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Sevgili AKİS Okuyucuları 
cinde bulunduğumuz iktisadi sı
kıntının muhalefet tarafından 

yaratıldığı iddiası elbette ki kar-
gaların bile kahkahayla güleceği 
bir garip iddiadır. Her memlekette 
"asli mesul" iktidardır, iktidarda 
bulunanlar hakkında "mesuliyet 
mevkiini işgal edenler" tabirinin 
kullanılması da boşuna değildir. 
Ama muhalefetlerin mesuliyeti ol
maz mı? Şüphesiz olur ve vardır; 
ancak o mesuliyet sadece "manevî 
mesuliyet" tir. Bunu ötekiyle ka
rıştırmamak lâzımdır. Hele bir 
memleketin iktisadiyatındaki dü
zensizliğin sebebi "manevi mesuli
yet" 1er arasına dahil etmek iste
nilirse böyle bir gayreti hiç kimse 
ciddiye almaz. Fransada komünist 
partinin nasıl çalıştığı, gayeleri
nin ne olduğu, gayretlerinin şekli 
hiç kimsenin meçhulü olmamalı. 
Fakat orada iktisadî güçlükler baş 
gösterince bunu komünist parti
nin "iktisadî suikast" ına atfet
mek isteyen çıkarsa, olsa olsa alay 
mevzuu olur. Düşününüz, komünist 
parti gibi hakikaten sabotajı meş
ru yol sayan bir parti bahis mev
zun edildiği halde.. Hele İngiltere 

veya Amerika gibi - veyahut Tür
kiye - partilerin millilik vasıfların
dan şüphe dahi caiz bulunmayan 
memleketlerde hükümetin bir ta
kım sıkıntıların sebebini kendisin
den başka yerlerde aramaya kalk
ması akla dahi gelmemelidir. 

Ama, haydi geldi.. Haydi bir 
takım politikacılar bu yolda bir 
kampanya açmanın partilerine ka
zanç sağlıyacağını, milletin bu id
dialara inanacağını sandılar. Zan
nettiler ki "muhalefet iktisadî sui
kast yapıyor, bütün derdimiz on
dan ibarettir" denilince herkes 
başka kabahatli aramayacak, sade
ce muhalefeti suçlandıracak. Fa
kat üstelik iktisadi meselelerin ete 
alınması yasak edilirse o sıkıntı
lar ortadan-kalkar mı ki? Hattâ 
ve hattâ sıkıntılar gizlenir mi? 
Yoo! Buna inanmak, dünyada ak
la gelebilecek bütün safdilliklerin 
şüphesiz en büyüğüdür. Muhale
fet sözcülerine "iktisad" kelimesi
ni ağza almayı yasak ediniz. Mi
tinglerine müsaade etmeyiniz, kon
grelerini dağıtınız. Toplantı hür
riyetini ortadan kaldırınız. Bey
nelmilel Fuarlar Komitesi Genel 
Sekreteri Dr. Hoachim Hietzig'in 
"Türkiyenin maruz bulunduğu ha
rici tediye güçlükleri yüzünden İz
mir Enternasyonal Fuarı ticarî e-
hemmiyetinl kaybetmiştir" deme
sini önliyebilir misiniz? Bu bey
nelmilel şahsiyetin "Yabancı fir
malar bugün Türkiyeye ihracat ya
pamamakta ve evvelce göndermiş 
oldukları malların bedellerini ala
mamaktadırlar. Bu sebeple bir ya
bancı firmanın İzmir Enternasyo
nal Fuarına iştirak etmesinde raak-

sad ve mâna kalmamıştır" diye de
vam etmemesi için ağzını tıkaya
bilir misiniz ? 

Peki muhalefete değil, bizzat 
iktidar partisine mensup bir mil
letvekilinin, hem de iktisat bilgisi 
üzerinde münakaşa caiz bulunma
yan bir milletvekilinin, Dr. Feri
dun Erginin "Cumhuriyet" gibi 
Demokrat Partiye sempatisi aşikâr 
bir gazetenin başmakalesinde "Av
rupa gazetelerinde kambiyo rayiç
lerini gösteren cetvellere bakıldığı 
vakit Türk parasının gayet düşük 
bir fiyat üzerinden değerlendiril
diği dikkate çarpmaktadır. Garp 
memleketlerinden hiç birinin pa
rası, millî hudutlar dışında Türk 
lirası kadar ucuza bozdurulma-
maktadır. Türk parasına hariçte 
düşük bir fiyat verilmesine en mü
him sebep Maliye Vekâletinin hata
lı bir deblokaj siyaseti takip et
mesidir" diye yazmasını yasak e-
debilir misiniz? Bunu söyliyen Ka
sım Gülek değil ki, Demokrat Par
tinin Urfa Milletvekili Dr. Feridun 
Ergin; bunu yazan "Ulus" değil 
ki, "Cumhuriyet".. Hattâ aynı gün 
Maliye Bakanı Hasan Polatkan 
yaptığı radyo konuşmasında para
mızın dış değerinin mükemmel ol
duğunu muhalefeti şiddetle itham 
ederek söylese bile.. 

Sonra tekel maddelerine zam 
yapmıyor musunuz ? Sümerbank 
mamullerine zam yapmıyor musu
nuz? Denizyollarına zam yapmıyor 
musunuz? Şekere zam yapmıyor 
musunuz? Siz istediğiniz kadar 
bunlara "ayarlama" deyin, istedi
ğiniz kadar "zam" kelimesini ya
sak etmeğe çalışın, istediğiniz ka
dar Çalışma Bakanı Hayrettin 
Erkmene radyodan pahalılığın bu
lunmadığını ispat ettirmeğe uğra
şın. Çarşıya çıkan vatandaş "ayar
lama" nın hakiki mahiyetini göre
cek, "zam" kelimesi dudaklarından 
asla eksik olmıyacak, Hayrettin 
Erkmenin bir zamanlar iktisat Fa
kültesinde beraber asistanlık yap
tığı genç üniversiteliler sabık mes-
lekdaşlarını politikanın nasıl ve ne 
kadar değiştirdiğini hüzünle - ve 
inşallah ibretle - düşüneceklerdir. 

Eğer yeryüzünde sadece yasak
la bir şey halledilmiş olsaydı ne 
imparatorluklar yıkılır, ne krallar 
devrilir, ne iktidarlar çöker, ne 
hürriyetler gerçekleşir, ne de İn
san hakları kurulurdu. "İktisadî sı
kıntı var" demeyi yasak etmekle 
olsa olsa bu sıkıntı bir kat daha 
zor taşınılır hale getirilir, güçlük
ler artar, selâmet tedbirleri geci
kir. 

Bunu dahi göremiyecek halde 
miyiz? 

Saygılarımızla 
AKİS 
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YURTTA OLUP BİTENLER 
D. P. 

Mazi sigası 
Hadise iki fasıl halinde İzmir de ce

reyan etti. Geçen haftanın son
larında sıcak bir günde Kemeraltın-
dan geçen birkaç gazeteci kenarda ö-
nüne bakarak oldukça dinç adımlarla 
yürüyen kısa boylu birine rastladı
lar. Rastladıklarının üzerinde açık 
renk elbise vardı. Başında beyaz bir 
şapka bulunuyordu. Bir gazeteci! 

"— Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu!" 
dedi. 

Gazeteciler hemen yanma seğirt
tiler. Demokrat Partinin Genel idare 
Kurulu Ankarada mütemadiyen top
lanıyordu, Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu ise bu kurulun sözü en ziyade 
geçen azalarından biriydi. Fakat Ka-
raosmanoğlunun toplantılara katıl
madığı bildirilmişti. Gidişi tasvip et
mediği uzun zamandan beri malûm 
bulunuyordu, 2 Mayıstan sonra çıka
rılan antidemokratik kanunlara karşı 
komisyonlarda mücadele etmişti. An
cak Ankarada pek fazla kalmamış, 
Salihlideki çiftliğine dönerek hayli 
karışmış olan işlerinin başına geç
mişti . Halletmesi gereken bir takım 
ihtilâfları vardı, bunlar daha ziyade 
ailevî meselelerdi. Bu yüzden politi
kadan uzak kalmıştı. Ankarada ise 
Karaosmanoğlu hakkında bir rivayet 
dolaştırılıyordu: Demokrat Partinin 
Adnan Menderesten sonra bu en nü
fuzlu lideri bazı kredi dertleri yüzün
den mürakabe vazifesini gerektiği 
gibi yapamıyordu. Halbuki Fevzi 
Lûtfi Karaosmanoğlunun fikirlerinin 
ve tutumunun bilinmesi her bakımdan 
son derece faydalı olurdu. Gerçi Ka
raosmanoğlu düşüncelerim kendisiyle 
görüşen yakınlarına, çiftliğinde onu 
ziyaret eden genç demokrat milletve
killerine ifade ediyor, şiddetli tenkid-
ler yapıyordu. Ama acaba umumi ef
kâr karşısında bunları tekrarlıyacak 
mıydı? Mesele buydu. 

Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu yanı
na gelen gazetecileri güler yüzle 
karşıladı. Bir beyanat vermek niye
tinde değildi ama, pek âlâ ayaküstü 
bir hasbıhal yapabilirdi. Günün, mese
lesi ispat hakkı isteyen 11 lerin ba
şına gelenlerdi. Bunların Demokrat 
Parti Genel idare Kurulunda sıkış-
tırıldıklan hakkındaki haberler ga
zetelerin bilinci sayfalarım işgal edi
yordu. Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu 
Salihlideki çiftliğinden gelmekte ol
duğunu, Genel İdare Kurulu toplan
tılarına katılmadığını söyledikten 
sonra prensipler üzerinde görüşüyor-
muş gibi teşrii haklarını kullanarak 
bir kanun teklifi yapan milletvekille
rinin bir demokratik rejimde sıkıştı-
r ı l a m ı y a c a k l a r ı n ı hatırlattı. Bunun 
demokrasiyle bir alâkası bulunmamak 
gerektiğini söyledi. Sözlerinin mâna
sı açıktı, zira herkes gibi Fevzi Lût
fi Karaosmanoğlu da biliyordu ki 11 
ler Genel İdare Kurulunda sigaya çe
kilmişler ve tekliflerini geri almaları 

Ders! 
Bayar 
demiş

Cumhurbaşkanı Celâl 
Adapazarında şöyle 

t ir : 
"—- Gece gündüz demeden 

vazife başında çalışırken bu ça
lışmanın kudsiyetini unutanlar, 
dünyanın en âdi insanlarıdır!" 

Bu güzel sözlerin altına im
zasını atmıyacak bir tek vatan
daş düşünülebilir mi? Hakika
ten vazife başında çalışırken bu 
çalışmanın kudsiyetini unutan
lar dünyanın en âdi, ama en âdi 
insanlarıdır. 

için kendilerine ısrar edilmiştir. Bu 
bakımdan Fevzi Lûtfi Karaosmanoğ
lu yapılan hareketin demokrasiyle a-
lâkası olmadığını açıkça ifade ediyor
du.Gazeteciler bunu kolaylıkla anla
dılar; muhavere gittikçe ilgi uyandı
rıcı bir şekil alıyordu. Acaba Demok
rat Partinin Adnan Menderesten son
ra bu 2 numaralı lideri ispat hakkı 
mevzuunda ne düşünüyordu? Tasvip 
mi ediyordu, yoksa hükümet gibi a-
leyhte vaziyet mi alıyordu. Fevzi Lût
fi Karaosmanoğlu hiç tereddüt etme
den 11 lerle beraber olduğunu bildir
di. Basına ispat hakki elbette ki ta
nınmalıydı. Asıl düşünülemiyeçek o-
lan bunun aksiydi. İspat hakkı bu

lunmaksızın mürakabe olabilir miy
di? 11 ler davalarında tamamiyle 
haklıydılar. 

Kemeraltındaki konuşma ertesi 
gün bir kaç İstanbul gazetesinde çık-
ti ve Ankarada bir bomba tesiri yap
tı. Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu niha
yet cephe mi alıyordu? 

Kabahattin büyük özür 

"Havadisi Vatan gazetesi atlamıştı. 
Ertesi akşam saat onda onun İz

mir muhabiri şehri altüst etti ve Fev
zi Lûtfi Karaosmanoğlunu bulup gö
rüşmeye muvaffak oldu. Bu sırada 
beyanatın akisleri kulaktan kulağa 
yayılmıştı. Ege bölgesi Karaosman
oğlunun 11 leri tutması karşısında 
heyecanlanmıştı. Mühim hadiseler 
arefesinde mi bulunuluyordu? Zira 
Salihli çiftliğinin sahibi parti içinde 
cephe aldığı takdirde arkasında tah
min edilemiyecek kadar çok insanı 
sürükliyebilirdi. Akisleri Fevzi Lûtfi 
Karaosmanoğlu da duymuştu. Bir 
tavzih yapmak onun da işine geliyor
du. Zira bir çok kimse bir gün evvel 
yayınlanan sözlerinden -kendisinin 11 
lerle beraber olduğu, işbirliği yaptığı 
zehabına kapılabilirdi. Halbuki henüz 
böyle bir şey yoktu. Vatan muhabiri
ne dedi ki: 

"— İspat hakkı hususundaki ka
naatim bu yolda kanun teklifi yapan 
milletvekillerinin kanaatine Uyuyorsa 
bunun sebebi akıl için yolun bir ol
masından ibarettir, başka mâna ara-

PARTİLER ARASI İŞBİRLİĞİ TEKLİFİ 
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mamak lâzımdır." 
Bu sözleri sarfeden Fevzi Lûtfi 

Karaosmanoğlu dolayısiyle ispat hak
kının aleyhinde cephe alanları akıl
sızlıkla itham ediyordu. Yahut hiç ol
mazsa akla aykırı bir iş yaptıklarına 
kaniydi. Fakat genel idare kurulu 
çalışmalarına katılmayan bu aza 
sözlerini orada kesmedi. Daha mü
him bir meseleye temas etti, derdin 
büyüğüne dokundu: Bu memleketin 
muhtaç olduğu şey kalkınma ve re
fah ile beraber hürriyet ve müraka-
beli bir sistemin teminiydi. Fevzi 
Lûtfi Karaosmanoğlu bu cümlesiyle 
büyük bir kütlenin - bilhassa Demok
rat Parti içinde ve Demokrat Parti
nin taraftarları, hakiki dostları ara
sında - hissiyatına tercüman oluyor
du. Akıl için yol hakikaten bir olma
lıydı, zira Fevzi Lûtfi Karaosmanoğ-
lunun İzmirde bu sözleri sarfettigi 
saatte AKİS'in Ankarada dönen ma
kineleri şu cümleyi basıyorlardı: Kal
kınmanın bedelini hürriyetlerimizle 
ödemek istemiyoruz! (Bak. AKİS, sa
yı 68 "Bir noktada anlaşalım") 

Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu bir 
cümle daha ilave etmekten kendini 
alamadı. Bu cümlede kullanılan siga 
başlı başına bir ithamdı. Vatan mu
habirine dedi ki: 

"— Zaten Demokrat Partinin a-
sıl gayesi de bu değil miydi?" 

Bunda o gayenin zafere erişmesi 
için çalışmış bir insanın bütün esefi, 
hayal sukutu kendini belli ediyordu. 
Gaye bu değil miydi? Gaye buydu a-
ma ondan inhiraf edilmiş, kalkınma 
ve refah temin edildiği bahanesiyle 
hürriyetler kısılmış da kısılmıştı.. 
Fevzi Lûtfinin cümlesinden bundan 
başka bir mâna çıkarmak imkânı 
yoktu. Zaten kendisini tanıyanlar, o-
nunla temas imkânını bulmuş olanlar 
kanatinin bu olduğunu uzun zaman
dan beri biliyorlardı. Karaosmanoğlu 
şimdi bir adım daha atıyor ve bu fi
kirlerini üstü kapalı, ince cümlelerle 
de olsa umum! efkâra bildiriyordu. 
Gidişi tasvip etmeyen sadece muha
lifler değildi, işte Fevzi Lûtfi Kara
osmanoğlu gibi Demokrat Partinin 
Adnan Menderesten sonra en nüfuz
lu rüknü Demokrat Partinin asıl ga
yesinden kaymış olduğunu ve kal
kınma ile refahı, hürriyet ile müra-
kabeli sistemi bir kenara iterek sağ
lamak yolunda bulunduğunu söylü
yordu. Hiç bir itham bu kadar kuv
vetli, bu kadar tesirli olamazdı. De
mokrat Partili milletvekilleri ve De
mokrat Parti teşkilâtının ileri gelen
leri Fevzi Lûtfi; Karaosmanoğlunun 
sözlerini ciddi şekilde ele aldılar. Mu
rakabe imkânı gün geçtikçe ortadan 
kalkıyordu, bu günler belki de son 
fırsat günleriydi. 

Bir bayrak aranıyor 
Mürakabe taraftarları kendilerine 

bir bayrağın lâzım olduğunu 
müdrik bulunuyorlardı. Gözler Fev-
zi Lûtfi Karaosmanoğluna işte en zi
yade bu yüzden kayıyordu. Fevzi 
Lûtfi Karaosmanoğlu teşkilât tara-

AKİS, 30 TEMMUZ 1955 

Tehlikeli 

Demokrat Parti iktidarım bir de-
mokrasi rejiminin müsaade ver

diği şekilde istediğimiz gibi tenkid 
edebiliriz. Onun memleket işlerini 
iyi yürütmediğini söyliyebilir, iç po
litikasını, dış politikasını, iktisadî 
ve mali politikasını beğenmiyebilir, 
rejim bahsindeki kararlarını kötü-
liyebilir, sebebiyet verdiği sıkıntı
lardan şikâyet edebilir, kendimize 
güre bir sürü dert mevzuu bulabi
liriz. Ama bir şeyi münakaşa ede
meyiz: Demokrat Parti iktidarının 
memleketin meşru iktidarı olduğu
na ve işbaşına milletin reyiyle gel
diğini. Bu, Demokrat Partinin en 
büyük kuvvetidir ve bugün en sağ
lam dayanağıdır. Meşruiyet yolun
dan ayrümıyan bir şahsın yapabi
leceği tenkidler "hükümet başkam 
yerini, kendi partisi içinde işin eh
li olan birine terketsin" noktasın
da kalır. Oradan ileriye geçmez. 
Geçerse meşru olmaktan çıkar. De
mokrat Parti, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi aksi bir karar almadığı 
takdirde 1958 tarihine kadar "bü-
tün Türklerin hükümeti" ni kar
maya memurdur. Millet böyle is
temiştir. 

