. 
ketler sonuna gelmiştir ve bir 

·daha vatandaşların böyle öltü
süz yüklerle karşı karşıya bt· 
rakılmıyacağı ümit edilebilir. 
A~nam ve yol resimleri kalk· 
mı.ş veya şeklini değiştirmiı
tir. Jandarma ile olın mflnase
brt tarzı baştan başa düzelmiş. 
lir. Asayiş kurulmuştur. Yo
lun ~e.çılması. !lakkirinin ikti. 
sadi simasını de~iştirmiştir 
yün. ya~. bal. başka hor şey 
eskisinden fazla para ediyor 
fçişlPri Bakanı Ethem Mende. 
resin Hakk.iriye gelmesi ve 
her iki parti ile temasta bu
lunması d:ı iyi bir tr-sir bırak· 
mıştır 

Bütün bu hallere ra~men. 
Halk Partisi Ilakkliride kuvvC'-

Hakkarinin 
s~nlık vaziyeti 

1 
ff akkirinin merkezinde evvel. 

ce on yataklı bir displnser 
vardı. Bu sene ısağlık merkezi 
binası ta~amlanıyor. ~1'evcu
du. 30, 40 yatağa kadar çıka
cak. Operatör ve ebe kadrosu 
tamamlanacaktır. EvveJee IJak· 
k.iiriye doktor iı?lmiyordu. has. 
tatıklarda ._ilhaısa memurlar 
sıkıntı tekiyor, Adliye ile ata. 
kalı vazifeler sahip.üz kalıyor· 
du. Mecburi hiımet kanunun
dan H:ıkkAri istifade etmi}tir. 
Şim.1i bütün kazalarda doktor 
vardır 

tini muh3faza etmiştir. Bunu . 
kısmPn şah.st tesirlere ve eski 
iyiliklerin yeni mecralara ak· 
maıına atfetmek mümkündür. 
Fakat Bakk3rililerin demokra
siye kıymet vermelerinin ve 
tok partili bir rejimi yaşat· 
m.1k istemelerinin de tesiri 
vardır .. Halkta tabii bir ıekl 
vardır. Hakkını aramağı ve ta
kip etmeli bilir. Demokrasi
nin büyük (aydalarını gördüğil 
ne göre bunun birden fazlı 
parti bulunmasına bortlu oldu .. 
ğunun !arkıodadır. İşte bu iti
barla da bir kısım halk, c.ır. 
P. ye Ol3n ba!lılığına devam 
etmek ihtiy:ıcını duymu~tur. 
Jlakk~ride ve YüksC'kovada Be
lediyeye Halk Partililer, di~er 
k1:r:allrda Demokratlar h.ikim
dir. 

Nüfus itibarile Hakk.iri bir 
tek Milletvekili çıkarmıştır. 
Milellvekili olan Selim . Seven 
Ilalk Partili olarak seı;ilmiş, 

sonra Demokrat Partiye geç 
miştir Kendisi, umumi malU· 
mat sahibi bir vatand:ış oldu
ı1tu gibi, Arabi ve F:ırisi de bi
lir. 

. 

• 

~"'L 
"":;..: ... ıl'ill 
·,..~ 

' 

ll:ıkkiri halkı mecbur kat. 
marlıkça doktora baş vurmaz. 
Zaten hastalık azdır Nüfu3 ke
safetinin az, evlerin seyrek ol
ması. salgınları tabii bir şekil
de önlüyor. Sıtmaya tek tük 
t~sadüf ediliyor, verem mah
duttur. Tifo eibi hastalıklarsa I 
hi<: görülmez. Trahom m.'.lhdut ~ 
tur. ara sıra bas "österen kı· 
zamık da yayılmlz. 