Şimdi ayni Demokrat Partinin 
bazı çevrelerinde beliren bir tema
yülü görüp de şaşmamak elden gel
miyor. Bir takım kimseler, sanki 
partilerinin bindiği dalı illâ kes
mek arzusundaymışlar gibi rejime 
başka bir veçhe verdirtmek sevda
sındadırlar. Tabii rejime başka bir 
veçhe verdirtmekten hiç kimse 
bahsetmemektedir, her şeyhi de
mokratik' kaidelere uygun olacağı 
noktasında esaslı şekilde durul
maktadır, fakat kisve ne olursa 
olsan hakiki cehrenin' milleti ve 
dünyayı yanıltmıyacağından zer-
rece şüphe caiz değildir. İstenilen, 
Cumhuriyet Halk Partisini kapat
maktır. Bunun için bahanelerin i-
cadına çalışıldığı görülmektedir. 
Halbuki bu hareket, Demokrat 
Partinin elde kalan son kuvvetini 
de bir anda yerle bir etmektir ve 
bu siyasi teşekküle yapılabilecek 
fenalıkların en büyüğüdür. 

Hadiselerden haberdar olanlar 
ve bazı kimselerin orada burada 
yaptıkları konuşmaları bilenler, li
dere telkinatta bulunanları tanı
yanlar bir kompleksin mevcudiyeti
ni çoktan sezmişlerdir. Bu komp
leksi bandan bir müddet evvel 
Cumhuriyet gazetesinin başyazarı 
Nadir Nadi teşrih etmişti: iktida
ra tekrar gelecek İsmet İnönünün 
düşmanlarından intikam alacağı 
korkusu. Bu korkunun yersizliği ü-
zerinde durmak beyhudedir; tıb 
şahittir ki, kompleks kurbanları en 
mukni deliller karşısında bile en
dişelerinden kurtulamazlar. Çok 
partili rejime nasıl ve hangi şart-

YURTTA OLUP BİTENLER 

Oyunlar 
Cüneyt ARCAYÜREK 

larla geçildiğini bilenlerin, o za
manlar İsmet İnönüyle temas fır-
satını bulanların böyle bir komp
leksten masun olmaları gerekir. 
Zira samimi iseler teslim etmek 
zorundadırlar ki Demokrat Parti 
kurucularının 1945 te tek arzusu 
Parti içinde bir reformdan ibaret
ti. Onları yeni bir parti kurmaya, 
kelimenin tam mânasiyle İsmet İ-
nönü itmiştir. Zira çok partili re
jim belki onların hayallerinden 
geçmiyordu ama "Milli Şef" in kal
bindeki arzu oyda. Şimdi ayni in
sanın intikam peşinde koşacağı id
diası, abesi benimsemekten ibaret
tir. 1946 ile 1950 arasında aleyhin
de söylenilmedik söz bırakılmayan 
İnönü intikam almak isteseydi ser
best seçime gidecek yerde, intika
mını hemen oracıkta alıverirdi. 

Bu kompleksin kurbanları ken
di emniyetlerini Cumhuriyet Halk 
Partisinin hiç bir zaman İktidara 
gelmemesinde bulmakta, halbuki 
bu ihtimalin her geçen gün biraz 
daha kuvvetlendiğini görmekte ve 
dehşete düşerek bu partiyi ka
patmak, İnönüyü siyasî hayattan 
menetmek fikrini Demokrat Par
tiye benimsetmeğe çalışmaktadır-
ler. İktidar partisi içinde fen ze
hirli telkinlere kanacakların sayı
sının çok olmıyacağını ümit et-
mek isteriz. 

Fakat hangi vesileyle olursa ol
san Cumhuriyet Halk Partisine ili-
şildiği takdirde demokratik rejim 
tamamiyle sona erecek ve bunu ya
pacak iktidar o mevkie zorla otur-
muş vaziyete düşecektir. Güdümlü 
bir muhalefet partisinin, hattâ ha
kikaten müstakil bir muhalefet 
partisinin kurulması veya faaliyet
te bulunması rejimin mahiyetini ve 
rengini değiştirmiyecektir. Hiç 
kimse buna kartmıyacaktır. De
mokrat Parti iktidarının, en sağ
lam dayanağından ve münakaşa e-
dilmiyen kuvvetinden olması ihti-
mali insanı asıl dehşete düşürecek 
ihtimal olmalıdır. Dünyanın bu kri
tik ânında Türkiye'nin son derece 
vahim bir iç buhrana düşmesi ki
min işine yarıyabilir ? Dış düşman
lardan ve bir avuç menfaatperest
ten başka... Zira emin olanca bilir 
ki zorla iş başında kalan bir ikti
dar artık Türkiyede kendi etrafın
da boşluktan başka bir şey bula
mayacaktır. 

Demokrat Parti iktidarı, mille
tin işbaşına getirdiği iktidar vasfı
nı muhafaza ettiği müddetçe en 
acı tenkidlere dahi mukavemet et
mek kudretini kendinde bulacak
tır. Ama bu silâhını elinden ka
çırdığı gün Jericho'nun bütün bo
raları hep birden çalmaya başlıya-
caktır. 
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İspat h a k k ı tara f tar lar ı 

Hak yolunda.. 

fından hararetle tutuluyordu. Üste
lik hakiki bir hürriyet taraftarı oldu
ğunda, şahsî rejimlerin aleyhtarı bu
lunduğunda ve devlet adamlığı ile 
dâhiliği birbirinden ayırdığında her
kes müttefikti. "İktisadî İstiklâl Sa
vası" hikâye ve teranelerini ciddiye 
almıyordu. Elbette ki kalkınmaya ta
raftardı, elbette ki ihmal edilmiş 
memleketin buna muhtaç olduğunda 
herkesle müttefikti. Ama gerçek 
kalkınma ancak ve ancak "hürriyet 
ve mürakabeli sistem" içinde gerçek-
leştirilebilirdi. 

Buna mukabil Fevzi Lûtfi Kara-
osmanoğlunun beş sene içindeki bir 
kaç hatası Demokrat Partinin mü
nevver muhitlerinde kötü hatıralar 
bırakmıştı. Başbakanla anlaşmazlık 
yüzünden ayrıldığı Menderes kabine
sine tekrar girmeyi kabul etmesi si
yasi bir gaftı. Kendisine olan emni
yeti azaltmış, şahsı hakkında iyi bir 
not olmamıştı. Bu bakımdan bir çok 
kimsenin tereddüdü vardı. Adnan 
Menderesle onu kıyas ettiklerinde bü
tün kusurlarına rağmen Menderesi 
tercih ediyorlardı. Fevzi Lûtfi Kara-
osmanoğlunun arkasından gidilemi-
yeceğini söylüyorlardı. Güvenemiyor-
lardı. Bunda ilk bakışta hakları da 
yok değildi. Bizzat Fevzi Lûtfi Kara
osmanoğlu, Adnan Menderesin ken
disinden bir kaç gömlek üstün oldu
ğunu söylememiş miydi ? 

Ama öyle düşünenler bir noktada 
yanılıyorlardı: Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu Adnan Menderes tarzında, 
nevinde bir lider olmıyacaktı. Fevzi 
Lûtfi Karaosmanoğlunun Demokrat 
Partinin başına seçilmesi mürakabe 
sisteminin parti içinde işlemesi mâ
nasına gelecekti. Hattâ Karaosman
oğlunun Menderesten bir kaç gömlek 
aşağı olması rejimin faydasınaydı, za
rarına değil.. Karaosmanoğlu hiç bir 

zaman "normal hükümet." mefhu
mundan ayrılmıyacak; Vatan gazete
si başyazarının terennüm ettiği "in
san takati üstünde" işler peşinde koş-
mıyacak, iktisadi meseleler iktisad 
mütehassıslarına, dış politika mese
leleri dış politika mütehassıslarına, 
maliye meseleleri maliye mütehassıs
larına havale edilecek, hükümet ola
rak bir koordinasyon temin edilecek
ti. Evet, mürakabesiz bir sistemde bel
ki Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu ideal 
bir lider olmıyacaktı; ama onun ik-
tidar partisinin başına seçilmesi ide
al sistem olan mürakabeli sistemi ni
hayet bu memlekete getirecekti. 

İsmi bilinen, idealist, vatansever 
ve namuslu bir lider.. İşte Fevzi Lût
fi Karaosmanoğlu buydu. Bunun için 
onun etrafında toplanılması, daha 
doğrusu onun toplanma yolunda olan 
bir mürakabe gurubunun başına geç
mesi lüzumu sık sık belirtiliyordu. 
Refik Şevket İncenin vefatından ve 
Ekrem Hayri Üstündağın fiilî politi
kadan ayrılmasından sonra parti için
de bu vazifeyi başaracak tek şahsiyet 
olarak o ortada kalmıştı. Bayrak rolü
nü o oynayabilir, itidali temsil ede
bilirdi. Murakabe gurubu ve Fevzi 
Lûtfi Karaosmanoğlu muvaffak ol
mak için mutlaka bir araya gelme
liydiler. Kuvvetleri ancak birlikten 
doğabilirdi. Bunun ilk adımı ise Sa
lihli çiftliği sakininin çekildiği inzi
vadan çıkıp kendisini bekleyen vazi
feyi omuzlarına almaya hazır oldu
ğunu ifade etmesiydi. 

Kemeraltı konuşması Demokrat 
Part i içinde işte en çok bu yüzden 
çok geniş akisler yarattı. Hikâyenin 
bir devamı olacağına şüphe yoktu. 

11'lerin ilk zaferi 

Bu sırada Ankarada ispat hakkı ta
raftarı 11 milletvekili bir zafer 

kazanıyordu: Genel İdare Kurulu 
bunların aleyhinde vaziyet almaktan 
vaz geçmişti. Teşebbüsün uyandırdı
ğı menfi tesir, cereyanı önlemişti. As
lına bakılırsa ispat hakkı teklifi de 
nihayet bütün diğer kanun teklifleri 
gibi bir teklifti. Tasarı evvelâ De
mokrat Partinin Meclis Gurubunda 
müzakere edilir ve orada redde uğra
yınca Mecliste kanunlaşmazdı. Ama 
endişe edilen husus bu değildi ve a-
sıl korku bazı kimselerin ağzından 
ifade edilmişti. İspat hakkı tasarısı 
arıları çeken çiçek rolünü oynıyabi-
lirdi. Demokrat Parti içinde mevcut 
gayrımemnun zümre gün geçtikçe 
kalabalıklaşıyordu. Meclis açıldığında 
seçmenleriyle temas fırsatını bulan 
milletvekillerinin yeni bazı dertleri 
ortaya atacağından şüphe yoktu. Gü
zel sözler, parlak nutuklar, bir gayrı 
muayyen istikbale ait vaadler iyiydi 
ama ortada bir de hal ve o halin rea
liteleri vardı. Bu realiteler Demokrat 
Partinin memleket içindeki kuvvetini 
çoktan sarsmıştı, şimdi zaman iktida
rın aleyhinde isliyor, muhalefet her 
tarafta kabarıyordu. Bunun Meclis 
gurubunda akisler yapmaması im
kânsızdı. 11 1er bu cereyanı bir ka
nala sokabilirlerdi. Bundan başka bir 
takım kimseler kendi haklarında ağır 
şikâyetlerin guruba getirilmesine ha-
zırlanıldığından haberdardılar. 

Fakat Genel İdare Kurulunda 11 
leri tutanlar seslerini kuvvetle duyur
maya muvaffak oldular. Prof. Çelik-
baş zaten teklifi yapanların arasın
daydı, Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu 
kalben onlarla beraberdi, 1950 yılın
da basın hürriyetinin şampiyonluğunu 
yapmış ve "gazeteciler bizi yatak o-
damıza kadar takip edebilirler" demiş 
olan Sıtkı Yırcalının aleyhte vaziyet 
almasına imkân yoktu, Rıfkı Salim 
Burçağın ise bu hakkı desteklediği 
akla uygundu. Rivayet Prof. Fuad 
Köprülü ile Samed Ağaoğlunun da 
yıldırma taraftarlarına katılmadık
ları merkezindedir. Vaziyet böyle o-
lunca 11 1er kurtuluyorlardı. Fakat 
Haysiyet Divanına verilmemelerinin 
sebebinin imkânsızlık olduğunu u-
nutmamaları gerekirdi. Yoksa bu ka
rar gönül rızasiyle alınmış değildi. 
Genel İdare Kurulunda ve kulislerde 
cereyan eden şiddetli münakaşaları 
hepsi mükemmelen biliyorlardı. 

11 1er Genel İdare Kurulu toplan
tılarının sonunda geniş bir nefes al
dılar. Kasım ayma kadar rahat rahat 
hazırlanmak imkânına kavuşmuşlar
dı. Zafer şimdilik onlarda kalmıştı. 
Teklifleri komisyonlara ve sonra D. 
P. Meclis gurubuna geldiğinde hayli 
taraftar toplıyacaklarından zerrece 
şüpheleri yoktu. Kasımda ilk savaşı 
Adalet Komisyonu Başkanı Halil Öz-
yörüğe karşı vereceklerdi. Halil Öz-
yörük Bakanlar hakkında ispat hak
kını ortadan kaldıran içtihat kararı
nı veren Yargıtayın başkanıydı. Ger
çi işin başında 11 lere karşı yumuşak 
davranmış, onlarla berabermiş gibi 
görünmüş, hat tâ içlerinden bazıları
na yol göstermişti ama bu hakkın 
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1 numaralı aleyhtarı Dr. Mükerrem 
Sarolla beraber çıktığı seyahatte is
pat hakkını hakiki mahiyetinden 
bambaşka şekilde tasvire çalışmış, 
teklifin şiddetle aleyhinde vaziyet al
mıştı. Bu bakımdan komisyonda da 
mücadele etmesi muhtemeldi. Buna 
rağmen 11 1er tekliflerini Adalet Ko
misyonundan müsait şekilde geçirebi
leceklerine inanıyorlar, komisyonu 
teşkil eden şahısların ekseriyeti ken
dilerine bunu ümid ettiriyordu. 

Fakat asıl meydan muharebesi D. 
P. gurubunda olacaktı. 

Demokrasi 
Toplanma hürriyeti, elveda! 
Bu haftanın başında Pazar günü, 

İstanbulda, otomobilleriyle Ana
dolu sahilinde bir yere gitmek üzere 
sabahleyin araba vapurundan Üskü-
dara çıkanlar iskelenin sağ tarafında 
alışılmamış bir manzaraya rastladı
lar. Ortada çok sayıda polis ve jan
darma vardı. Hemen hepsi silâhlıydı. 
Oradan oraya koşuşan bazı sivillerin 
de emniyet müdürlüğüne mensup ol
duklarında zerrece şüphe yoktu. Pa
zar sefasına çıkanlar - üstelik ha
fifçe yağmur da çiseliyordu - evvelâ 
ne olup bittiğini anlamadılar. Bir kıs
mı Irak Kralı İkinci Faysalın bura
lardan geçeceğini iddia etti, bazıları 
ise bir devlet adamımızın karşılanma 
töreninin hazırlandığını ileri sürdü. 
Fakat polis ve jandarma kuvvetleri 
iskeleye bakan küçük meydandaki sa
rı bir binayı kuşatmış vaziyetteydiler. 
Binanın üzerinde büyük bir kırmızı 
levha vardı; levhada Cumhuriyet 
Halk Partisi Üsküdar İlçe Başkanlığı 
yazıyordu. 

Hemen hemen aynı saatlerde Pa
zar gününü Anadolu yakasında değil 
de Boğaziçinin Rumeli kıyısında ge
çirmeye hazırlananlar da Emirgânda 
aynı manzaraya rastladılar. Boğazi
çinin bu sakin köşesinde de alşılma
mış bir faaliyet vardı. Oraya da çok 
sayıda polis ve jandarma kuvveti sev-
kedilmişti. Onlar da silâhlıydı. Sar
dıkları küçük binanın üzerinde gene 
altı oklu bir bayrak sallanıyordu. Bu
rası Cumhuriyet Halk Partisinin E-
mirgân ocağıydı. Ne oluyordu ? Mem
leketin 1 numaralı muhalefet parti
sinin merkezleri niçin bu şekilde kor
don altına alınmıştı ? İhtilâl mi vardı, 
isyan mı çıkmıştı, ayaklanma tehli
kesi mi mevcuttu? Hayır! Sadece 
hükümet muhalefet partilerinin top
lanmasını istemiyordu. Kanaatince 
muhalefet hatipleri halkı ifsat edi
yorlardı! 

Biten hafta son derece alâka uyan
dırıcı hadiselere sahne olmuştu. Is
parta hadisesini Konya hadisesi ta
kip etmiş, Konya hadisesinden sonra 
İstanbuldaki C.H.P. merkezleri ihti
yat kaydıyla abluka altına alınmıştı. 
Bütün bu hadiseler bir tek netice 
vermişti: Toplantı hürriyeti zedelen
mişti. Yoksa yapılanların Demokrat 
Partiye bir fayda sağlamadığı öyle

sine aşikârdı ki münakaşası bile caiz 
değildi. 

Ispartada tertip 

0 yağmurlu Pazarın ertesi günü sa
bahleyin saat yedide Ankaradan 

kalkan bir uçağa orta boylu, gözlük
lü, ince burunlu bir yolcu biniyordu. 
Kolunun altında bir çanta vardı. U-
çak sekizi çeyrek geçe Yeşilköye var
dı, Kasım Gülek indi, etrafına ba
kındı. Pek kimse yoktu. Bu sırada 
C.H.P. Genel Başkanı İsmet İnönü 
Genel Sekreterini karşılamak üzere 
yoldaydı ama uçağın meydana sekiz 
buçukta ineceği kendisine bildirilmiş 
olduğundan gecikmişti, îki politikacı 
öğleye doğru Taşlıkta buluştular. Ge
nel Sekreter Genel Başkana bütün ba
şına gelenleri uzun uzun anlattı. Aynı 
şeyleri kısa bir müddet sonra parti
sinin İstanbul il merkezinde yapacağı 
basın toplantısında gazetecilere nak
ledecekti. Böylece "İsparta hadisesi" 
nin iç yüzü C.H.P. bakımından aydın
lanıyordu. Hikâye bir kelimeyle hü
lâsa edilebilirdi: tertip! İl kongresi
nin sabote edilmesi için hazırlık ya
pılmış, dinleyiciler arasına hususî 
maksatlı bazı kimseler konmuştu. 
Bunlar Kasım Gülek konuşurken gü
rültü patırdı çıkaracaklar, toplantıya 
polis müdahale edecekti. Fakat kon
gre açıldıktan sonra gündem ani o-
larak değiştirildiği ve son konuşa
cak Genel Sekreter ilk önce söz al
dığından tertip aksamış, fiyaskoyla 
neticelenmişti. Polis, hadise çıkma
dan müdahaler etmişti. Ertesi gün D. 