.. 
' 
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Hakk.iri.nln rarşısı 

Meçhu.I f ehir: 
Hakkariyi ziyaret 

Unutulmuş diyardan intıhalar 
Yazan: KEMAL AYDAR 

H akk:lrinin Şt-mdinli kazası 
sına yeni tayin edilen bir 

genç h;ikim geçenlrrde matba· 
aya geldi ve beni aradı. Ekip 
halinde doıtu seyahatinden he· 
nüz dönmüştük. İlk memuriye
tini alan genı; hikim. Ilakk3.ri 
hakkınd3 malUmat ar:ımıs. fa
kat hiı;bir yerden ve hiı;bir kim 
seden buna ait ufak bir i1ahat 
dahi alamamıs. Vatan yurt eki· 
binin do~u .seyahatinde oldu~u 
nu bu arada llakkiriye de u~
radı~ını g12t"tt'm;1de okumuş. 
İ:}tR gene: hllkimin bize ko~ma
~;ının se~bi her yerde me(hu1 
ülke diye anılan Hakki.ri hak
kında malUmat ıılrr.:tktı_ Harita 
tarımın açtık ve bu sark vot 
cusuna istrdil'ti iı:ahah vtrdik 
taze ttsimlerle ona. gitmek ü 
zere olduğu Yeri tanıttık, gide· 
cel!i yolu bildirdik 

Hiç şüphe yoktur ki, mem 
tekelin en az ta.nınan yeri Hak 
k.iridir. Zihinlerinizi yoklayı 
nı'l, orada IlakkS.riye ait işitil
miş veya görülmüs bir ~z.e te
sadüf edemiyecek.siniz. Mektep 
kitaplarında bile Hakk1riye a· 
it bir satır voktur Dah:ı ileri 
giderek söyleyelim. 11akk3rinin 
Türk toprakları i('indt bir vi· 
l.iyet oldu~unu bilmevenler bi 
le vardır 

yatımızda Hakk.trinin ismi ne
den bu kadar az geçer? Bilen· 
lertn zihninde Hakk.iri ni('in 
bir kabus bulutu halinde yaşar. 
niçin bir memur bu ismi duyun 
c:ı ürperir? 

Büttin bunları bir tek sebebi 
vardır. O da, Hakkıirinin, de~il 
büyük merkezlerle, en yakın 
komşusu olan vil.tyetlerle bile 
en basit münakale ve irtibatı
nı saltlayacak yoldan mahrum 
oluşudur. Sinir ve kan damar· 
larından mahrum felç halinde
ki vücut uzvu ne ise, yoldan 
mahrum llakk.tri de odur. Bi· 
tim olduğunu sôyledi,~imi.z IJak 
ki.riye henüz yol ile ulısama
mış gibiyiz. Yol olmayan yerde 
sosyal ve ekonomik hayalın kı· 
sırlığını etüt etmek isteyenler 
için lfakk3ri tipile bir örnek· 
tir. 

Biz işte bu mahrum ve bir 
kenara atılmış gibi duran böl· 
geden geliyoruz. Bütün gayri· 
mi4ait şarllarJ. rağmen Hakk(' 
riye kadar gidip, orayı tanıyıp 
memlekete tanıtmayı is edinen 
ve bu maksalla Hakkiriye ilk 
varan stazeteciter olarak haklı 
bir i'• har duyuyorut 

* H akkirinin bugünkü durumu 

~1edeni ölçüleorle mevcut ge· 
rili .~e raılmen. tlakk.iri halkı 
tahiatın şiddetlerine karşı ken 

d'.ni koruma~a alısmıştır. Kendi 
hlyat şartlarına nisbetle refah 
sahibidir, aç k:ılm:ız, sağlam 

da~ havası, temiz ve leziı su· 
lar haslalı~a k:ırşı tabii bir 
set teşkil eder. 

Bir ~ .~oı l:ıp v:ıuh· ın(' ın~n U('U rumlar, bir yan ı yılçın 
arı~ından geçen ba yol llakkiri)'e gider . 

dağlar 

Acaba Hakk.iriyı bu derece 
meçhul bir ülke durumuna dü
şüren sebep nedir? Günlük ha-

nu birk1t yıl evveline na· 
ıaran ileri kabul etmek lAıım
dır. Yandan buray:t giden iyi 
kötü bir yol var . Üç - beş sene 
evvel. buray1 tayin erlilerek gi
den memurların. ltakk5.riye 
vırmak itin Kapan drnilen u
çurumları elleriyle tırmanarak 
geçtiklerini. kahvenin mP-thul 
bir sey oldu~unu. kaıalırlı an~ 
cak 1.5 senedenberi irtibat te
min edildiitioi düşününüz. De~ 
mek ki. flakklıri bir hayli j. 
lerlemistir_ Bir buçuk yıl evvel 
Şemdinli ve Yüksekova ~ibi 
yerlere bir Ceep arabası git
miş, bütün verli halk bir ıcaip 
mahlük ,,.ldı diye yolları dö
külün sevre çıkmış ..• Bunca yıl 
hk Hakk~ridf" ilk kahvehane ge 
cen yıl ıçılmış. o da kl"rpıçten 
bir bina 

t 

·~ 
" .... 

Bura.ı bir köy evi değ il ııa kkari Belediye blna.ııhr. 

"'' j 
~ 

llakkiri dertlidir, Hakktlırl 
mahzundur ltakkiri n1emleket 
içinde g~rbet gibıdir 

* 
Şehir, Sümbül, Cilo, Karadağ 

ve Reşki d:u~lariyle çevrili 
bir yaylada kurulmuştur. Be~ 
lediye hudutları iı;inde 500 ka~ 
dar hane var. Beıedıye teşkıl<i
tı 940 yılında kurulmuş ve bu· 
günkü bütçt"sİ de 20 bin lira 

(Devamı 11 incide) 
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Hakkciri orta 
mektebini ziyaret 

ı.------~----~~--~--~--~~~~~·~~~~~~----~~-, 

Ideali~1 akıncılar arasında llir saat ' 

Hakkaride orta nıc-ktrple ilk 
mekttP aynı bin:J ıçınde. 

dir Talebenin yekünu otuz.dur. 
Bu arada talebcsı beş kı:2iden 
ibaret bir sınıf da vardır ki 
öi:rencilerden ıkısı ya)·Jada ol
duğu ıtin zıyaretimiı zamanın

da üç kı;;i ile ders görülüyor
du. Talebe iıdeta huStı!;İ ders 
görür gibi öğrenn1e ımk:inları 
buluyor \'C hepsı i)·i seçil
miş hissini \'eren hocalarından 
,ok i!-ıtifade ediyor. Büyük bir 
kısn11 memur 4;0cukları. gerisi 
yerli aılelerin çocukları olan 
öğrencilcrı tok zeki \"e yaşla
rına ,.e tahsil dcrect'lerine gö
re uyanık bulduk. Krllar da 
dahil olduğu halele hep.-;i tah
sile de\"anı etn1ek ,.e bir mes
lek sahibı olmak me;vlini gös· 
teriyorlardı. ~futlaka hocaları· 
nı çok seviyorlar ki çoğu. ho
~a olntak k:ırarınd:ı görünülor. 
)ar. 

llakkiıri orta mt•ktebi ınü

dürü Osman Gündüz, misyoner 
ruhlu bir terbiyecinin müken1-

n1el bir örneği hil)sini \'Cri)'or. 
Hakk5ri gibi ı.;:eri \-'e re!ah \'e 
ıe\'k ımk3nların:1an mabrıım 

bir muhitte bulunduğundan do
la}'ı şik:tyetçi olacak yerde, 
böyle geri bir muhitte öncü ,.c 
akınct sıfatile çalışnuığı ftdeta 
bir nimet ~ayıs·or Bize dedi ki: 

- Edebiyat Fakültesi me
zunlarının ış bulamadıklarını, 

bundan dohıyı şikayetler ellik· 
lerıni, toplantılar yaptıklarını 
gazetelerde okudum. Burada 
i!\ı nıünhalimıf \'3r. Bir türhi 
dolamıyor. Eğer iş arıyan 

genı:ler, frıydalı olabilecekh:ri 
bir \'alife yeri arıyorlarsa aca· 
ba nedrn buraya gelmiyorlar 
'e n1ünhalleri doldurmuyor
lar? 

Orta n1ektt·pte bulunduğu-
n1uz sırada burada bir kurs 
,·ermeğe memur edilen bir ııe· 

zici öğr('tmcn llanın1, n1ektebi 
ziyarete geldi. tanışıp konuş

tuk. ögretmı•n ilanım, bu sene 
Ankara EnstiHisündcn ı;ıkn11ş, 

\·aziie tak.;iminde kendisin~ 

•--ıi;""aıi Örl:a oı.ulu taJebtlcri nliidür \'t öğrttmtnltri.)le 

1 

1-lakkiıri düşmüş. Şikiıyet et
n1eden kalkmı}, ı:elmiş \'C geri 
bır muhıte )·enı bilgiler geti. 
rebi1met,i hazlı bir \'azı!e .;ay
mış. 