YURTTA OLUP BİTENLER 

P. çevrelerinin hadiseyi izah tarzları 
ise daha da garip düşmüştü. Zafer 
gazetesi aynen şöyle diyordu: "Kong
rede vilâyet idare heyetinin hüküme
te karşı ağır tecavüz ve hakareti ih
tiva eden raporu okunmuş, bunun ü-
zerine dinleyenler arasında bir çok 
tasvip etmeyenler bulunmuş ve kong
renin havasına heyecan ve infial ha
kim olmaya başlamıştır. Esasen u-
zun zamandan beri bir gün şurada, 
bir gün burada yapagelmekte olduk
ları türlü tahriklerin, hakaret, teca
vüz ve iftiraların asap gerginliği ya
ratmış olduğu, heyecan ve hassasi
yet doğurduğu malûmdur... Arkadan 
Kasım Gülek kürsüye geliyor. Fakat 
bu sırada heyecan son haddini bul
muştur. Gürültüler, patırtılar.. Ve 
artık kongre zabıtalık hale gelmiş 
bulunuyor. Polis yok mu feryatları a-
rasında asayiş ve inzibatın bozuldu
ğunu gören hükümet komiseri kanun 
hükümlerini yerine getirmek ve asa
yişi iade etmek mecburiyeti karşısın
da kalmıştır." 

Elbette ki biraz muhayyele bu i-
zah tarzından daha iyisini bulmaya 
kifayet ederdi. Zafer gazetesinin o 
kadarcık muhayyile gayreti bile sar-
fetmek istemediği anlaşılıyordu. Fa
kat bir gün sonra Konya Valisi Ce
mal Göktanın bir beyanatı garabet 
rekorunu resmî organın elinden al
maya muvaffak oldu. 

İhkakı hak hakkı 

Isparta hadisesinin akisleri kay
bolmamıştı ki Konya hadisesi pat-

Kasım G ü l e k ve heybesi 
Silâhı lâftan ibaret ama... 
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Muhlis Sırmalı 
Ocağını açtırmıyorlar 

lak verdi. Geçen haftanın sonunda C. 
H.P. Konyada il kongresini yapacak -

t ı . B u münasebetle bir de açık hava 
mitingi tertiplenmiş, müsaadesi alın
mıştı. Kongreye Kasım Gülek de ka
tılıyordu. Fakat o gün tıpkı bir kaç 
sene evvel Balıkesirde olduğu gibi 
yakalarında D. P. rozeti taşıyan bir 
kalabalığın miting meydanını doldur
duğu görüldü. Bunlar sokaklarda nü
mayişler yapıyor, "Tasasın Demok
rat Parti" diye bağırıyorlardı. Önle
rinde milletvekilleri vardı. Bir ara 
yürüyüşe geçtiler ve gidip Atatürk 
âbidesine çelenk koydular. Halbuki 
bir başka vali bir başka ilde C.H.P. 
kongresine katılanların âbideye çe
lenk koymalarına müsaade verme
mişti. Kanunlar aynı, hükümet ay
nıydı; halbuki iki vali başka başka 
hareket ediyorlardı. 

Eğer C.H.P. liler açık hava mi
tinginde ısrar etselerdi bir ardebenin 
çıkması muhakkaktı. Meydan karışa
cak ve halk birbirine girecekti. Gaze
teciler - Kasım Gülekle beraber An-
karadan kalabalık bir gazeteci kafi
lesi de Konyaya gelmişti - vali Cemal 
Göktanı buldular ve kendisinden iza
hat istediler. Cemal Gök tanın söyle
diklerini duyup da donmamaya im
kan yoktur. Vali görülmemiş bir so
ğukkanlılıkla mitingi bütün vatan
daşların dinliyebileceklerini, eğer 
kargı parti hakkında ağır sözler sar-
fedilirse sarfedenlerin "her hangi bir 
reaksiyona rıza göstermeleri" gerek
tiğini bildirdi. Bu, bazı vatandaşlara 
"reaksiyon göstermek hakkı" nı res
men tanımak demekti. Eğer Cemal 
Göktanın fikri benimsenirse muha
liflerin de meselâ radyo binasının ö-
nünde toplanıp nümayiş yapmalarına 

cevaz vermek gerekecekti. Böyle bir 
durumun kanun devleti mefhumuyla 
alâkası olmadığı gün gibi aşikardı. 
Fakat valinin beyanatı bir hakikati 
ortaya koydu: reaksiyon gösterecek 
demokratlar sempati ile karşılana
caktı. O zaman Halk Partililer açık 
hava mitinginden vaz geçtiklerini bil
dirdiler. Bu, hazırlananlar için fena 
bir sürpriz oldu. Köylerden, kasaba
lardan bir çok demokrat toplanıp ge
tirilmişti. Hepsi sokakta, işsiz güç
süz kaldılar. Halk Partisi ikinci de
fadır ki tatsız bir şaka yapıyordu. 
Isparta kongresinde gündem değiş-
miş, Konyada mitingten birden bire 
Vazgeçilmişti. 

Doğrusu ayıp ediliyordu. 

İstanbulda tedbirler 

Üsküdar ve Emirgândaki manzara
lar, işte bu iki hadisenin devamıy

dı. Zaten bunları ancak o şekilde ma-
nalandırmak icap ediyordu. C.H.P. 
Üsküdarda, her sene olduğu gibi bu 
sene de Lozan andlaşmasının yıldö
nümünü kutlamak için bir toplantı 
tertiplemek istemiş ve kaymakamlık
tan müsaade talep etmişti. Kayma
kamlık reddetmişti. Sebep olarak 
bildirdiğine göre iç politika havası 
gergindi, bu sırada millete malolmuş 
bir zaferin yıldönümünün bir parti 
tarafından kutlanması mahzurlu o-
lurdu. Cevabı evvela şifahen alan 
C.H.P. şaştı. Bu ne demekti? Top
lantı her yıl yapılırdı, şimdiye kadar 
hiç bir hadise cereyan etmemişti. 
Hem kaymakamlıklar artık "hadiseli 
geçebilir" diye mi toplantıları men e-
deceklerdi? Bunun üzerine kayma
kam hakkında selâhiyetini suistimal 
ettiği yolunda savcılığa bir ihbar ya
pıldı. 

Ya Emirgândaki toplantı? Onun 
gayesi ocak açmaktan ibaretti. Fa
kat Sarıyer Kaymakamı da o top
lantıya müsaade etmedi. Anlaşılıyor
du ki hükümet makamları muhalefet 
partilerinin toplantı yapmalarından 
hoşlanmıyor ve türlü güçlükler çıka
rıyordu. Halbuki toplanma hakkını 
tarif eden bir kanun vardı, kanun ha
len yürürlükteydi. C.H.P. Sarıyer 
kaymakamını da savcılığa verdi. Ay
nı zamanda İstanbul valisine, içişleri 
Bakanına, Başbakana acıklı telgraf
lar çekildi. Halbuki her şey gösteri
yordu ki toplantılara imkân nisbetin-
de müsaade etmemek bizzat hüküme
tin kararıydı. İktidar bu toplantılar
da halkın ifsat edildiği kanaatindey-
di. Zannediyordu ki dertler ortaya 
dökülmeyince şikâyetler azalacak, 
hattâ kaybolacaktır. Bunun ise bir 
yanlış zehaptan ibaret bulunduğu or
tadaydı. Bir takdim-tehir hatası var
dı; muhalefet toplantıları rağbet gör
düğü için sıkıntı başgöstermiyor, sı
kıntı bulunduğu için muhalefet top
lantıları rağbet görüyordu. Gayeye 
varmak için yapılacak şey derdi or
tadan kaldırmaktı, onun terennümü
ne mani olmak değil! 

Ankarada yapılan toplantılarda 
ise Demokrat Partinin Genel İdare 
Kurulu muhalefetin "vatan sathın
da giriştiği kampanyayı önlemek i-
çin bazı tedbirler üzerinde mutabık 
kalmıştı. Ispartada ve Konyada par
tice yapılan hazırlıklar aynı orkestra 
şefi tarafından idare ediliyordu. Halk 
Partililer nerede toplanırlarsa demok
ratlar da toplanacaklardı. Hem de 
aynı gün ve aynı saatte. Gergi bunun 
hadiselere yol açacağı muhakkak
tı. Eğer şimdiye kadar böyle 
bir şey olmamışsa bu, muhalif
lerin basiret ve soğukkanlılık gös
termeleri neticesiydi. İktidardaki 
sinirlilik, halkın sevgilisi olarak 
işbaşına gelen Demokrat Partinin 
beş sene içinde aşırı derecede yıpran
dığını gösteriyor ve iktidarda kalmak 
için sert tedbirlere başvurmak lüzu-

Savarona! Şu 
Memleketimizde şu anda hiç 

şühpesiz yüzlerce turist var. 
Bunların bir kısmı yazı geçirmek 
üzere yakın memleketlerden gel
mişler, Boğaziçinde veya Suadiye-
de, yahut Adalarda yalılar, köşk
ler tutmuşlar, yerleşmişlerdir. Ba
zdan bir kaç günlük ziyaret yap
maktadırlar, buradan Yunanistana 
veya Lübnana gideceklerdir; otel
lerde kalmaktadırlar. İş adamları 
mevcuttur, delegeler vardır, misa-
fireten bulunanlar eksik değildir, 
oto-stop'culara rastlanılmaktadır. 
Halen turist sıfatım taşıyanların 
bir tanesi de - hiç şüphesiz en 
mümtazı - Irak Kralı İkinci Fay
saldır. Irak Kralı Bebek koyunda 
demirlemiş yatında ikamet etmek
te, tatil yapmakta, balık tutmak
ta, gezmekte, eğlenmekte, oraya 
veyahut buraya gitmektedir. Fakat 
resmî bakımdan öteki turistlerden 
zerrece farklı değildir. "Devlet zi
yareti" sona ermiştir, hükümeti
mizle bir alâkası kalmamıştır. İs-
tanbuldaki ikameti tamamiyle hu
susi mahiyettedir. Böyle olduğu 
halde Bursaya yaptığı seyahatte 
emrine "Savarona mektep gemisi" 
tahsis edilmiştir. Bunun karşısında 
hayrete düşmemenin imkânı yok
tur. 

Celâl Bayar hükümeti tarafın
dan Atatürk'e alınan bu yat 1950 
ye kadar Cumhurbaşkanlığının em
rinde kalmış, Cumhurbaşkanlığı 
bütçesine konulan tahsisatla bakı-
mı devam ettirilmiş ve itiraf etme
li ki pek az kullanılmış, satılması 
imkânı olmadığı için asgari mas
rafla muhafazasına çalışılmıştır. İ-
kinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü-
nün bu lüks yatla yaptığı seyahat
lerin adedi bir elin parmaklarının 
adedini geçmemiş, Atatürk ise o-
nun içinde sadece zalim bir hasta
lığa şifa aramıştır. Buna rağmen 
Demokrat Parti, kurulduğu günden 
beri bu gemiyi bir propaganda 
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mümin belirmiş olduğunu ispat edi
yordu. Ayni sinirliliğin C.H.P. ikti
darında da mevcut olduğunu hatırla
yanlar sert tedbirlerin bu partiyi se
çimlerde kaybetmekten kurtaramadı
ğının Demokrat Partili liderler tara
fından nasıl olup da unutulduğunu 
bir türlü anlayamıyorlardı. Sadece 
Isparta hadisesi umumi efkârın bir 
kısmını Demokrat Partiden uzaklaş-
tırmıştı. Bu, niçin anlaşılmak isten
miyordu? Zafer'in tevili, Konyadaki 
hazırlık, polis tarafından kordon al
tına alınan C.H.P, binaları... Bunla
rın her biri kütle kütle vatandaşı İk
tidar saflarından alıp muhalefet saf
larına fırlatıyordu. Kuvvetli iktidar
ların laftan korkusu olmamak gere
kirdi. Lâf söylemeyi men yolunda a-
tılan her adım kuvvet değil, zafiyet 
gösterisi oluyordu. 

Mektep Gemisi 

Kalkınma 
Parlak levhalar 
Küçük meydanı dolduran büyük ka

labalıktan biri, nutkun sonunda 
arkadaşının kulağına eğildi ve sordu: 

"— Birader, madem ki vaziyeti
miz hu kadar mükemmel evvela si
garaya, sonra kaput bezine, sonra 
vapur fiyatlarına, şimdi de şekere 
ne diye zam yaptılar? Bir türlü an-
lıyamadım gitti..." 

Biten nutuk, Başbakan Adnan 
Menderesin nutkuydu. Hadise Adapa-
zarında, bu haftanın başında cereyan 
ediyordu. Cumhurbaşkanı Celâl Ba-
yar ve Başbakan Adnan Menderes 
refakatlerinde bazı bakanlar olduğu 
halde Ankaradan hareket etmişler, 
evvelâ Kütahyaya giderek azot sa

nayii tesislerinin temel atma törenin
de hazır bulunmuşlar, oradan Ada-
pazarına geçerek şeker istihsal bay
ramına iştirak etmişler, müteakiben 
istirahat etmek üzere İstanbula git
mişlerdi. Cumhurbaşkanı ve Başba
kan Kütahyada konuşmamışlar, sözü 
İşletmeler Bakanı Samed Ağaoğluya 
bırakmışlardı. .Samed Ağaoğlu Ad
nan Menderesi hararetle Öven bir nu
tuk söylemiş, Başbakanı "sevgili baş
vekilimiz" diye selâmlamış, onun ba
şarılarını hatıralar naklederek anlat
mış, bu arada rakkamlar da sayıp 
dökmüştü. Bakanın bu parlak ko
nuşmasından sonra evvelâ Cumhur
başkanı, sonra Başbakan, müteakiben 
de diğer bakanlar temele ilk harcı 
atmışlardı. 

Kütahyada azot sanayiinin kurul
ması gerçekten büyük bir hadiseydi. 

mevzuu olarak eline almış, Celâl 
Bayar hükümeti tarafından satın 
alınan yattan doğrusu istenilirse 
bütün arzusuna rağmen bir türlü 
kurtulamayan C.H.P. hükümetleri
ni tenkid için kullanmış, israfın 
misali diye gösterilmiş, halk küt
lelerini kendi tarafına çekmenin 
vasıtalarından biri yapmıştır. 

Demokrat Partinin iktidara 
geçmesinin akabinde hakikaten yat 
Cumhurbaşkanlığından alınarak 
deniz kuvvetleri emrine verilmiş ve 
bu hareket takdirle karşılanmıştır. 
Savarona Mektep Gemisi haline ge
tirilmiş, genç denizcilerimizin hiz
metine konmuştur. Bu arada Cum
hurbaşkanı Celâl Bayar memle
ket dışına yaptığı hemen bütün se
yahatlerde Mektep Gemisini kul
lanmış, yattan faydalanmıştır. 
Cumhur başkam Savaronadan yort 
içi ziyaretlerde de istifade etmiş, 
onunla Karadeniz, Akdeniz ve Mar-
marada dolaşmıştır. Gerçi bu seya
hatler tenkidlere maruz kalmıştır. 
Savaronayla yapılan seyahatlerin 
pahalıya mal olduğa belirtilmiş, 
hükümetin Cumhurbaşkanına daha 
az masraflı vasıtalar tahsis etmesi 
istenilmiştir. Meselâ Pakistana gi
diş ve geliş yatla değil, uçakla ya-
pılmış bulunsaydı bütçemiz hiç 
şüphesiz daha az ezici bir yük ta
şırdı. Aynı şekilde yurt dahilinde 
ve yurt dışındaki öteki seyahatle
rin de pahalıya mal olduğu hatırla-
tılmış, hükümetin israftan kaçın
ması lüzumu belirtilmiştir. Fakat 
israf veya değil, Devlet başkanının 
resmi seyahatlerini bu Mektep Ge
misiyle yapmasına kanunen bir şey 
söylenemezdi. 

Halbuki şimdi görüyoruz ki De
niz Kuvvetlerimize mensup Sava
rona memleketimizdeki ikametinin 
hiç bir resmî tarafı kalmayan Irak 
Kralı İkinci Faysalın emrine tah
sis edilmiştir. Bu mesele üzerinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

ehemmiyetle durmasını istiyoruz. 
Bırakınız yabancı bir devlet baş
kanını, bizim bir başkanımız 
dahi hususi seyahatlerini, zevk do
laşmalarını şahsi ziyaretlerini de
niz kuvvetlerimize bağlı bir ge
miyle yapmak hakkına sahip de
ğildir. Cumhurbaşkanlığının vası
talarını elbette ki istediği gibi kul
lanabilir, misafirlerinin - şahsi mi
safirlerinin - emrine verebilir. Ama 
sıfatı nihayet bir turist olan en 
mümtaz ziyaretçiye bile donanma
mıza mensup bir geminin deniz 
kuvvetlerince tahsis edilmesindeki 
uygunsuzluğu görmemek imkânsız
dır. O zaman Yavuzla filân zatı 
gezdirmek, «Jet uçaklariyle falan 
hanımı uçurmak mümkün hale ge
lir, şu çocuk eğlensin diye deniz-
altıyla daldırılır, öteki de avlanmak 
için Ur tank ister. Kral İkinci Fay
salın tamamiyle hususî gezintileri
ne Savarona Mektep Gemisini tah
sis etmenin münasebetsizlikleri a-
şikâr yukarıdaki hareketlerden 
zerrece farkı yoktur. 1945 ile 1960 
arasında Savarona hakkında bunca 
söz söyleyen Demokrat Parti İkti
darı için bu gibi hareketlere mü
samaha göstermemek bir şeref bor
cudur. Meselenin Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde ele alınmasını ve 
gerekirse bir Meclis tahkikatı açıl
masını işte en çok bunun için, İs
tiyoruz. Demokrat Partinin Genel 
İdare Kurulu da işi parti bakımın
dan ele almalıdır. 

Muhalefete pek çok kabahat 
bulunduğu şu günlerde Demokrat 
Partinin halkın sevgisini niçin kay
bettiğim ve kaybetmekte olduğunu 
görüp anlamak isteyenler Savaro
na meselesi üzerinde biraz dikkat
le dursalar partilerine hakikaten 
büyük fayda sağlarlar. Demokrat 
Parti bu gibi hareketlerle mücade
le etmesi için bir halk iktidarı ola
rak işbaşına getirilmişti. Halbuki 
o zamanlar şiddetle tenkid edilen 

israf, lüks, şatafat ve debdebe es-
kisiyle kıyas dahi edilemiyecek ka
dar artmıştır ve bu hal bilmezsiniz 
milleti nasıl rencide etmektedir. 
Bunlar elbette ki küçük şeylerdir, 
ama bir iktidarın devrilmesinde en 
mühim rolleri onlar oynarlar. Bu 
gibi israf hareketlerinin bilhassa 
ve bilhassa iktisadî' sıkıntıların 
mevcut bulunduğu anlara tesadüf 
etmesi infialin artmasına yol aç
maktadır. Her şeye zam yapıldığı
nı, her şeyin günbegün pahalılan-
dığını gören bir vatandaşın hususî 
surette memleketimizde bulunan 
bir hükümdarın Deniz kuvvetleri
mize ait bir Mektep Gemisine bü
yük bir debdebe içinde girip çıkma
sını zevkle seyretmesine,evine 
döndüğünde "ne yapalım, mademki 
hükümet istiyor, kemerimizi sıka
cağız" diye düşünmesine imkân ol
madığı gün gibi aşikârdır. 

Samimiyetsizlik bir demokrasi 
için en büyük tehlikedir. Eğer Sa-
varonayı Devlet Başkanlarımızın 
hususi yatı olarak kullanmak isti
yorsak, onu istenilen kimseye tah
sis etmeyi münasip görüyorsak bu
nun son derece kolay bir yolu var
dır: Savarona Cumhurbaşkanlığına 
iade edilir, mesele kalmaz. O za
man o mevzuda söylenilecek olan
lar tavsiye veya demagoji hududu
nun içinde kalır. Fakat bir Mektep 
Gemisinin aynı şekilde kullanılma
sı kanunî dahi değildir, bunun de
niz kuvvetlerimiz için bir mesuli
yeti olmak gerekir. 

Yok, vasıtalarımızı turist celbi 
için kullanmak niyetindeysek, sa
dece Kral İkinci Faysala mahsus 
olmak üzere değil, bir turizm a-
centesi vasıtasiyle "Savarona tur
ları" tertip ettirelim, dünyaya öy
le ilânlar yapalım ve seyyah bek-
liyelim. Bu turların çok rağbet gö
receğinden hiç kimsenin şüphesi ol
masın. 

Ama yaptığımızı samimiyet i-
çinde yapalım. 
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Kütahyalıların bir arzusu böylece 
gerçekleşme yoluna giriyordu. Te
sisler bir Alman firmasına ihale edil
mişti ve finansmanları temin olun-
duktan sonra temelleri atılmıştı. 1958 
ortalarında işletmeye açılacak olan 
bu tesislere her gün 100 vagon ham 
madde girecek ve 50 vagon mamül 
madde çıkacaktı. Azot sanayii yalnız 
Kütahyaya değil, bütün memlekete 
büyük faydalar sağlıyacaktı. 

İşte Adapazarına böyle mutlu bir 
işe başlandıktan sonra gidilmişti. Şe
hir bir baştan ötekine bayraklarla 
süslenmiş, halk yollara dökülmüştü. 
Cumhurbaşkanına, Başbakana büyük 
sevgi -gösterileri yapılıyordu. Arifi
yedeki hava alanından Adapazarına 
kadar güzergâh alkıştan inlemişti. 
Adapazarında Belediye binasına gi
dilmiş, binanın balkonundan Cum
hurbaşkanı bir nutuk irad etmişti. 
Nutuk alkışlanmış, fakat halk teza
hürata devam ederek Başbakan Ad
nan Menderesin de konuşmasını iste
mişti. Günlerden beri asıl beklenen 
nutuk buydu. Başbakanın şeker bay
ramında söz alacağı ve millete "mem
lekette bir daha şeker kıtlığı görül-
miyeceti" vaadinde bulunacağı ikti
dara yakın gazetelerde - meselâ Ye
ni Sabahta - yazılmıştı. 
Adnan Menderes konuştu: 

Gönül açan çizgiler 

Ş imdiye kadar Başbakanlık san
dalyesine oturmuş bütün politika-

cılar gibi Adnan Menderesin de halkı 
neşe içinde gördüğü anlaşılıyordu. 
Nitekim şöyle dedi: 

"— Görüyorum ki hepiniz neşe i-
çindesiniz. Günün geçici sıkıntılarının 
tesiri hiç denecek raddede kalmıştır." 

İhtimal ki bu rüyet, başbakanlara 
has bir rüyetti. Zira Adnan Mende
resten evvel rahmetli Saraçoğlu ve 
rahmetli Peker de halkı hep böyle 
güleç gördüklerini ifade etmişlerdi. 
Başbakan bu güleç kalabalığa mem
leketin güzel bir levhasını' çizdi. Acı 
olan, muhalefetten bahsederken kul
landığı kelimelerdi. Bunların hari
cindeki her sözü gönüllere inşirah ve
riyordu. Görülmemiş bir kalkınmanın 
içindeydik. Eğer sıkıntılarımız varsa 

, bunun iki sebebi mevcuttu: geçen yıl 
havaların iyi gitmemesi - bu yıl mu
halefetin azgın tahrikleri. - Fakat bü
tün güçlükler yenilecekti. Adnan 
Menderes büyük konuşmaktan çekin
medi, "bundan sonra bir daha şeke
rin veya kahvenin veyahut her han
gi bir diğer maddenin yoksuzluğunu 
asla çekecek değiliz" dedi. Bu, gü
zel bir havadisti. Fakat Başbakan 
daha da ileti gitti, "şeker sıkıntısına 
artık ebediyen elveda demiş bulunu
yoruz" diye devam ederek gelecek yıl 
da aynı müjdeyi çimento İçin vere
ceğini sözlerine ilâve etti. Gözlerin 
önüne serdiği panaroma hakikaten 
parlaktı. Memleketin her tarafından 
kazma, kürek sesleri geliyordu, mem
leket sanki yeni baştan inşa ediliyor
du. Milletçe çok daha iyi vaziyettey-

Kapaktaki Milletvekili 

Kasım 
Bundan bir müddet önce, Demok

rat Parti Genel Merkezine u-
zun boylu, esmer ve şık giyinmiş 
birisi giriyordu. Adı Kasım Küfre
vi idi, iki devredir Ağrı Millet
vekilliğini yapıyordu. 

Kasım Küfrevi, Demokrat Par
ti Genel Merkezine ayni gün ikin
ci bir defa daha girdi ve ertesi gü
nü gazeteler büyük manşetlerle 
kendisinden ve arkadaşlarından 
bahsediyorlardı. Genel Merkeze da
vet edilmesinin sebebi, on arkada-
şiyle birlikte Büyük Millet Mecli
sine sunduğu bir kanun teklifi idi, 
gazetecilere ispat hakkının tanın
masını istiyorlardı. Genel Merkez 
- doğrudan doğruya Adnan Men
deres ve ideal arkadaşları - Kasım 
Küfrevinin teklifi geri almasını is
tiyorlardı, halbuki bu genç ve se
çim bölgesinde kudretli milletve
kili fikrinde İsrar ediyor, ispat 
hakkı istiyen teklifini geri almı-
yacağını Genel Merkeze ikinci bir 
defa daha kati bir lisanla ifade e-
diyordu. 

Kasım Küfrevi ismi her gün ga
zetelerde görülen isimlerden değil
di, fakat teşrii hayatımızda en 
kudretli milletvekillerinin başında 
gelenlerindendi. Zekâsı, bilgisi ve 
doğru insan vasfı ile kendisini kı
sa bir müddet içinde herkese tanıt
mış, hattâ Genel Başkan Adnan 
Menderesin vazgeçemediği insanlar 
arasına girmişti. Bakanlık İskem
lelerini kabul etmemiş, bir millet
vekili olarak' kalmayı her zaman 
tercih etmişti. 

dik. İlerde daha da iyi vaziyette o-
lacaktık. Amerika para vermemişti, 
ama Türk milletinin kudreti, iktisa
di kalkınmasını başarmağa ve tahak
kuk ettirmeğe kâfiydi. Adnan Mende
res ati için millete endişe verecek 
ehemmiyette bir sıkıntının kalmadı
ğını da bildirdi. Şimdiki sıkıntılar ise 
geçici sıkıntılardı, "eğer bugün bu 
memlekette bir sıkıntı varsa bu, ikti
sadiyatımızı ve siyasî rejimimizi pe
rişan etmek için demokrasiden isti
fade suretiyle insafsız bir muhalefe
tin mevcudiyetinden ileri gelmektey
di." 

Bütün bunları duyup da sevinme
meye imkân mı vardı? Yalnız, kala
balıktan birinin yanındakine sorduğu 
zamlar ne oluyordu? Hakikaten, ik
tisadiyatı bu kadar kuvvetli, tek der
di muhalefet olan bir hükümet kendi 
hizmetlerinin fiyatına zam yapmazdı, 
eksiltme yapardı. Böyle bir hükümet 
Amerikadan yardım istemezdi, başka 
milletlere yardım ederdi. Acaba baş
bakana memleketin levhası yanlış mı 

Küfrevi 
1920 senesinde Bitlis'te dünya

ya gelmişti. Babası civarın tanıdı
ğı ve en çok hürmet ettiği bir kim
se idi. Lise tahsilinden sonra Ede
biyat Fakültesine yazılmış, bura
yı bitirmiş ve İslâm Türk Mistizmi 
üzerinde ihtisas yapmıştı. İngilizce, 
Arapça, Farsça biliyordu. Millet
vekili seçilmeden önce, İstanbul Ü-
niversitesi Edebiyat. Fakültesinde 
asistan idi. 1050 senesinde, Meclise 
en genç milletvekili olarak girdi. 
Kısa zamanda zekâsı ve faaliyetle
ri ile Mecliste haklı bir isim yaptı. 
Kürsüye her zaman çıkan millet
vekillerinden değildi, fakat kendi
sini kabul ettirmesini bilmişti. 1050 
senesinde politikaya atılan bu genç 
insan D.P. Gurubunun en mühim 
vazifelerini üzerine almıştı. Halen 
Demokrat Parti Gurup İdare Heye
ti üyesidir. 

Fikirlerine, inandığı meselelere 
bağlılığı ile tanınmıştı. Son hadise
ler bu şöhretini bir kat daha ge
nişletti. Her ne olursa olsun, ispat 
hakkı isteyen teklifini geri almı-
yacaktı. Yüksek Haysiyet Divanı 
vasıtasiyle partiden ihracı cihetine 
gidileceğinden bahsedildi, hattâ bu 

yolda harekete dahi geçildi. Fakat 
Kasım Küfrevi seçim bölgesinden 
başka civar vilâyetlerde de tinini 
işittirebilen bir kuvvet idi. İhracı 
cihetine gidilmesine imkân bulu
namadı ve Kasım Küfrevi ismi en
der de olsa gazetelere birinci plân 
insan olarak geçti, öyle anlaşılıyor 
ki, Kasım Küfrevi'nin isminden ya
lan gelecekte daha çok bahsedile
cektir. 

aksettirilmişti? Sonra niçin söz hür
riyeti, toplanma hürriyeti, basın hür
riyeti kısılıyordu? Adnan Menderes 
nutkunun bir yerinde "ben eminim ki 
milletçe çok daha iyi vaziyetteyiz, 
hürriyetimize de kavuşmuş bulunu
yoruz" dediği zaman mesele anlaşıldı. 

Hürriyetimize ne derece kavuş
muşsak, iktisadiyatımız da o derece 
kuvvetlenmişti. İşte bu bir hayal su
kutu oldu. Hiç olmazsa, "hürriyetler 
kısıldı ama iktisadiyatımız kuvvet
lendi" diye düşünenler bulunuyordu. 
Şimdi onlar da, her yerde olduğu gi
bi iktisadiyatla hürriyetlerin Türkiye-
de de mütenasip şekilde geliştiğini 
Başbakanın ağzından öğreniyorlardı. 

Böylece, meseleler anlaşılır haki
katler olarak önümüze çıkıyordu. 'Ar
tık, iktisadî hayatımızdaki büyük ge
lişmeyi, bugünkü realitenin bize ge
tirdiğini düşünürken, - hattâ derin 
derin düşünürken hürriyetlerimizin 
durumunu da göz önünde bulundur
mamak, içimiz sızlamadan - imkan
sızdı. 
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YURTTA OLUP BİTENLER 

V a t a n 

XIII. cü Milli Türk Tıp Kongre
sinde kürsüye gelen orta yaslı 

bir tabib, genç Türk doktorlarının 
Amerikaya hicret ettiklerini, bunun 
durdurulması gerektiğini, "vatan 
sathında" bunca imar edilmemiş, iç
timai bakıma muhtaç yer dururken 
böyle yetişmiş gençlerin memleketi 
terkedişlerinin düpedüz ihanet oldu-
ğunu heyecanla söylüyordu. Tuhaf
tır, bu zatı pek alkışlayan olmadı, 
hattâ arka sıralardan: "Ne yapsın
lar, açlıktan ölsünler mi?" diye ba
ğıran bazı patavatsızlar bile görüldü. 
Acaba neden muhtelif içtimai sınıf
lara mensup bir çok kimse, idealiz
min asasını ele alarak, ücra köyleri
mize yollanmıyor, vazifelerini yap
maktan imtina ediyorlardı? Yoksa 
öteden beri bahsedilen, "Türk mü
nevverlerinin ihaneti" bu hicret 
miydi? 

Federal Batı Almanyanın müsta-
kilen idare edilen bir kantonunda 
Milli Eğitim Bakanlığına, eserleri 
ve kültürü ile tanınmış, fakat nazi 
partisinin sevap ve günahına fi ta
rihinde epeyi karışmış bir zat ge
tirilmişti. Bunun üzerine inanılmaz 
bir hadise oldu: O kantonun üniver
sitesine mensup 15 kadar profesör 
bir beyanname ile istifa ettiler, hat
tâ daha da garibi talebeleri de bir 
protesto hareketi tertiplediler. Pro
fesörlerin bu istifası bir türlü telif 
edemediğimiz münevver ihanetinin 
bir misali miydi? Üniversite, Dev
let otoritesini kurmağa veya sars
mağa ne hakla çalışabilirdi? 

Türkiyede son 10 senenin gençlik 
hareketlerinde komünistlikle müca
deleden tutunuz Kıbrıs meselesine 
kadar millî dâvaların hemen hep
sinde saf safa çarpışmış; fakat çok 
defa da usulde çatışmış iki talebe 
teşekkülü, hadiselerin akışı önünde 
birleşmeğe karar verdiler. Protokol-
lar hazırlandı ve imzalandı. Bir çok 
işler gibi, bu işleri de tedvire me
mur Devlet Bakanının önünde ye
minler edildi. Neticede her iki te
şekkül de gene fildişi kulelerine çe
kilip, eski teranelerine devam et
tiler. Mutlaka münevver. İhaneti 
buydu, Türk gençliğinin böyle ikiye 
ayrılmasıydı. 

Belçika Katolik Partisi, katolik 
tedrisatı yapan okullara da hükü
metin geniş surette yardım etmesi
ni istiyor, sosyalist Başbakanla bo
yuna çatışıyordu. Bir gün tertiple
nen mitingde, istedikleri yapılma
dığı takdirde parti üyelerine milli 
bankalardan mevduatlarını çekme
leri emredildi, Bu hareket, hakika
ten bir ekonomik suikast mahiye-
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Haini 

tini taşıyor, memleketin mali te
mellerini kökünden sarsacak bir 
tehlike arzediyordu. İşte nihayet 
münevver ihanetinin tam misalini 
bulmuştuk! Yalnız hayret edilecek 
bir nokta, Belçika hükümetinin bu 
emir karşısında hiç bir reaksiyon 
göstermemesi, böyle ağır bir te
şebbüsü bile meşru bir muhalefet 
taktiği telakki edebilmesiydi. 

• 
Münevverin tarifi nedir? Okumuş 

yazmıştık derecesinin münev-
verlikle doğrudan doğruya mütena
sip olduğunu zannetmek, bilhassa 
bizde, en çok düşülen hatalardan bir 
tanesidir. Münevverlik bir Okuma 
yazma meselesi değil, bir zihniyet 
meselesidir: O kadar ki, meselâ ba-
sit bir lise talebesi bir profesörden, 
bir ocak başkanı bir Devlet Baka
nından daha münevver olabilir. Ha
kiki aydın kendi meselelerini oldu
ğu kadar memleket meselelerinin 
de muhasebesini yapmış, bir kana
ate varmış; o kanaatten dönmemek 
metanetini kendisinde aramış a-
damdır. Şarkın ezeli tekerlemesi 
"Kahrolası hanede evlâd-ii âyâl var" 
onun için vârid olamaz. 

Son zamanlarda sık sık şikâyet 
edilen işte bu adamın vazifelerini 
yapmaması, istifa etmemesi, dikkat 
etmemesi, baş eğmesi, sevinmediği 
halde sevinir gibi görünmesi, iste
mediği halde yapması, kızdığı hal
de susmasıdır. Gel gör ki zavallı 
münevver üstüne saldıran 3 ejderin, 
menfaatin, korkunun, izzeti nefis 
okşanmalarının elinden nasıl kur-
tulabilsin, nasıl? 

Menfaat büyükelçilik şeklinde 
tezahür eder, ulufe halinde gazete
lere dağıtılır, umum müdürlükler 
sunulur, hizmet mevkileri olan yer
ler şantaj basamakları, fikir hürri
yetlerinin en koparılmaz zincirleri 
olurlar. Münevver zaten cemiyete 
hizmet etmek, bir şeyler başarmak, 
nihayet "anlaşılmış" olmak gibi ken
di yarattığı komplekslerinin baskısı 
altında, gene kendisini en iyi alda
tıcı mazeretleri bulmakta yavaş 

A K İ S ' E 
Abone olunuz 

Posta Kutusu 582 

Erdoğan METO 
yavaş maharet kesbeder: Bir re
formun önderliğini yapacaktır, her
kes gibi boyun eğmiyecektir. 
müstakil kalacaktır. Heyhat ki 
günlük hayatın afyon tesiri, yakın 
menfaatten uzaklaştırıcı hareketle
re "enayilik" diyen iptidai bir ef
kârıumumiyenin baskısı onu da yıp
ratacak, "neme lâzımcılığa" hızla 
sürükliyecektir. 

Korku ise kanun olur, telefonda 
söylenen bir söz haline girer, filân-
canın imalı hareketi, falancanın de-
dikodusudur. Bunca emekle varıl
mış mütevazi bir' takım dünya ni
metlerinden bir anda ayrı düşme 
endişesi; bu alışılmış yuvanın ra
hatlığından; şu sevilen yüzlerin nu
rundan vazgeçme mecburiyetidir. 
Korku, elli yaşın istifhamlarına ek
lenir, onları şiddetlendirir: Mücade
le için gerekli maddi manevi kud
retten şüphe ettirir, kurulmuş ni
zamı en iyi nizam olarak gösterir. 