Şuna dikkat ediniı ki Şark· 
ta bazı ncvı vazifelere gid('n. 
ler arasında meziyet e~ası üze
rine tabii bir ıstıfa oluyor. 
Zahmetten kaçanlar, idcalıst 
tarafları zayıf olanlar, nice ka
pı aşındırarak, hatır \'l' gönül 
kapağı atıyorlar. Böyle yerlere 
kaput;ı attyorlar. Böyle yerlere 
ya desteği olmıyanlar \'eya dcs· 
tek aram:ığa tenezzül etmiyen 
meziyetliler geliyor. 

.\caba Türkiyedc ö)·le bir 
gün gel('cek midir ki geri \'e 
medeniyete ka\'U!ilurulnıağ~ 
muhtaç yerlere gönderilmek: 
bir imtiyaz, bir büyük fırsat 
\"e nimet diye telitkki edil$in 
,.e böyle y rrleri tercih için 
~ençlcr arasında bir )·arış baş.. 
lasın ... 
llAARIFİS l Ml'~1 İ 
:\1.-\~Z.-\RASl 

Hakkfıri nıaarif bakınundan 
(Ok geridir. \'alların azlı

gi. köylerin da"ınık oln1ası 
,.e bir de halkın yaylii)·a çık
nıası maarifin inki~arını ıorlaş. 
tırıyor. ' 

Buglinkü h:ılde ~:erli h:ılktan 
yalnız ikı li . .,e n1eıunu, bir hu. 
kuk mezunu \'ardır. \'üksek 
ıahsil gören genç, askerliğini 
yapmış, stajını taman1lan1ış, 

avukatlığa ba5Janıı,tır. Fakat 
llakkitrinin !)İmdi h.tanbul ve 
ı\nkara )·üksck nıekteplerinde 
bulunan ıalebl'si epe)·cc yekUn 
tutuyor. ~lemurlaı-dan, } erli 
ailelerden kız alıp H;ıkk:lri<lt· 
y·erleşenlcı· de vardır. 

Son dört, b("ş, senelik dc\"ir. 
de cpe)·rr neticeler <.ılınnuştır 

Bugün )·ukarıda bıoh.;.ettiı.1'in1iz 
orta nıektepten başka nıerkeı 
de iki ilk mektep, vilılyet için 
de 47 ilk nıektep açılmıştır. 

ırakkiırinın mektep hocaları, 
umumiyetle fedakar bir kütle 
te~kil ediyor. Çocuklar zeki· 
<lir, çabuk ü~r<>niyor. K11ların 
ıle\amı azdır Bunu dini ıaas. 

~ubun bir ncticr~i değıl, ccha 
lct ~-üıünden pc-~·da olan ili· 
yathırın bir n1ahsulü diye te
:.tkki etmek doğru olur 

Köylrrde maran:ozluk ,-e de. 
ınircilik, bi<;-ki \'C dikiş kur~la
rı rağbet görüyor . Bu st·ne kad· 
ı-o ::tl'nişlenlİ!>i, kur~lar :ırtnllş· 

tır. 

~' --~ ~(\&~ .. ,.>.... .. . ı ~ 
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İ!)te )urdun m:ıhrumi3el doJu blilgeı;;i J[Jl..koiri buı-a,ıdır. ne~in1 !ı«'lırin bir kı\nunı değil ta1nJ:n11nı gü-,teı-nıtktrdir, ltiOO ı;ıLıınh olan bu )allanın eu-.. rı )İ.ik\ek 
dot)':larla ('f'\ rilidir. 

Cehennem kapısından ge~tim 
Karanlıklardan kükürt kok 

kenarında heyecan 
ları geliyor. uçurumların 

yolculuk yapıyoruz 
Çılgın bir Iilnı scyrccJi)·or gi- birdenbire dik )'Oku~Jara hr