İzzeti nefis okşanmaları ejder
lerin en tehlikesizidir: Münevver if
sat veya iğfal edilmiştir, yüksek 
kabiliyetleri gerekli sahalarda kul
lanılmamıştır, işte şimdi çalışma ve 
parlama sahaları önünde açıktır, 
vatan hizmetleri kendisini bekle
mektedir. İlk iki ejderin yıkamadığı 
nice adam biliriz ki, gözleri önünde 
parlatılan şöhret hayalleriyle sar
sılmış ve göçmüşlerdir. 

Sene 1908. Abdülhamit idaresi 
zelzeleye uğramıştır. Osmanlı cami
asının anarşiye düşmemesi için bir 
kuvvet - iktidar - lâzımdır. Meş
rutiyetin ilk gününden itibaren, 
meşru ve hukuki bir otorite tesis 
edilinceye kadar "İttihat ve Terak
ki" en uzak yerlerde ortaya çıkan 
teşkilâtıyla Devleti ayakta tutacak 
tek otorite olduğunu göstermekte
dir. Meşrutiyetin ilânı, istibdadı yık
mak uğrunda yarım asra yakın bir 
zamandan beri sarfedilen gayretle
ri temsil etmek Cemiyetin nüfuz 
kaynağı olarak kabul edilmektedir. 
İttihad ve Terakki Cemiyeti kudsi-
leştirilmekte, bunun taraftarı ol
mamak vatanı sevmemekle bir tu
tulmaktadır. Bir çok kimseler onun 
namına hareket etmek, nüfuz sahi
bi olmak isteğindedirler. Bir çok 
münevverlere göre ise cemiyet hü
kümet fevkinde bir kuvvettir. 

Görülüyor ki 1808 münevveri 
neyse, 19655 münevveri de odur. A-
radan geçmiş olan 45 küsur sene, 
ancak ona yeni ihanetler hazırla
mağa yaramış: siyasi ve içtimai çal
kantılardan daha ezik, daha bitik, 
daha zelil çıkmıştır. 

Türk münevveri, Quo Vadis? 
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İKTİSADİ VE MALİ SAHADA 
Çalışma 

Hayrettin Erkmen 
Grevcilerin ilk hedefi 

Türkiyede ikinci grev 
Onal t ı Temmuz tarihli gazetelerin 

pek çoğu "İzmir Liman İşçileri 
dün gene grev yaptılar" diye bir ha
ber veriyorlardı. Sevinilecek bir hu
sus olarak hemen kaydedelim ki, ha
ber ancak mahdut bir kaç gazete ta- • 
rafından ehemmiyetsiz bir hadise gi
bi karşılanmıştır. B a s ı n ı n olay karşı
sındaki tutumunu grev meselesinin 
memleketimizde de artık üzerinde 
düşünülmesi gereken bir problem ha
line gelmiye başladığının delili ola
rak almak mümkündür. İşte sevini
lecek nokta budur. 

Henüz hatırlardan silinmemiş ol
malıdır ki, geçen yıl hemen hemen 
aynı günlerde, büyük bir ihtimalle 
aynı işçiler, memleketimiz sosyal si-
yaset tarihine Türkiyede yapılmış 
ilk grev olarak geçecek olan, bir 
grev yapmışlardı. Geçen yılki grev 
üç gün devam etmişti. Ve grev ola
rak kabul edilmişti. Grevciler netice
de greve sebep teşkil eden isteklerinin 
bir kısmını işverenlere kabul ettir
mişlerdi. Grev yapan işçilerin' sayı
ları beş yüzü geçiyordu. Olay kanuna 
aykırı ve yasak bir hareketti. Böyle 
olduğu, için grevcilerin ele başıları ol
dukları iddia edilen bir takım kimse-
ler tevkif edilerek mahkemeye veril
mişlerdi. Türkiyede yapılmış, bu ilk 
greve dair yargılama halen devam 

etmektedir. Gene hatırlatmış olmak 
için söyliyelim ki olayın tesirleri sa
dece memleket dahiline münhasır 
kalmamış, dış âlemde de yankılar u* 
yandırmıştır. Amerikada iş ve işçilik 
meseleleri üzerinde söz sahibi olan 
başlıca teşkilâtlardan biri Amerikan 
İş Federasyonudur. - American Fede-
ration of Labor - Bu teşkilât mem
leketimizde vukua gelen ilk grev 
hareketinin neticelerine karşı yakın 
bir hassasiyet göstermiştir. Duyduğu 
alâkanın fiilî tezahürü de Milletler 
arası Hür İşçi Sendikaları Konfede
rasyonu kanalı ile grev yapan beşyü-
zü mütecaviz İzmirli işçinin affı için 
Cumhurbaşkanına müracaata karar 
vermesi olmuştur. Bu müracaatın 
yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz. Ya
pıldı ise müsbet bir netice vermedi
ğini ele başı oldukları iddia edilen 
bazı kimselerin yargılanmalarının de
vam etmekte olduğundan anlıyoruz. 

Dünyada grev 

Grev bugün hür ve ileri dünya mem
leketlerinde başlıca amme hak ve 

hürriyetlerinden biri olarak telâkki 
edilir. Anayasalara kadar girmiş ve 
teminat altına alınmıştır. Bir çok 
memleketlerde tatbik sahaları da ala
bildiğine genişlemiştir. İster koluyla 
ister kafasiyle çalışılıyor olsun bir 
emek alışverişinin mevcut olduğu 
her yerde grev hakkının da yer bul
duğu memleketlerin adedi günden 
güne artmaktadır. Grev hakkı bugün 
artık bir amme hakkı olmaktan da i-
leri bir şahsiyet hakkı haline gelmiş 
bulunuyor. Bugün grev hak ve hür
riyetinin tanınmadığı memleketlerin 
adedi parmakla sayılacak kadar az
dır. Türkiye de maalesef bu hakkı 
tanımamakla İspanya, Portekiz, Rus
ya ve peyk memleketler safında yer 
almaktadır. Grev müessesesi iş ve iş
çi meselelerinin - geniş mânada -
mevcut olduğu her yerde var olması 
icap eden bir müessesedir. Medeniye
tin ilerlemesi ile birlikte insan hakla
rının ve şahsiyetinin müdafaası için, 
insanlığın başlıca vasıtalarından biri 
de şüphesiz grevdir .Grev işçi kitleleri 
elinde işverenlere karşı yegâne mü
cadele ve müdafaa vasıtasıdır. İşçi 
grev vasıtası ile patron tarafından is
tismar edilmekten kendini korur. 
Grevin faydası bir taraflı da değil
dir. Başlıca bir faydası da prodükti
viteyi arttırmaya hizmet etmesidir. 
İş şartları islâh edilen ve yaşama im
kânları artan bir işçinin verimi ar
tar. Bu verim? artmasından işçinin 
kendisi kadar işveren ve millî ekono
mi de faydalanır. Görülüyor ki grev 
korkulacak bir şey olmak şöyle dur
sun mevcudiyeti arzulanacak bir mü
essesedir. Dünyanın her tarafında ka
bul edilmiş veya yerleşmiş olmasının 
da sebepleri bunlardır. Yukarıda işa-
ret ettiğimiz gibi grev müessesesi dar. 
bir sahada işlemekle' de kalmaz. Bir 
çok memleketlerde en basit işçiden, 
memurlar dahil, Üniversite profesör

lerine kadar her hangi bir şekilde e-
mek satan her meslek zümresi bu 
haktan faydalanır. Hal böyle iken 
bizde hâlâ grev yapmak yasaktır. Ve 
bu mevzu ile ilgili meseleler 1936 ta
rihli eski, kifayetsiz ve geri bir zih
niyetin eseri olan bir kanun ile ted
vir olunmaya çalışılmaktadır. 

Kabaran rakkam 

Geçcn senekinden tam bir yıl sonra 
İzmirde belki de ayni liman işçi

leri, bu defa sayıları daha kabarık 
olmak üzere - 600-700 kişi - onbeş 
Temmuz günü grev yapmışlardır. 
Grev bir gün sürmüştür. Grevin bir 
gün devam etmesinde Çalışma Ba
kanlığının rolü büyük olmuştur. Ba
kanlık nedense hareketin uzamasını 
hiç istememiştir. Grev geçen seneki 
gibi bir kaç gün devam etmiş olsaydı 
gene tevkifler yapılacak ve muhake
meler açılacaktı. Grev yapan işçilerin 
hepsinin tevkifi kabil olsa bile bunun 
neticesi çeşitli bakımlardan iyi olmı-
yacaktı. Bir taraftan tahmil ve tah
liye işleri tamamen akamete uğrar
ken bir taraftan da bu kadar insanı 
hapishaneye sığdırmak kabil olmıya-
caktı. Sonra grev meselelerinde' tev
kiflerin ve tazyiklerin iyi sonuçlar 
verdiği de hiç bir memlekette görül
memiştir, öncülerine ve arkadaşları
na zorlamalarda bulunulması geride 
kalanlar üzerinde tesanüdü artırıcı 
tesirler yaratıyordu. Bunun misalini 
bir dereceye kadar memleketimizde 
de görüyoruz. 

İzmirli işçileri greve sevkeden se
bepler grevin her yerdeki sebepleri
dir. Yani iş şartlarının İslahı ve üc
retlerin yükseltilmesi. İzmirli işçiler 
greve teşebbüs ederlerken istismar e-
dildiklerine kani bulunuyorlardı. Ha-

Grevin getirdiği 
Boşalan iş yerleri. 
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İKTİSADİ VE MALİ SAHADA 

yat pahası bir zamandan beri alıp 
yürümüş ve fakat ücretleri bu gidişe 
ayak uyduramamıştı. Kendilerine iş 
veren müteahhitten memnun değil
lerdi, ilk iş olarak bunun oradan çe
kilmesini istiyorlardı. İzmir liman iş
çileri bugün ikinci defadır isteklerini 
kabul ettirmiş ve bu çok mühim prob-
lem üzerinde yeniden düşünmek vesi
lesini yaratmış bulunuyorlar. Bu ve
sile ile Türkiye sosyal siyaset tari-

hinde müstesna bir yer alacaklarını 
söylemek mübalâğa etmek olmıya-
caktır. Bugün işçiler kendileri ile 
Denizcilik Bankası arasındaki muta
vassıtı bertaraf etmişler ve doğrudan 
doğruya banka hesabına çalışmaya 
başlamışlardır. Grev neticesinde üc
retlerinde bir artma meydana gelip 
gelmediğini bilmiyoruz. Çünkü gaze
telerden öğrendiğimize göre, grevin 
başlıca saiki her şeyden evvel işçile
rin emrinde çalışmak istemedikleri 
müteahhidin aradan çıkarılması idi. 
Bunun altında asıl saikin ücretlerin 
yükseltilmesi isteği olduğu muhak
kaktır. Hareket ilk noktada tam mâ
nası ile muvaffak olmuştur denile-
bilir. İşçiler bu defa her hangi bir 
takibata da maruz , kalmamışlardır. 
İşte işin tam bu noktasında üzerinde 
durulması gereken iki mesele karşı
sında kalıyoruz: Bir defa işçilerin iş 
şartları ve ücret seviyeleri o kadar 
düşük olmalı ve istismar edildikle
rine dair kanaatleri o derece kuvvet
li bulunmalı ki, henüz geçen seneki 
grev macerasının müsebbibleri diye 
bazı kimselerin muhakemeleri devam 
ettiği bir sırada bu türlü rizikolu bir 
fiile atılmaktan çekinmemişlerdir. 
Burada önemle İşaret edilmesi lâzım 
gelen bir husus da sendikacılığın biz
de grevleri takviye edebilecek bir du
rumdan henüz çok uzak olduğudur. 
Buna rağmen, kanunun yasaklama
sına rağmen grev yapılmaktadır. Bu 
kadar rizikolu bir teşebbüse girişme
nin sebebini izah, bazı bilgilerin ışığı 
altında zor olmamaktadır. Cumhuri
yet muhabirinin bildirdiğine göre 
greve katılan işçilerden bazıları bu
günkü şartlar içinde karılarından bo
andıklarını ve çocuk yapmamak için 
karılarından uzak bulunduklarını bil
dirmişlerdir. Bundan başka şu da 
söylenebilir ki bu insanların çalış-

makla elde edecekleri hayat şartları 
ile çalışmadan hapishanede içinde bu-
lunacakları şartlar mukayese edildi
ğinde arada belki de büyük bir fark 
görülmiyecektir. 

Hükümetin tutumu 

Grev dolayısiyle karşılaştığımız i-
kinci mesele de hükümetin davra

nışıdır. Hükümet Çalışma Bakanının 
ağzından bu bir günlük iş terkini 
grev telâkki etmediğini ilân etmiştir. 
Halbuki, hadise bütün unsurları ile 
tam bir grev mahiyetindedir. Bir ta
kım istekleri temin etmek için iş 
toplu olarak bırakılmış, bu istekler-
den bir kısmının kabulünü tazammun 
eden bir anlaşma ile nihayet bulmuş-
tur. Grevin grev sayılabilmesi için de
vam müddetinin şu veya bu 'kadar o-
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lacağı hakkında bir kaide veya Ölçü 
mevcut bulunmadığı gibi ilimde ve 
tatbikatta adı belli olan bir hadisenin 
resmî dahi olsa bir beyanla başka bir 
kılıkta gösterilmesi kabil değildir. 
Hükümetin bu davranışını memleket
te grev istemediği ve grev hak ve 
hürriyetinin bizde de vücuda getiril
mesi kabil değildir. Hükümetin bu 
davranışını memlekette grev görmek 
istemediği ve grev hak ve hürriyeti
nin bizde de vücuda getirilmesi yo
lunda bir temayüle sahip olmadığı 
seklinde tefsir edebiliriz. Grevin yu
karıda kısaca temas ettiğimiz fayda
ları haiz olması bir tarafa, Demokrat 
Parti muhalefet yıllarında grev hak
kının başlıca müdafiliğini yapmıştı. 
Parti iktidara geldikten sonra kuru
lan ilk hükümetin beyannamesinde de 
grev hakkının tanınacağı beyan e-
dilmekte idi. Bugün memleket ayni 
memleket, insanlar ayni insanlar, 
şartlar ayni şartlar olduğu ve hattâ iş 
hayatının o günden bu tarafa bir 
miktar daha gelişmiş olacağı kabul 
edilebileceği halde iş başındaki parti 
ve hükümet bu bahiste müsbet bir 
vaziyet almaya arzulu görünmemek
tedir. Halbuki geçici ve günlük ted
birlerin meselenin hallinde müessir 
olamadıkları temadi eden hadiseler
le ortaya çıkmaktadır. Memleketimi
zi ulaşmıya çalıştığımız medenî â-
lemden uzaklaştıran grev hakkını ta
nımama meselesi üzerinde ciddi su
rette kafa yormanın ve bunu müsbet 
bir neticeye bağlamanın günü artık 
gelmiş olmalıdır. 

Kalkınma 
Fedakârlığın derecesi 
Fedakârlık kelimesi, bu fiilde bu

lunan kimse veya kimselerini ya
pabilecekleri ve yapmak istedikleri 

her hangi bir şeyden, kendi istekle
riyle vaz geçmelerini ifade eder. Ta
bii yapmak istemedikleri ve yapmak 
mecburiyetinde bulunmadıkları bir 1-
şi yapmalarındaki vaziyet de aynidir. 
Demek ki fedakârlıkta esas olan fert
lerin bir şeyi kendi istekleriyle yap
maları veya yapmamalarıdır. Yani fe
dakârlık ahlâki bir esasa dayanmalı 
ve otonom - kendi kendine vazedilen -
olmalıdır. Zorakilik vasfı ile fedakâr
lık fiili birleşemez. Bu sözleri söyle
mekten maksadımız fedakârlık keli-
meşinin mâna ve mahiyeti hakkında 
bir spekülasyon yapmak değildir. Sa
dece bugün Türk müstehlikinin içinde 
bulunduğu vaziyeti nasıl isimlendir
memiz lazım geldiğini araştırmak is
tiyoruz. Bildiğimiz gibi bütün vatan
daşlar fedakârlığa davet edilmekte, 
ve fakat davete ister icabet etsin, is
terse etmesin kemerini sıkmaya mec
bur vaziyette bulunmaktadır. Eğer 
kemerleri biraz daha sıkma hareke
tine milletçe hep bir arada seve seve 
katlanırsak fedakârlıktan bahsedile
bilir. Aksi halde muhakkak ki ha
yır... Vaziyete başka bir isim bul
mak icap eder. 

Fedakârlığa davetteki esbabı mu
cibe kalkınmadır. Kalkınma, feda
kârlık v.s. netice itibariyle bir tek 
noktaya müteveccihtir; iktisadî is
tikrara ulaşmak ve memleketteki re
fah seviyesini yükseltmek. Ye tabii 
refahtaki artışın demokratik pren
siplerin icaplarına uygun olarak, en 
âdil şekilde i n k i s a m ı n ı temin etmek. 
Bundan başka bir sebep aramanın 
yersiz ve boş olduğunu söylemek da
hi fazladır. 

Kalkınmanın fedakarlık icap et
tirip ettirmediği meselesi de zaman 
zaman münakaşa edilmiştir. Bu mü
nakaşaları eski sayılarımızdan birin
de hülâsa etmeye çalışmıştık. Burada 

K a l k ı n m a k için kullanılmıyacak malzeme. 
Asıl mesele: döviz yokluğu. 
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bir defa daha bunlar üzerinde dura
cak değiliz. Fedakârlık yapmanın lü
zumunu, hele bugünkü vaziyete ge
lindikten sonra, kabul etmek zaruri 
olmaktadır. Fakat ne tipte ve ne de
recede fedakârlık? Eğer idare eden
lerle idare edilenler ayrımını kabul e-
dersek. şöyle diyebiliriz: İdare edilen
lerin fedakârlık yapmaları lazımsa i-
dare edenlerin fedakârlığa katlanma
ları muhakkak zaruridir. Bu vatan
daşın fedakârlığın zaruretine inana
bilmesi için de lâzımdır. Başındakile
rin böyle hareket ettiklerini gören 
vatandaş buna daha kolaylıkla katla
nabilir. İngiltere, diğer bir takım iş
lerde olduğu gibi, harp içinde bunun 
en iyi misalini vermiştir. Kraliçenin 
çocuklarının doğumu sırasında lü
zumlu eşya ve maddeleri, diğer bütün 
İngiliz anneleri gibi ve keza' Başba
kan Churchillin kızının düğününde 
kullanacağı şekeri alelade İngiliz va
tandaşı gibi vesikayla temin etmele
ri fedakârlığın halka gösterilen en 
güzel örnekleridir. Buna benzer hare
ketlerin memleketimizde de görülme
si lâzımdır. Bunlara ilâveten ve bel
ki bunlardan da mühim olarak idare 
edenlerin idare edici sıfatıyla yapa
cakları bazı fedakârlıklar da vardır. 
Bu bilhassa memleketimiz gibi, kül
tür seviyesi düşük olan memleketler
de, idealist politikacı olmıya çalışmak 
ve kısa vadede ucuz ve kolay muvaf
fakiyet elde etme arzusundan vaz
geçmektir. Diğer memleketlerle mu
kayese edildiğinde, memleketimizde 
idare edenlerin üzerindeki yük çok 
daha fazladır. 