biyim. Boşanmış bir ) il\'UZ manır, karanlık yerlerden gc
ata bcnze)·en bir jeep; !'arp çer. Bu iniş, çıkış harekellcri
dağları tırmanıyor, dik inişler- nin sürpriz halinde birbirini 
den Adeta yuvarlanıyor, dere- takip etme~i. insana tehlike de
lere dalıyor, batıyor, tıkıyor, nilen ~eyin tadını oyun şcklın
uc;urumJnrın kenarından koşu- de tattırır. Oyuncak trenlere 
yor. nuıhakkak tehlikelerin dolanlar, hC)'C'canlarından, kor
binbir ne\ iylc kucak kucağa kularından baJ?,ırırlar, macera.
ileriliyor. Bunu h;ıriçtcn S<'Y - nın §Onuna gelmesini bekler
rch,cniz, yüreginiz ağzınıza ı:e · ler. Tı·endcn inerken: ·Bir da
Jccek; • Böyle şey olamaz, mut. ha bunlara binınek mi?• diye 
J;ıka filın atöl):elcrinde uydu- geniş nc[cs alırlar, fakat bir 
rulnuış biı-şe)·dir. h.imbilir, ne n1üddel sonra tC'krar binerler:. 
gibi hüncı·lcrlc \'C sanal hile Buı:ün nıevcul llakkB.ri yo-

Yaxan : 

A. E. ,y. 

•• 
hında )'Olculuk. bJna Lüna 
ParklardJki hrytcan dcnemcle· 
rini hatırl;ıttı. ~u farkla ki bun 
lar nih3}"Cl birkaç dakika sür
dügü halde Vanl3 Uakk5ri ara
sındaki iki }·üı küı::ıır kilomet
relik seyahat. on !'ant kadar ıa
nıan atı)-or. 

Jeri)'le gözün1iiz boyanıyor!• di- - _ -----------..,..-~,..-----~ 
)'<' düşünmek n1eylini duyacak- F ' 

sınız. 

İyi an1a, b<'n bu 4;ılgın jrcp'in 
dışarıd;ın ~cyircisi değilin1. 
İçinde}·im. Böyle olmasına ra~ .. 
men. işin korku \'e tehlike ta. 
rafı hiç h;.ıtırıma gelmiyor ~tJ

c<-radaki he)'ecanın ze\'kine \·a
rıyorum. Zihniın hep şununla 
nu•şgul : •Bu yolculu~un hikü 
~e~ini, llakk;iri il&ve~inde nasıl 
anlatacağım? ... • Taze hey('carı· 

ların t('~iri altında zihnimde 
uzun. uzun yazılar yazı~·orum. 

Bunları o dakikada kciğıda ak · 
~<'ttirın{'k mümki.in olsa, ·ne iyi 
olacak.. Ne çare ki bunu yrıp· 
mak in1kiı.nsız. -· Antak hir kii· 
(lıt rtırçası üzerine tilrl·k bir 
t•lle bi - ·kııc: not kaycledcbiliy~, 

rlıın. 

ı:,ki h;ihralar 

J1akk3rililrr1e konu~urk'-'"• 
s;.ıkın bu ~-aldan şıkiı)·ct t'tn1e
yiniz. Pek yakın bir zamanda 
Jlakkllri)'e seyahat; sarp kr4;i 
)'Ollarından katır sırtında tır
n1anmak gibi bir şekil taşırmış, 
katırların )"üklcriyle beraber 
uçurunılara doğru yuvarlanma
sı normal bir risk sayılırmış. 
O zamanlara niı;betle şimdiki 
)·olculuk, Hakk!irılilere düı bir 
asfalt yolda rahatça kayıp gil · 
n1ek gibi geliyor. 
•Akşam karanlıı:ta kalmanıak 

iı:in erkenden )·ota çıkalım• -------

\ınt•ııkada talebelik ıaına· 
nındn :\'e\'yorkun ı·i!.l<'nt"c adJ· 
sı olan Con<.·y lsllnd'da gilmi~. 
Liına Parkların elektrikli oyun · 
\·ak tıTnlerinr defalarla bın 
ıui~liın Ru lrC'ıtlrr. ~t'rt nw 
y:llrrctc·n )11\·arloınır gibi lnt'r 

ll;akk;1ri~r ~id«.·n ilk ı:a1t'trcilf'r , \hınet ı:min \ >'lınan, h..f"ınal A ~dar ,, roto 'tu .. lotf;ı Jl;ı,ı..al 
nu· .. hur ( t")H·nnf'ın ~:ıpl\llHl;.ı 

de<lik. Fakat vasıtölar hazırla- ıı 
nıp tedarikler taınaınlanıncaya 
kadar saat on buçuğu buldu. 