İdare edilenlerden, umumi ifadesi 
ile vatandaşlardan istenen fedakârlı
ğa gelince: kalkınma sonunda elde e-
dilen refah yükselmesinden vatan
daşlar eşit miktarda istifade edecek
lerse - ki böyle olmalıdır - kalkınma 
sırasında da eşit fedakârlığa katlan
malıdırlar. Burada nisbî olarak eşit 
bir fedakârlıktan bahsediyoruz. 

Sahaların tayini zaruridir 

Diğer bir mesele de fedakârlığın ya
pılacağı sahaların tayinidir. Aca

ba hangi sahalarda fedakârlık yap
malıdır? Fedakârlık modasının ha
kim olduğu şu günlerde sadece lü
zumlu sahalarda mı, yoksa lüzumsuz 
sahalarda da mı fedakârlık yapılı
yor T Bir misal verelim: Çay içmek 
isteyen bir kimsenin çay içmemekte 
yaptığı fedakârlıkla, buz dolabı veya 
otomobil almak isteyen bir kimsenin 
bu arzusunu ileriye talik ettiği za
man yaptığı fedakârlık arasında fark 
vardır. Otomobil veya buz dolabı al
mak istiyen, bugün onları alamaz, 
fakat şartlar müsait olduğu gün ta
sarrufunu buna harcamakla, biraz 
gecikmiş olmakla beraber isteğini 
yerine getirir. Bütün fedakârlığı is
tihlâkini biraz geciktirmesidir. Hal
buki günde bir bardak çay içmekte 
olan kimsenin bir müddet çay içme
mekle yaptığı fedakârlık tamamen 
farklıdır. Bir sene çay içemiyen müs
tehlik sene sonunda çay bulduğu za
man bütün sene boyunca içemediği 

365 bardak çayın hepsini birden içe-
mez. Sadece bir kaç gün için istihlâ
kini bir miktar arttırır o kadar... 

İstenecek fedakârlığın derecesini 
tayin de mühim problemlerden biri
dir. Gerekli fedakârlık miktarının i-
yice hesaplanması lâzımdır. Vatan
daşları lüzumsuz yere sıkıntıya sok
mak hem adil olmaz, hem de tehli
keli olabilir. Fakat ne yazık ki feda
kârlık taleplerinin her kanaldan ya
pıldığı şu günlerde, bu tip hesapla
maların bulunduğuna dair en ufak 
bir karine bile mevcut değildir. 

Memleketimiz bir fedakârlıklar 
memleketidir. Uzun zamandan beri 
Türk vatandaşlarının fedakârlık yap
maksızın yaşadığı gün mevcut değil
dir. Bu sebeple fedakârlık talebinde 
bulunmak bir bakıma zor, bir bakı-
ma göre ise kolaydır. Zordur, çünkü 
bunca senedir fedakârlık yapmış olan 
bir toplumdan hâlâ ve eskisinden kat 
kat fazla fedakârlık istenmektedir. 
Kolaydır çünkü, millet fedakârlık 
yapmaya alışmıştır. Bu iş onun için 
tabii hale gelmiştir ve henüz feda
kârlık yapmadan veya az fedakârlık 
yaparak yasamanın tadını tadmamış-
tır. 

Gerek zorluklar gerekse kolaylık
lar gözönünde tutularak yapılması i-
cap eden iş; lüzumlu sahalarda, lü
zumlu miktarlarda ve bütün sınıfla-
ra eşit yük teşkil edecek şekilde ta
lepte bulunmaktır. Tabii bunların 
hepsinin üstünde, her fedakârlıktan 
en azamî faydayı temin edecek şe
kilde, hiç bir israfa meydan vermek
sizin faaliyette bulunmak da şarttır. 

Birleşmiş Milletler 
Yabancı sermayeye yardım 
Bütün dünyanın gözleri Cenev-

reye çevrilmiş bulunuyor. Her-
yor. Herkes Dört büyüklerin en se-
lâhiyetli temsilcilerinin siyasi co-e-
xistence meselesini nasıl halledecek
lerini öğrenmek istiyor. Fakat bu a-
rada İsviçrenin bu güzel şehrinde bir
çok milletleri alâkadar eden başka 
bir milletlerarası toplantı yapılmak
tadır. Bu, Birleşmiş Milletlerin Eko
nomik ve Sosyal Meclisinin, iktisa-
den geri kalmış memleketlere yaban
cı hususi sermayenin nasıl yardım e-
debileceği hususunda yaptığı bir top
lantıdır. 

Küçük memleketleri alâkadar e-
den bu toplantı. Birleşmiş Mületlerin 
Ekonomik ve Sosyal Meclisinin yir
minci toplantısı olacaktır. Gündemde 
en fazla göze çarpan şey, Birleşmiş 
Milletlerin, Milletlerarası hususi ser
maye hareketleri hakkında yaptığı 
devamlı çalışmaların serisinin beşin
ci raporudur. 

Rapor altmış altı sahife tutan bir 
çalışmadır. Ve dünyanın bir çok mem
leketlerindeki hususi yatırımların ge-
lişmelerini göstermektedir. Raporda, 
birçok iktisaden geri kalmış memle
ketlerde yabancı sermayeyi teşvik i-
çin yapılan teşrii gayretlerden de bah
sedilmektedir. 

Birleşmiş Milletler binası 
Geri kalanlara yardım 

Raporun hemen hemen her sahi-
fesinde aynı fikir hissedilmektedir-Bü-
yük buhranın neticesinde ortaya çı
kan iktisadi infiratçılık modası ya
vaş yavaş kaybolmakta ve yerini, hu
susi sermaye bakımından, memleket 
menfaatleri ile dış menfaatler arasın
da bir alâka bulunduğu fikrine bırak
maktadır. 

Bilhassa âmme hizmeti teşebbüs
leri ile maden sanayiinde yabancı 
sermayenin şüphe ile karşılandığı ya
tırım sahalarındaki yeni temayül ya
bancı hususi sermayeyi, yabancı dev
let sermayesinden daha kolaylıkla ka
bul etme yolundadır. 

Eskiden muhakkak nazarı itiba
ra alınan, yabancı sermayenin bir iş
letme sermayesinin %49 undan fazla 
olmaması hakkındaki hüküm artık ö-
lü hale gelmiş bulunmaktadır. La
tin Amerika memleketlerinin hiç biri
sinde bu sert hüküm artık cari de
ğildir. Fakat Orta Doğuda henüz bu 
fikirden tam olarak cayılmış değildir. 

Hatta teşebbüslere yabancıların 
sahip olmasından yıllarca acı acı şi
kâyet edilen Hindistan ve Pakistanda 
bile bu vaziyet yumuşak karşılan
maktadır. Hindistanın resmi politika
sı bitaraf ve yumuşaktır. Pakistanda 
yabancı sermayenin'teşebbüsün %60 
ına kadar sahip olabilecegi kabul edil
miştir. 

Fransız hükümeti tarafından hem 
yabancı sermayeyi yatıranların hem 
de yatırımın yapıldığı memleketin 
menfaatlerini tatmin edecek bir tek
lif yapılmıştır. Fransız teklifinde Od 
türlü hisse senedi çıkarılması ve i-
dari hakların kısmen veya tamamen 
bunlardan birine hasredilmesi isten
mektedir. 
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Yabancı sermayeyi vergi müker
rerliğinden kurtarma yolundaki gay
retlerde her yerde muvaffak olmak
tadır. Bu gün aşağı yukarı 400 vergi 
anlaşması ya yürürlüktedir veya mü
zakereleri yapılmaktadır. Kolombiya 
hükümeti Birleşmiş Milletlere, geli
rin sadece kazanıldığı memlekette 
vergilenmesi için çok taraflı bir an
laşma yapılması teklifinde bulunmuş
tur. 

Hususi yabancı sermayeyi teşvik 
için konulmakta olan vergi muafiyet
leri de gün geçtikçe daha yaygın ha
le gelmektedir. Uzakdoğu ve Latin 
Amerika memleketlerinin'hemen he
men hepsi, Ortadoğu memleketlerinin 
işe çoğu bu tip tedbirlere başvurmak
tadırlar. Böyle vergi muafiyeti yoluy-
la teşvikte bulunan memleketlerin 
arasında Barbados'un İngiliz bölgesi, 
İngiliz Guinası, İngiliz Hondurası, Al
tın Sahili, (Jamaika, Leeward adala
rı, Nijerya, Trinidat ve Winward a- . 
daları vardır. 

Hollanda'da, Antiller'de, Mısır'da, 
Formoza'da, Hindistan'da, Pakistan-
da, İsrail'de, Haiti'de ve Endenozya-
da parlak imtiyazlar verilmiştir. 

Ne tip bir rüzgarın estiğini gös
termek için bazı Latin Amerika Dev
letlerinde, hatta madenciliğe, âmme 
servislerine ve petrole yabancı ser
mayeyi davet ettiklerini söylemek kâ
fidir. Birleşmiş Milletlerin raporu aşa
ğıdaki hususları göstermektedir. 

ARJANTİN; İki sene önce Ar
jantin hükümeti yabancı sermaye fa
izlerinin ve kârlarının memleketten 
çıkarılabilmesini serbest bırakmıştı. 
Bu kadarla da kalmıyarak geçenler
de aynı kararı petrole ve petrol kuyu
larının işletilmesinden elde edilecek 
kazançlara da teşmil etti. 

KÜBA; Nizama aykırı hareket
ler yapılmadığı takdirde, petrol İs
tihsal etmek üzere hususi Küba ser
mayesi ile işbirliği yapan yabancı ser
mayeye yapılan hükümet ikrazları 
bağışlanır. 

ŞİLİ; Tabancı bakır teşebbüsle
rini kontrol edebilmek için, ayırıcı 
bir döviz nizamından bir gelir vergi
si sistemine geçilmiştir. Bu, ilgili şir
ketlerin kendi memleketlerinde vergi
ye tabi olanlarını önleyici bir tedbir
dir. Şilide kârlar üzerinde, hasıla
tın artması ile ters orantılı olarak a-
zalan bir surtax vardır. Bu vergi yo
luyla hasılanın artması teşvik edil
mektedir. 

PERU; Yabancı sermayenin âmme 
hizmetleri sahasına da iltifat etme
sini temin etmek için Peruda geçen
lerde bir kanun çıkarılmıştır. Bu ka
nuna göre âmme hizmetlerinin fiyat-
ları asgari olarak her üç senede bir 
gözden geçirilecek, ve kârın % 5 in al
tına düşmesi veya %15 in üstüne çık
ması hallerinde fiyatlar yeniden dü
zeltilmeye tabi tutulacaktır. 

Bugüne kadar yapılan kanunların 
çoğunun gayesi şimdiye kadar dev
letler tarafından konmuş olan ve ya
bancı sermayenin kazançlarının trans-

ferine mani olan hükümlerin kaldı
rılmasıdır. 

Birleşmiş Milletler Raporu, yaban
cı sermayenin nakline dair olan son 
kanunları şöylece toplamaktadır. 

ARJANTİN; Sermaye mikdarının 
%8 ine kadar, olan kazançlar yıllık 
olarak transfer edilebilir. Sermaye 
% 8 kadar olan ve yeniden yatırılan 
kazançlar dahil) on yıl sonra anapa
ranın % 10 u ilâ 20 si kadar olmak 
üzere memleketten çıkarılabilir. 

BREZİLYA; Yabancı sermaye is
tenildiği anda serbest olarak dışarı 
çıkarılabilir. Sadece kambiyo rayiç-
lerindeki değişiklikler yüzünden ha
sıl olacak kayıplar sermaye sahiple
rine aittir. Sermaye akımını kontrol 
eden kambiyo mevzuatı yeniden tet
kik edilmektedir. 

ŞİLİ; Yapılan yatırımların ka
zançları on yıldan, yirmi yıla kadar 
transfer edilebilir. Esas sermaye ya
tırımın yapılmasından beş yıl geçtik
ten sonra beş eşit taksitte geri çıka
rılabilir. 

KOLOMBİYA; Hem kazançlar 
hem de sermaye serbestçe çıkarıla-
bilir. 

NİKARAGUA; Kazançlar ve ser
maye, ithalata tatbik edilen döviz 
fiyatı üzerinden hiç bir sınıra tabi ol
mamak üzere yıllık olarak ve serbest 
döviz fiyatları üzerinden çıkarılabi
lir. 

PARAGUAY; Kazançlar ve ser
maye, kayıt edilmiş sermaye mikda-
rının %20 sine kadar olmak üzere 
yıllık olarak ve serbest döviz fiyat
ları üzerinden çıkarılabilir. 

MISIR; Kazançlar cari kambiyo 
nisbetleriyle serbestçe çıkarılabilir. 
Sermaye beş yıl geçtikten sonra, her 
yıl kayıtlı kıymetin beşte birini geç
memek üzere çıkarılabilir. 

İSRAİL; Eskiye nazaran liberal 
olan yeni kanunla hem kazançlar hem 
sermaye yılda kayıtlı sermaye mikda
rının %10 unu geçmemek üzere çıka
rılabilir. 

URDUN; Kazançlar serbestçe 
transfer edilebilir. Sermaye bir yıl 
geçtikten sonra ve dört yıllık taksitte 
çıkarılabilir 

TÜRKİYE; Ne kârların ve ne de 
sermayenin nakli için bir tahdit mev
cut değildir. 

AFGANİSTAN; Kazançlar trans
fer edilebilir. Sermaye de serbestçe 
ve resmi döviz rayici üzerinden trans
fer edilebilir. 
TAIWAN; Kârların sermayenin %15 
ine kadar olan kısmı transfer edilebi
lir. Daha fazla miktardaki transfer
ler için resmi müsaade lâzımdır. Ser
maye bir yıl geçtikten sonra ve esas 
sermaye mikdarının %15 ini geçmi-
yen yıllık taksitler halinde ödenir. 

HİNDİSTAN; Kabul edilen yatı-
rımlar sterling mıntıkası haricindeki 
memleketlere Norveç, İsveç, Dani
marka her zaman transfer edilebilir. 

JAPONYA; Kabul edilen serma
yeler iki yıl geçtikten sonra ve ser-
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mayenin yüzde yirmisine varan yıl
lık taksitler halinde transfer edile
bilir. 

PAKİSTAN; Kazançlar tam ola
rak transfer edilebilir. Tasdik edilen 
yatırımların transferi de serbesttir. 

Fransa 
Seyahat dövizlerinin tanzimi 
Fransız turistleri kendilerine mü

saade edilen dövizleri şimdiye ka
dar yabancı tediye vasıtaları, seya
hat çekleri v.s. şeklinde alabiliyor
lardı. Döviz işleri ile meşgul dairenin 
bankalara verdiği yeni bir talimat
tan anlaşıldığına göre, bundan böyle 
bankalar turistlere tanınan havale, e-
mirlerinin ancak bir kısmını ifa ede
ceklerdir. Bu miktar, Fransız seyyah
ları tarafından yabancı memleket
lerde kaldıkları otellerde işgal ettik
leri odaların bedeli olarak her hangi 
bir otele direkt olarak adam başına 
on bin Fransız frangını geçmiyecek-
tir. Bu havalenin de diğer döviz pay
lan gibi seyahat pasaportuna kayde
dilmesi lâzımdır. 

Bu kararla turistlere verilecek dö
vizlere doğrudan doğruya bir müda
hale yerine endirekt bir müdahalenin 
bahis'konusu olduğu görülmektedir. 
Fakat netice aynı kapıya çıkmakta
dır.- Turist memleketinden çıkarken 
elindeki dövizin az veya çok olmasına 
göre gideceği memleketlerde uzun ya
hut kısa bir müddet kalır. Fransız 
hükümeti döviz tasarrufu kasdı ile 
turistlerin yabancı memleketlerdeki 
ikametlerini kısaltmayı uygun gör
mekte ve bunu o memleketlere yapı
lacak ikamet bedelleri ve transferle
rine bir azami had koymak yoluyla 
teinin etmek istemektedir. 
Fransız - Alman film müzakereleri 
A l m a n y a ile Fransa arasında Ham-

burgda yapılan müzakerelerden 
sonra iki memleket arasında film ti
caret münasebetlerini 1 Eylül 1955 
den 31 Ağustos 1958 devresi için dü-
zenliyen bir protokol imzalanmıştır. 
Protokol normal filmler ile kısa film
lere- kültür, dokümanter, eğitim 
filmleri v.s. - dairdir. Protokolda ay
nı zamanda ilerde mümkün olabile
cek müşterek istihsal (coproduction) 
meseleleri üzerinde de durulmakta
dır. Anlaşmaya göre her yıl o yıl i-
çinde çevrilen otuza kadar film kar
şılıklı olarak alınıp verilebilecektir. 
Kısa filmlerin alınıp verilmesi için 
bir sınır konmamıştır, iki memleket 
arasında film ticareti daha geçen 
yıllardan itibaren güzel gelişmeler 
kaydetmiş bulunuyordu. 1954 yılında 
Batı Almanya Fransız filmlerine 8,2 
milyon mark ödemiş, Fransadan da 
Almanyaya 3,4 milyon marklık bir 
transfer yapılmıştır. 

Her iki memleket için bu miktar
ların bir kazanç olduğunda kimsenin 
şüphesi olamaz. Her iki memleket 
kısa bir zamanda medenî âleme ya
kışır şekilde, derhal karşılıklı müba
deleye, girişmişler ve rakkamlardan 
da anlaşıldığı üzere mühim meblâğ 
transfer yapmışlardır. 
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DÜNYADA OLUP BİTENLER 
leri şöylece sıralamıştı: 

1. Silahsızlanma meselesi 
2. Peyk devletlerin dununu 
3. İkiye ayrılmış devletler mese

lesi (Almanya, Çin Kore ve Vietnam) 
4. Hür devletlerin, iç islerine vaki 

müdahaleler meselesi 

Masa başında... 

Cenevrede Dörtler 
olarak 18 Temmuz 

Dörtlerin toplandığı salon 
Bu kubbede bakî kalan... 

Dörtler Konferansı Konferansa hazırlık 
Ümitlenen dünya 
2 3 Temmuz 1955 günü Cenevre hal

kı gazetelere göz attığı zaman, bir 
müddetten beri gürültüsü devam e-
den, Milletler Sarayında büyük bir 
masa etrafında toplanan "dörtler" in 
dağıldıklarını öğrendiler. O gün, Ce
nevre halkı sulhtan, milletlerin an
laşmasından ziyade, kendi memleket
lerinin kazancını tetkik ve tesbit ile 
meşguldü. Çünkü Cenevre'de bir 
dörtler toplantısı demek, bütün dün
yanın gözünü İsviçreye toplamak de
mekti. Gene Cenevrede beynelmilel 
ve büyük çapta bir toplantı demek, 
İsviçre'ye bol miktarda misafir, ya
bancı insan ve dolayısiyle döviz gel
mesi demekti. 

Konferans beş gün arasız devam 
etmişti. İki günden son güne kadar 
dünya milletleri dörtlerin gene bir 
açmaza girecekleri endişesi ile gaze
teleri, ajansları takip etmişlerdi: Ta
rihin seyrini değiştirecek kararlar a-
lınacak mıydı ? 

Dörtlerin iyimserlik içinde dağıl
dıkları son gün etrafa yayıldı, soğuk 
harp sona ermişti, başkanlar böyle 
söylüyorlardı ve "diğer meseleler E-
kimde dört Dışişleri Bakanı tarafın
dan müzakere edilecekti." 

Bütün bunlar bir anlaşma, soğuk 
harbin sonu ve dünya sulhusun ger
çekleşmesi miydi ? Yoksa her iki ta
raf, Batılılar ve Sovyetler yeni bir 
oyalama plânını tatbik etmekle mi 
meşguldüler? 

Cenevre konferansı pek iyimser 
bir hava içinde açılmıştı. Bu i-

yimserliği daha Devlet • adamlarının 
konferansa tekaddüm eden günlerde 
verdikleri demeçlerden sezmek o ka
dar güç değildi. Bilhassa Mareşal Bul-
ganin'in beyanatı bu bakımdan dite* -
kati çekmekteydi Sovyet Başbakanı 
Cenevreye hareketinden önce Mos-
kovada yaptığı bir basın toplantısın
da, Sovyetlerin, bu konferansa, diğer 
büyük devletlerle milletlerarası me
seleleri müzakere etmek ve bunlara 
mutlaka birer hal çaresi bularak mil
letlerarası gerginliği azaltmak için 
gittiklerini bildirmiş ve bu toplantı 
sonunda elde edilecek sulhün kütü de 
Olsa bir harpten evlâ olduğunu ilâve 
etmeyi de unutmamıştı. Bulganin, 
Sovyet idarecilerinin şimdiye kadar 
yaptıklarının aksine, beyanatında 

. Birleşik Amerika ve müttefiklerine 
çatmıyor ve soğuk harbi - sorumunu 
kimseye yüklemeksizin - bir vakıa 
olarak kabul ettiğini belirtiyordu. 
Bundan başka, gene Bulganine göre, 
Avrupada müşterek bir güvenlik sis
teminin kurulması da tamamen im
kânsız değildi. 

Başkan Eisenhowr ise, kendisini 
Cenevreye götürecek uçağa binme
den bir saat önce, radyo ve televiz-
yon ile yayınlanan kısa bir konuşma
sında, Bulganin'e yakın bir iyimser
likle, konferansa on seneden beri bü
tün milletlerarası münasebetlere ha-
kim, plan zihniyeti değiştirmek azmiy
le gittiklerini söylemiş ve Cenevrede 
görüşülmesini gerekli saydığı mesele-

ilk defa 
sabahı saat 

dokuzda masa başında toplandılar. 
Dünyayı bütün bir hafta boyunca kâh 
ümide, kâh bedbinliğe düşüren konuş
malar o gün başladı. İlk konuşmayı 
yapan Başkan Eisenhower "ideolojik 
görüş ayrılıklarının umumi bir anlaş
maya meni teşkil etmiyeceğini" söy
lerken on yüdanberi bir Amerikan 
Devlet adamının ağzından duyulma
yan bir söz ediyordu. 

Konferansta patlak veren ilk ih
tilâf beklenildiği gibi Amerika ile 
Sovyet Rusya arasında değil, fakat 
Fransa ile batılı müttefikleri arasın
da vuku bulmuştu. Konferansın bi
rinci gününde söylediği demeçte Fran
sız Başvekili Edgar Faure'un Sovyet
lerin ötedenberi ağızlarında çiğnedik
leri ve Amerikalıların da yanaşmak 
istemedikleri "müşterek bir Avrupa 
güvenlik sistemi" ne rıza göstermesi 
ve hatta böyle bir sistemin kurulma
sını bizzat teklif edecek kader ileri 
giderek kraldan ziyade kral tarafta
rı kesilmesi Amerikalıları hiddetlen-
dirmişti. Zira konferanstan önce yap-

Foster Dul les 
Ekim ayının şahı 

AKİS, 30 TEMMUZ 1955 

pe
cy

a



DÜNYÂDA OLUP BİTENLER 

tıkları ihzari toplantılarda Batılı Dev
let adamları Rusya'nın karşısına müt
tehit bir cephe ile çıkacaklarına dair 
karara varmış bulunuyorlardı. Hal
buki bu teklifi ile Fransa, Rusyanın 
safında yer almıştı. Nitekim Mare
şal Bulganin de aynı gün verdiği be
yanatında. "Kuzey Atlantik anlaşma
sı teşkilâtı, Batı Almanyanın tekrar 
silâhlanmasına yol açan Paris anlaş
maları ve Doğu Avrupadaki komünist 
memleketler arasında NATO tipinde 
bir teşkilât kurulmasını sağlayan 
Varşova anlaşmasının iptali ve bu 
anlaşmaların yerini alacak ve Av-
rupanın umumuna şamil yeni bir kol-
lektif güvenlik sisteminin kurulması" 
nı teklif etmişti. Kolayca anlaşılacağı 
gibi, bu teklif kabul edildiği takdir
de Rusya, önce Almanyanın silâhlan-
masına mani olacak, sonra d?, - böyle 
bir Paktın azaları arasında Rus nüfu
zu altındaki memleketler çoğunluğu 
teşkil edeceği için - Avrupada duru-
munu kuvvetlendirmiş olacaktı. Bu
nun içindir ki Eisenhower kollektif 
bir güvenlik sistemine yanaşmadan 
ve Avrupa güvenliği konusu ile ilgi
li muayyen teklifler serdetmeden, sa
dece, Rusya kendisini Almanyanın ye
niden birleşmesinden dolayı tehlikede 
hissettiği takdirde Sovyetlere bir A-
merikan garantisi teklif etmekle ye
tinmişti. 

Eden'e gelince; İngiliz Başvekili 
Avrupa güvenliğini teminat altına al
mak için Büyük Britanyanın "A.B.D., 
Sovyetler Birliği, Fransa ve yeniden 
birleşmiş bir Almanyayı ihtiva ede
cek •bir güvenlik paktına iştirake ha
zır" olduğunu belirten bir teklifte bu
lunmuştu. Bundan başka Büyük Bri
tanya Doğu ile Batı arasında asker
likten tecrit edilmiş bir bölge kurul
ması imkân ve ihtimallerini tetkike 
de hazırdı. 

Almanya ve Avrupanın güvenliği 
İlk gün yapılan konuşmalardan da 

anlaşılabileceği gibi, Dört Büyük
leri ilgilendiren ilk mesele iki Alman
yanın birleştirilmesi ve Avrupa - do
layısıyla dünya - güvenliği olmuştu. 
Nitekim salı sabahı dört Devletin en 
yüksek kademedeki temsilcilerine re
fakat eden dört Dışişleri Bakanının 
yaptıkları bir toplantıda hasırlanan 
gündemin ilk maddesini Almanyanın 
birleştirilmesi, ikinci maddesini ise 
Avrupa güvenliği teşkil ediyordu. Di
ğer iki madde ise sırasıyla silâhsız
lanma meselesi ve Batı ile .Doğu ara
sındaki münasebetlerin sıklaştırılma
sı idi. 

Dört Büyükler Almanya meselesi
ni görüşmeye salı günü' öğleden son
ra başlamışlardı. Bu görüşmeler es
nasında söz alan Sovyet Başbakanı 
iki Almanyanın birleştirilmesi ile Av
rupanın güvenliği meseleleri arasın
da sıkı bir bağ olduğunu işaret et
mişti. Bulganin'e göre, Almanya an
cak'Avrupada müşterek bir güvenlik 
sistemi kuruduktan sonra birleştiri
lebilirdi. Bu sistem de bizzat Batı 
Almanyanm dahil bulunduğu ve te-
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cavüzi bir mahiyet taşıyan Nato'nun 
iptal edilmesinden sonra kurulabilir
di. Nato'nun lağvını düşünmek ise 
bugün için mevsimsizdi. Şu halde Al
manyanın birleştirilmesini düşünmek 
için daha önümüzde zaman vardı. 

Başkan Eisenhower Bulgânînin bu 
beyanatını cevapsız bırakmıştı. Baş
kan Nato'nun tecavüzi değil, fakat 
tedafüi bir teşkilât olduğu hususunda 
İsrarla durmuş, aksi takdirde Birle
şik Amerika ona iştirak etmezdi, de
mişti. Amerika halkının harp iste
mediğini belirten Eisenhower, konuş
masının bir yerinde toplantıda bulu
nan Mareşal Zukof'un gözleri içine 
bakarak "Şu anda aramızda bulunan 
Mareşal Zukof da bilir ki, bir asker 
olarak daima doğru konuştum. Sizi 
temin ederim ki Kuzey Atlantik Pak
tı Kuvvetleri Başkumandanlığını de
ruhte ettimse, bunu bu teşkilâtın 
harpten ziyade sulhe hizmet edeceği
ne inandığım için yaptım, harpten, bir 
yenisine başlamak kuvvetini kendim
de göremiyecek kadar bıkmış bulunu
yorum." demişti. 

öyle anlaşılıyor ki bizzat Bulga-
ninin bile "Size inanıyoruz" diyerek' 
karşıladığı bu sözler de Sovyet idare
cilerini ikna etmeye kâfi, gelmemiş 
ve Sovyetler Almanyanın birleştiril
mesi meselesinin halli için gerekil za
manın gelmediğini ileri sürmekte İs
rar etmişlerdi. 

Avrupanın güvenliği meselesi de 
ayni fasit dairenin İçine sıkışıp kal: 
mıştı. Konferansın sonunda yayınla
nan tebliğde de anlaşıldığı gibi, Dört
ler, Almanyanın birleşmesinin mi Av
rupa güvenliğini doğuracağına, yoksa 
Avrupanın güvenliğinin mi Almanya
nın birleşmesine yol açacağına bir 

türlü karar verememişlerdi. Gene ay
nı tebliğden anlaşıldığına göre, bu i-
ki dâva da Ekim ayında Cenevrede 
toplanması derpiş edilen Dört Dışiş
leri Bakanlarına devredilmişti. Dört-
lerin direktiflerine göre, Dışişleri Ba
kanları Almanya ve Avrupa güven
liği meselelerinde Konferansa teklif 
edilmiş olan muhtelif tasarıları ince-
liyerek bir hâl çaresi bulacaklardı. 

Tek bir cümle ile, iki Almanyanın 
vuslatı başka bahara kalmıştı. 
ya silâhsızlanma?'.. 
Silâhsızlanma meselesine gelince, 

bu konuda bütün dünyada geniş 
akisler yaratan bir teklifte bulunma 
şerefi Eisenhowere aitti. Başkan, per
şembe günü yapılan' oturumda söz a-
larak Birleşik Amerika Devletleri ve 
Sovyet Rusyanın, birbirlerine, askeri 
tesislerinin tam bir plânım vermele
rini ve her iki memleketteki bütün 
askeri tesislerin havadan teftişine 
karşılıklı olarak müsaade etmelerini 
teklif etmişti. Başkan, böylece, iki 
Devletin de kendisini baskın şeklin
deki bir taarruza karşı daima emni
yette hissedeceğini ve böyle bir ge-

lişmenin dünya gerginliğinin gevşe
mesine yardım edeceğini ileri sürmüş
tü. Ancak Eisenhower plânları verile
cek ve havadan teftiş edilecek tesis
ler arasında atom tesislerinin bulu
nup bulunmayacağını zikretmemişti. 

Bütün dünyada müsait karşılanan 
bu teklif nihai tebliğde bahis konusu 

[bile edilmemekte idi. Tebliğde kay
dedildiğine göre, Dört Büyükler, si
lâhsızlanma meselesinde, büyük dev
letlerin silâhlanma programlarında 
yapacakları kesintiden artacak olan 
bütçe fazlalıklarının iktisaden geri 
kalmış memleketlerin inkişafıma sar-

Eisenhower ve ailesi Cenevre'de Amerikan kilisesi önünde 
Duası kabul olundu mu? 
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DÜNYADA OLUP BİTENLER. 

fedilmesi hakkında vaki bir teklifi 
muvafık bulmuşlar ve bu prensip da
hilinde bir anlaşma zemini temin e-
dilmesi için Birleşmiş Milletler Ge
nel Kurulu Silâhsızlanma tâli komi
tesine gerekli talimatı vermişlerdi. 
Fare doğuran dağ.. 
Netice ne idi? Bir hafta süren bu 

konferansın sonunda hangi millet
lerarası meseleler çözülmüştü? Bu 
suallerin akti bir cevabını verebil
mek için vakit henüz erkendir. Fa
kat bugün için dağın doğura doğura 
bir fare doğurduğunu söylemek, her 
halde yanlış olmaz. 

Almanya meselesi görüşülmüş, bir 
hal tarzı bulmak vazifesi Dışişleri 
Bakanlarına aktarılmıştı. Avrupa gü
venliği de aynı akıbete uğramaktan 
kurtulamamıştı. Silâhsızlanma mese
lesi ise Birleşmiş Milletler Teşkilâtı-

nın hiç bir yetki ve kudreti olmayan 
tâli bir organına havale edilmişti. Bu 
organ ne yapabilecekti? Büyük dev
letlerin silâhlanma programlarında 
nasıl bir kesinti yapılmasını teklif e-
decekti?. Bir hâl tarzı ve anlaşma 
zemini bulsa bile bunu Birleşmiş Mil
letlere mi, yoksa Dört Büyüklere mi 
sunacaktı? Bütün bu sorular ilerde 
çıkabilecek bir anlaşmazlığın bugün 
atılmış tohumları olabilirler. Bu ba
kımdan, silâhsızlanma meselesi de di
ğer iki mesele gibi yüzüstü bırakıl
mış sayılmalıdır. 

Şurası muhakkaktır ki bu konfe
ransın önemi elde edilen - veya edile-
miyen - neticelerden değil, konferans 
süresince taraflara hâkim olan zihni
yetin yeniliğinden ileri geliyordu. On 
seneden beri ilk defa bir masa ba
şında toplanmakla Dörtler dünya me
selelerini müzakere yolu ile hal et
menin mümkün ve gerekli olduğunu 
kabul ediyorlardı. Bu yeni anlayış ha
vası devam ettiği takdirde, günün b i -
rinde bu meselelerin bir hal tarzına 
bağlanmaları pek âlâ mümkün ola
bilirdi. 

Avrupa Konseyi 
Strasburg... Temmuz (Aydemir BAL
KAN yazıyor) 

Delegelerimizin gayret ler i 
Konseyin ikinci gününden itibaren 

komisyon çalışmaları başladı. Bi
zim için en önemlisi tabiatiyle iktisat 
komisyonunun çalışmaları olacaktı. 
İstikraz taleplerimizin ve iktisadi du
rumumuzun bütün tafsilâtı düşünüle
cek olursa hakkımızda verilecek ra
porun ehemmiyeti aşikârdı. Konseye 
sunulacak olan hu raporun A v r u p a n ı n 
hususi sermaye veya devlet yatırım
ları faaliyet merkezlerine ne derece 
tesir ettiği de gözden kaçmamaktay
dı. İstikbalimiz hattâ halimiz için i-
yimser, teşvik edici mülâhazaların 
iktisadî hayatımızın gidişatı hakimin 
dan, hele son teşebbüslerimizin ne
ticelerinden sonra, ne derece önemli 
olduğu biliniyordu. Bütün mesele her 
şeye rağmen bu mülâhazaları komis
yon notları arasına alabilmekti. 

Fakat bu nasıl kabil olacaktı ? İk
tisadî durumumuzun parlak olmak
tan çok uzak bulunduğu herkes tara
fından bilinen bir hakikatti. Yeni ü-
mit kapılarını nasıl açabilecektik? 
Komisyondaki Alman delegelerinin 
ve başkan Federspiel'in pek de lehi
mize olmadıkları malûmdu. Onları 
nasıl ikna edebilecek, edindikleri gay
ri müsait intibaları nasıl silecektik? 
Komisyon delegeleri ve başkan Fe-
derspiel dört ay evvel Türkiyeyi zi
yaretle "İnkişafı geri kalmış mem
leketler" hakkındaki etüdlerini ta
mamlamışlardı. Bu delegelerin gerek 
resmî temaslarında, gerek şahsî tet
kiklerinde iyi intibalar edinmedikleri, 
hattâ kırgınlık vesilesi olacak bazı 
olayların geçtiği söyleniyordu. Nite
kim komisyon çalışmalarının hemen 
ilk gününde bütün bu endişelerin 
yersiz olmadığı görüldü. Bunlara rağ-

Fethi Çelikbaş 
Konseyde başkan 

men komisyondaki Türk temsilcileri 
bu zahmetli ve çetin yükün altından 
nasıl kalkacaklardı? 

• 
İktisadi komisyon çalışmalarına en 

kuvvetli iki delegemiz, Fethi Çe
likbaş ve Feridun Ergin iştirak edi
yorlardı. İkisi de gerek iktisat gerek 
umumi formasyon bakımından Av
rupalı meslekdaşlarından hiç de aşa
ğı değillerdi Yalnız ister istemez ak
la bir sual gelip takılıyordu: Çelik
baş ve Ergin son zamanlarda hükü
metin bazı kararlarını tenkid etmiş
ler, bunlara cephe almamışlarsa da 
iştirak etmediklerini ihsas ettirmiş
lerdi. Çelikbaş Strasburg'da "Le 
Monde" un politik muhabiri C. Julien-
in ve benini müşterek suallerimize sa
rih cevaplar vermişti: Beş senedir 
takip edilen iktisadi politikada bir 

çok yanlışlar yapılmış, bunların ço
ğunda da uzun zaman ısrar edilmiş
ti. Çelikbaşa göre liberasyon metod-
larına muvazi olarak alınması icap e-
den mühim tedbirler alınmamış, dö
viz stokumuz erimiş, Dış ticaret den-
gemiz aleyhimize olarak çok bozul
muştu. Beş senedir takip edilen ik
tisadi politika bir yanlışlıklar serisiy
di... 