Benim bindiğim jeep"i, bu 
yol üzerinde n1utat bir tefli~c 
çıkan Kara 'Yolları kısım mü
dürü llayri Gilngör kullanıyor· 
du. Tam bir akıncı tipi. ... işine 
~şık. zorlukla ~arpışınağı sara 
bili.yor. Bu çetin yolu açmakta 
ve bunun bakımında b:ışrolJer· 
den birini o.)·namış. \'olu sevi· 
)·or, b<'nimsiyor. Karış karış bi
lıyor, her meselesiyle alakadar 
olu.)or. 

Dağların nıüdaraası 

llakkiırinin ch·arı, bilkir hal· 
de bir tabiat ;ilenıi, dünyanın 
belki en sarp kartal ~'U\"aların
dan Lu:i. .. Yolun 160 kilon1et· ı: 
relik kı.iMı Zap nehrini takıp 
ediyor. Aşağı doğru baş dön
dürticü bir uçurunı, yukarı doi: 
ru yüce dagıar ve kayalıkl.-ır 
l\ayalıklar atılarak, beş kacldr 
yerde tüneller açılarak, \l<'U . 

ruınların ta kenarında meydana 
gı•tirilen dar )·olu, tabiat i'ıle 
ıni, kC'ndi bekaretine hir tc(.'a· 
\ÜZ diye karl1ılıyor. Tabia~in 
biitiin gayreti; )"Ol üıerine ka
ya, ta1. toprak yığnıak, bunu 
)·rnidcn kapamak, daraltın.sk, 
c~ki inzivaya ka,·u~n1ak yolun
dadır Ci,·ardaki halkın l.ıiiylik 

bir kı~ını katırcılıkla ı::crinıL~J 
ıt;in onlar da yola dlbiınandıı 

Bunu boın1:ık, yol tbHine l'ngrl 
yıgn1:ık ic;in elden nl' gclirsr 
yoıpıyorla1 Ba11 yrrlerde ti~ 

lı<Atan nıotürlü vasıl:ıları rrkı:> 
kıırtarma#ı gl't,'İm ,· :ı s ıt<l''I y.ı. 

ııon b:ı:ıı kü~·Jüler .sun'i batak 
!ıklar yaratnıı~l;ırflır. l \·uru 
nıun l.t·n:lrına dlişmc•yrn lt'r 

tDt,anıı it infidt>l 

VATAN - na•Liri iıa,·esl 
, 

Hakkarin in .istihsal 
nasıldır! 

hayatı 

Başlıca geçim sermayesi 200.000 koyun ve keçidir, ziraat 
iptidaidir, balcılık ileri gitmek istidadındadır. Bu hayvan

cılık bölgesinin Veteriner Müdürlüğü miınhaldir 
B ır n<.·i Cihan Harbinden C\"\·eı 

Ha :k3rı sınıdidcıı daha Cazl~ 
.!.af manz.ıır;ı~ı gö.'iteri· 

yo_ ınuş. ,,lerkeı, şin1diki gibi 
c;oıı·n1l•rik ka!-,abası değil, on
dan d.1ha nıanıur olan ve 2600 
n1etre yükseklikte olması dola
)'l"iile Ti.irkıycnin en ,Yüksek 
ka-.<ıbası _şayılan Başkale imiş. 
O ıaınanlar llakk3ridc 60.000 
kadar Xa.sturi \'arn11ş. Bunlar 
kannca gibı çalışkan insanlar. 
mış. Ziraale el,eri şli toprakla
rı ~·ok aı. olan llakk.:tride nere
de bir karı;; dü:ı toprak bul. 
mu)Llrsa. işlemşiler, ağaçlık
hır, n1e.)·veliklcr ;yeti~tirn1işler, 

tarlalar kurnıuşlar .. Bu Xas
hırıler, Ernıl'ni tehcirine ne
den tflbi oln1u~lnr? O günlerin 
hercüıncrci içinde işte olu· 
\'ermiş, her ne sebep ,.e saikle 
olsa, )·rrlcrınden oynatıln1;ıla
rı, llakkiıri> i iktisadi bakım· 
dJn gl'riletmiş. :\fevcut halk, 
ziraatten ziyade hay,·ancılığa 
ra~brt gö.stern1eı!e devanı ct
nli~. 192;j yılına kadar türlü 
türlü karı!-:'ıklıklar da olınuş ... 

Fakat bilh<!s:-.a ayandan Ab
dülkadirin o~ullarının \'e yerli 
e~r:ıftan lsmail .-\ğanın te~\'iki
le kopan isyanlar bastırıldıktan 
sonra llakkariyc dc,·anılı bir 
sükün devreı:.i gelmiş. Derebcy
lerinin taz}·ikinden kurtulan 
halkın, ruhi rne)·illerinde esas· 
Jı bır deği~iklik göstermiş. Za. 
ten r:-;as itibarile çok n1unis 
in . .;anlar .•• Jyı muaıneJeden çok 
n1üteha:-.:-.is olu)·orlar, iyiliğe 
nankörli.ikle mukabele etn1iyor
lar Oik k.:ıfalılık eden çıksa 
bile •ırtık halk tutınuyor, hü
klınıete gittikçe J'azla inanıyor 

\ ·e ı~anıyor. Zıraate, mey\"ecili· 
j!.e ragbct artıyor, Nasturilcr
<len kalan cnıliık, iste)·enlere 
veriliyor. Zaten büyük feda
kiırlıklarla burada yol aı:ılması 
\"C motörlü \·asıtaların işlc.:me
Jle başlaınası, Jlakk3,rinin sin1a
sını kökiinden ı.leğiştirmiştir. 
Son bir, iki yılda görülen ge
lişmeler, eski hale nisbetle hav 
sala)·a sığmıyacak kadar bir 
ilerleme teşkil cdi)·or. 

200,000 KO) UD 

\ 'e keçi 

H alddiride hillıl en e~oıslı ik
tisadi faaliyet hay\-•ancılık· 

tır. Ağaların da, halkın da, tile-.. , .~_.......... 

1 • 

' 

carın dJ sürülı·ri \"ardır Hak. 
xarıde zırai i'.:'lihsal mah<1lli ıh. 
tl.)·ac;lara göredir. fakat ha)'van
rıhk sahaı,;ında \·il3yet. piyasa 
he~abına ~·alıl;iır. i..ş böyle olun· 
c.:ı, nlcr'a me.~cıesi \'İlftyetin 

başlıta doi.\'asını te~kil eder 
Koyun riaha fazla oln1ak üzere 
llakkJiride 200,000 kadar kOJUn 
ve keçi, 15,000 sığır vardır 

DJğJarda yabani keçi vr koyu. 
na da t<'~adüf edilir. 2bo,OOO 
kC;~un ,-e keçinin hay,·an .'icr
,·ı·ti, llakk5rinin ba-;lıc:ı geçim 
kaynaı?ıdır 

.\Jerinos tek tük Hakk:ıriye 
girme)!e ba~lamıştır. Bunun ge
niş bir ülçüde )apılması, Jlak· 
k~rinin ikti~adi haratı için en 
nıühim inkıli!bı te~kıl edC'cek
tir. 

ilk 

Hakkftriyc gı·lır Hay\'anların 

yünü \:C kılın bir kısmı da pi. 
ya~aya arzedilir. Di~er kısmile 
halk, ç;ulırlarını, kilimlerini, 
bir kısım giyın1 c-şyasını do
kur. Şırnak tar;:ıfında tihiktfn 
şal dokuma tJrıile )"apılan ve 
~arşa.pik denilen süslü şeylrri 
erkekler arkalarına geçirirler. 
Fakat ı.azane, basmaya, bulur
Iar~a ipeCe de ra~brt güqf'r -
ler . 

İki 'enl'llir Jlakk.1ridC' ~ütü
lere telefat verecf'k ha~tal:kla

ra tesadür ed;lmemi,.tır_ Yalnıı 
Sirnakta bazı hay\"an h;.ıstalık· 
ları vardır. 

Bütün ge("imi h-.ıy' ::ııu · r!ık o. 
lan bu y:liiyetin \'eterfnrr mil· 
düdüğünün mi.inha! k;ılınası 

;ıcı bir ŞC)dır. 

bütün "oLaL '"" tıthlc-ltri 

t- •"' ~ ... '"·..,. -· r • ~ 
...... ..,. ;'•Jı .. • .. '\ı, '(' tı.,. t a.-. .. - ' ııı.h ~ 

llJ.1..L;lri )Olunda mah•JJJ li.ı)aft•tlrıi,ıf' ~tı-'i halk. k:ahr bu h.t\oılidc )t·goiıne 
munaLotıle 'a,ıta ... ld;r, 