Feridun Ergin'e gelince, D.P. li 
milletvekilinin üç arkadaşiyle bera
ber bundan 6 ay evvel hükümete bir 
muhtıra verdiği hatırlarda olsa ge
rektir. İktisadi durumumuzun acı bir 
tenkidi olan bu rapor ilerisi için hiç 
de iyimser görüşler taşımıyordu. İti
raf etmek lâzım gelirse bu derecede 
özlü ve ilmi bir tenkidi, muhalefet 
partisi senelerce yapamamıştı. Muh
telif tazyikler sonunda diğer üç mil
letvekili rapordan imzalarını teker 
teker çekmişlerdi. Fakat Ergin gö
rüşlerinde ızrar etmişti. Olaylar ken
disini büyük bir süratle haklı çıkardı. 
Ergin iktisadi politikamız için altı 
ay evvel verdiği hükmün doğru çıktı
ğına şahit olmakla elbet memnun 
değildi. Fakat raporu hâlâ da hükü
met sözcüleri tarafından şiddetli ten-
kidlere uğramaktaydı. Diğer taraf 
da görüşlerinde ısrar ediyordu. Bu da 
elbet onların hakkı idi.. 

Şu halde Çelikbaşın ve Erginin 
Avrupa konseyinde iktisadi komisyon 
çalışmalarına iştirak ettirilmelerin
den murad neydi? Bununla ne elde e-
dilmek isteniyordu? Onlardan ziyade, 
tenkidlerini haksız bulan ve kendile
rine karşı hükümet görüşünü müda
faa edenleri bu çalışmalara iştirak 
ettirmek mantıki değil miydi? Aksi 
takdirde garip bir tezada düşülmüş 
olunmuyor muydu?.. Gerek iktisadi 
politikamızda, gerek bunu senelerdir 
güden elemanlarımızda bir değişiklik 
de olmadığına göre bu tezat nasıl i-
zah edilecekti? Komisyondaki diğer 

Avrupalı delegelerin- karşısında Çe
likbaş ve Ergin kendi tenkidlerinin 
bir aksisedasını dinlemiyecekler miy
di? Şu halde?,.. Yoksa hakikaten 
söylendiği gibi onları Meclisten yılda 
birkaç defa uzaklaştırılmakla mu
ayyen çevrelere tesirleri azaltılmak 
mı isteniyordu?.. Yoksa Avrupa 
Konseyine iştirak muhalefetin, ikti
dar partisi İçindeki muhalefetin- bir 
diyeti miydi?.. 

Bu suallerin cevabını bu iki şık
ta vermek belki kabildi. Fakat ileri 
sürülen bir üçüncü nokta daha vardı 
ki diğerleri kadar aykırı elmasa da
hi onlardan daha az acı değildi: Av
rupa Konseyi iktisadi Komisyon ça
lışmalarına eşit seviyede iştirak için 
pek az elemanımız vardı. Avrupalı 
eksperler karşısına, kanaatleri ve ka
rarları ne olursa olsun, kendilerine 
muhatap olacak kuvvetli delegeleri
mizi bu pek az eleman içinden seç
mek çaresizliğinde idik. Bu tercih 
sebebi eğer doğru ise, durumun bü
tün garipliğine ve acılığına rağmen 
ilerisi için ümit verici bir işaretti. Bu 
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zihniyetin diğer konularda da tezahür 
etmesi hayır kuvvetlerinin galebesi 
demekti. 

Komisyon gözcüsünün intibaları 

Durum, iktisadi komisyon toplantı
larında, ilk günler hiç de lehimize 

inkişaf etmedi. Danimarkanın eski 
Ziraat Bakanı olan Başkan Feder-
spiel ve Alman temsilcileri, Kalbitzer, 
Von Streti ve Leverkühn uzak vazi
yetlerini muhafaza ediyorlardı. Mü
dahaleleri bizim içlik biç de müsait 
sayılmazdı. Çelikbaş ve Ergin saat
lerce adım adım bizi savundular. Kon
seye verilecek raporda Türkiye bahsi 
bizim için mümkün olduğu kadar le
himize olmalı, biç olmazsa bazı tabir-
ler yumuşatılmalı İdi. Asıl mesele 

'başlangıçtan beri devam eden çe
kingen ve şüpheci durumun izalesi, 
karşılıklı itimat ve güvenliğin doğ
ması idi. 

Alman delegesi Hellmut Kalbitzer 
ile iki defa görüştüm. Herr Kalbitzer 
iktisadi komisyon sözcüsü idi. Bun-
deshaus'ta sosyal-demokrat mebu
suydu. Kırk iki yaşında, Hamburglu 
bir iktisatçı olan Hellmut Kalbitzer 
memleketimizi iktisadi komisyon ü-
yeleriyle ve başkan Federspiei ile be
raber dürt ay evvel ziyaret etmişti. 
Gerek İstanbuldaki, gerek Ankarada-
ki temaslarından pek de memnun gö
rünmüyordu, Çok defa Bakanlık özel 
kalem müdürleriyle oyalanmışlar, tet
kikleri için kâfi derecede alâka ve 
imkân görememişlerdi. Bele Başba
kanın kendilerini kabul edemeyişine 
üzgün görünüyordu. Kalbitzer'in şi
kâyeti muayyen konularda muayyen 
elemanları muhatap olarak bulama
yışlarıydı. Çok defa hazırlıksız bir şe
kilde gayrı mesul şahısların karşısın
da vakit kaybetmişlerdi. Çalışmaların 
verimli olması için muayyen esaslar
dan hareket şarttı. Halbuki bu esas
larda dahi tartışma konuları açılı
yordu. Herr Kalbitzer'in hayret etti
ği bir cihet de temas ettikleri me
murların yetkilerinin bilgileriyle tere 
orantılı bir şekilde genişlemesiydi. 
Bakanlıklarda karşılaştıkları bazı 
genç teknisyenlerde takdir ettikleri 
bir vukuf ve anlayışla karşılaşmala
rına rağmen kademeler yükseldikçe 
bunların kaybolduğunu hayretle Sür
müşlerdi. Kalbitzer'e göre asıl işimi-
ze yarıyacak elemanları saklamakta 
maharet sahibiydik. 

Ankaradan sonra ziyaretine şah
si olarak devam eden Herr Kalbit
zer otomobille Kayseri ve Sivas ü-
zerinden Samsuna kadar giderek tet
kikler yapmıştı. Resmi program ha
ricinde muhakkak çok daha faydalı 
Ur seyahat yapan Kalbitzer memle
ketimizdeki zengin kaynaklara rağ
men vaziyetimizin nezaketini müşa
hede etmişti. Halbuki elimizde tabii 
servetlerden başka geniş bir insan 
kitlesi de varda. Üstelik bu kitlenin 
yarısından fazlası genç insanlardı-
Kalbitzere göre bu durumumuza se
beplerden başlıcaları iktisadi politi

kamızda zirai primlerdi. Nüfusumu* 
zun yüzde seksenine prim veriyor bu
nu gerideki yüzde yirmiden çıkarmak 
istiyorduk. Ordumuz ise iktisadi in
kişafımıza mani olacak kadar geniş 
tutulmaktaydı. Ticari münasebetleri
miz lüzumundan fazla tek taraflıy
dı. Karadeniz sahillerini ziyaret eder
ken hiç bir geminin kuzeye gitmedi
ğini ve kuzeyden gelmediğini hay
retle görmüştü. Halbuki üç komşu 
devlet vardı. Siyasi kanaatler ve ihti
lâflar ne olursa olsun ticarete devam
da elbet fayda görülebilirdi. Komis
yonun Türkiyeyi ziyaretine tekrar 
temas eden Kalbitzer kendileriyle iş
birliği yapmak için beynelmilel bir 
teşkilâttın vazifelileri olarak gelen 
bir heyetin makamlarımız tarafından 
kafi derecede önem ve alâka ile kar
şılanmadığına hâlâ hayret ettiğini 
bildirerek sözlerine son verdi, 

• 
Ç elikbaş ve Ergin üç gün müddet

le çetin anlar geçirdiler. Fakat 
tedricen aradaki buzlar eridi, yavaş 
yavaş bir karşılıklı anlayış havası 
yerleşmeğe başladı. Diğer delegeler 
karşılarında sert taşlar olduğunu an
lamışlardı. Bu, bilâkis eşit kuvvette 
insanların belirli bir mücadeleden be
lirli bir sonuca varmaları demekti. 
Çelikbaş ve Erginden Türkiyede hü
cum ettikleri davaların Strasburg'da 
avukatlığını yapmalarını istemiştik. 
Rapor sonunda bizim isteğimize uy
gun bir şekilde kaleme alındı. Hattâ 
bazı sert tedbirleri çıkarttık bile. 
Yatırımlara bu kadar muhtaç oldu
ğumuz bir devirde ürkütülmemesi i-
cap eden çok şey vardı. Bütün mese
le evvelâ itimad ve emniyeti telkin 
idi. Çelikbaş ve Ergin bu çetin müca
deleden başarıyla çıktılar. Strasburg 
imtihanında hükümet kuvvetli mü-
dafiler bulmuştu. Şimdi, sıra Ankara 
imtihanında değil miydi?.. 

Macaristan 
Bir Kardinal kurtuluyor 
Geçen Cumartesi gecesi Macar rad

yosunda Macar Haberler AJansı-
nın Fransızca olarak yayınlanan bir 
tebliğini dinleyenler hayretler içkide 
kaldılar: 1949 Şubatında komünistler 
tarafından ihanet, casusluk ve kara
borsacılık suçlariyle itham edilip Bu
dapeşte Halk Mahkemesi tarafından 
müebbet hapis cezasına çarptırılan 
Kardinal Mindszenty, yaşının ilerle
mesi ve sıhhi durumunun bozukluğu 
sebep gösterilerek, din adamlarının ve 
kendi talebi üzerine tahliye edilmiş 
bulunuyordu. 

1948 Ocağında Kardinal tayin e-
dilen Mindszenty bundan önce bir 
kere de Naziler tarafından hapsedil
miş, fakat çabuk tahliye olunmuştu. 
Bu seferki mahkûmiyeti nisbeten da
ha uzun sürmüştü. Eğer komünist
ler şu günlerde şiddeti! bir sulh ta
arruzuna girişmiş olmasalardı daha 
da uzun sürecekti, fakat öyle anlaşı-

DÜNYADA OLUP BİTENLER 

Kardinal Mindszenty 
Hapisaneden manastıra 

lıyor ki Sovyet Rusya dış münase
betlerini yeniden tanzim ettiği bir 
zamanda Vatikanla daha fazla dargın 
kalmak istememişti. 

Hatırlarda olduğu veçhile Maca
ristan'da kilise ile Hükümetin arası 
o zamana kadar serbest tedrisatta 
bulunan okullara Devletin müdahale 
etmek istemesi üzerine açılmıştı. Kar
dinal 7 Haziran 1948 de, bunun Kili
senin işlerine müdahale demek oldu
ğunu ileri sürerek, projeye karşı cep
he aldığını bildiren bir beyanname 
neşretmiş ve bu projeyi hazırlıyanlar 
ile Kilisenin haklarını sınırlamaya 
yeltenen her teşebbüse iştirak edecek 
kimseleri aforoz edeceğini bildirmiş
ti. Mindszenty'nin bu tehdidi tesirsiz 
kalmış ve bunun hemen akabinde 
proje Meclis tarafından kabul edil
mişti. 

Ancak bundan sonra Kardinal re
jim için tehlikeli adam damgasını ye
mekten kurtulamamış ve 28 Aralık 
1948 de yukarda saydığımız suçlarla 
itham edilerek mahkeme karşısına 
çıkarılmıştı. Bu mahkeme sonunda 
Macaristanın en büyük din adamı 
müebbet hapse mahkûm edilmiş bulu
nuyordu. 

Bu kararın bütün dünyada uyan
dırdığı akisler kolayca tahmin edile
bilir. Şimdi alman haber ise o kadar 
büyük bir tepki yaratmamıştır, zira 
Budapeşteden evvelce de sızan bazı 
haberler böyle bir tahliyenin yakın
laştığını tahmin ettiriyordu. Kaldı ki 
yetkili Macar makamları Kardinale 
nısbi bir hürriyet bahşetmekle • bun
dan böyle Kardinal kendine tahsis e-
dilen manastırda ikâmet etmek zo
rundadır katolik kilisesinin en yük-
sek mevkilerinden birini işgal eden 
bir zata karşı bundan yedi sene ev
vel yaptıkları bir gafı tamamen ta
mir etmiş olmuyorlar. Bu tahliyenin' 
daha ziyade politik sebeplerden gel
diği bütün dünyaca bilindiği içindir 
ki Rusya attığı bu taşla ikinci kuşu 
vuramamış yani Vatikan'a yarana-
mamıştır. 
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Papa XII. nci Pius 
Doktorları yeminle yola getirecek 

Meslek 
Hekimin vazifesi 
Hekim, insanları hastalığa, yara-

lanmalara ve ıztıraba karşı koru
mağa mecburdur. Bu üçgen yani ya-
ralanma, hastalık ve ızdırap her za-
man, her yerde sulhda fakat en çok 
savaşta mevcuttur. Savaşta hekimin 

eline ve ihtimamına terk edilen pek 
çok sayıda hasta ve yaralı onun na
zari ve amelî bakımdan bilgisini art
tırır ve genişletir. Bu bilgi artışı bir 
hayır olabilir. Ancak bu bilgi artışını 
temin etmek için bütün vasıtaların 
meşru sayılmasını gerektirmez. Yani 
ilim, başkalarına zarar vermek, sa
vaş sırasında bilgi arttırmak amacı 
ile onlasın üzerinde laboratuvar hay-
vanları, kobaylar, tavşanlar ve fare
ler gibi deneyler yapmak sapık niyeti 

ile kullanılırsa şüphesiz bir hayır ol
maktan çıkar. A.B.C. . atom, kimya, 
biyoloji - vasıtalarının, kitleleri yok 
edecek metodların, millî, siyasî ve ır
kî düşmanları ortadan kaldıracak u-
sullerin, yaralılar, malûller veya şifa
sı imkânsız hastalıklara yakalanmış
lar için yeni euthanasie yollarının a-
ranması, bulunması ve kullanılması 
saf ilmi bir buluş ve gelişme olarak 
düşünülecek olursa belki müsbet bir 
değer sayılabilir. Fakat bunlar her 
hekimin, her ordu başbuğunun hattâ 
daha geniş olarak her milletin elinde 
aynı değeri taşımazlar. Bir tecrübe
nin yaşayan insanlar için tehlikeli 
belki de öldürücü olmaksızın pratik-

te kullanılabileceğine dair bilgi veya 
kesin kanaat edinmek imkânsız bu
lunduğu takdirde takip edilen gaye 
ne olursa olsun, bu deneyi mazur 
göstermeğe imkân yoktur. Şunu söy
lemek istiyoruz: Ne barışta, ne de 
savaşta; yaralıların, harb esirlerinin, 
zoraki iş mükelleflerinin ve toplan
ma kamplarına sürülenlerin serbest
çe veya otoritelerin tasvibi ile tıbbî 
tecrübelerde laboratuvar hayvanları 
gibi kullanılmaları ve bu çalışmalara 
konu teşkil etmeleri doğru değildir. 
İkinci dünya savaşında bu yollara baş 
vurulmuş olması ne hekimi ne de 
emrinde çalıştığı otoriteleri lanetten 
kurtaramamış üzücü bir olaydır. 

Hekimin vicdanı 

Hekimin Vicdanına kendi meslekî 
faaliyetleri, ahlâk bakımından da 

daima en ulvî tarzda hareket pren
sibi yani - yardım etmek ve iyileş
tirmek, haksızlık yapmamak- tahrib 
etmemek ve öldürmemek- hâkim ol
malıdır. Bu düşünceler hekime; ba
rışta ve en çok savaş sırasında; ana 
rahminden ölünceye kadar insan ha
yatına hürmet etmeği, onun iyi bir 
varlık olmasiyle ilgilenmeği, yara ve 
hastalıklarını iyileştirmeği, acı ve 
maluliyetlerini gidermeği, tehlikele
re karşı koymayı ve savunmayı ve 
bu kutsal ödevlere engel olan her şe
yi terk etmeği telkin eder. Bu ödev
ler cins, yaş, millet, ırk, kültür farkı, 
dost veya düşman gözetilmeksizin her 
insana müsavi olarak tatbik edilecek
tir. Bu prensipler bütün dünyada a-

ha bir kanun şeklinde gerçekleşince* 
ya kadar, insan kalbinin ve bu dün
yanın kirleriyle bulaşıp kararmamla 
her ruhun ümidi olarak kalacaktır. 
Bu tıb vicdanı bütün dünya hekim
lerinin de müşterek vicdanıdır. Müş-
terek tıb vicdanı; savaş alanında ol
duğu kadar, modern orduların mer
hametsiz hücumlarlyle bir çok insa
nın yaralandığı, sakatlandığı, yok 
olduğu, acı, ızdırap ve paniğe uğra
dığı yurd içi bölgelerde de hep yu-
kardaki prensiplerle hareket edecek
tir. Istırap ve sefalet; karşısında, ü-
mid, imdad ve kurtuluşu bulmalıdır. 
Teselliyi sunanlara karşı duyulan 
şükran hissi de dünyanın her tara
fında aynı derecededir. Hekim karar
larını, ilmin, hastanın ve müşterek 
iyiliğin karşılıklı münasebetlerine gö
re ayarlıyacaktır. İlmin menfaati her 
şeyden önce gelir. Hastanın menfaa
tine gelince hekim, kendi müdahalesi
ne rıza göstermiyen hastayı tedavi 
etmek hakkına artık sahip değildir. 
Kendi bakımından hasta yani bizzat 
ferd; mevcudiyetine, vücudunun, ö-
zel organlarının tamamiyle ve onla
rın çalışma kapasitesine tesarruf et
mek yetkisine sahiptir. Burada bir 
sual varit olabilir. Hekim, sadece, 
hasta istediği veya razı olduğu için 
tehlikeli bir ilâcı tatbik ve muhteme
len veya kesin olarak öldürücü bir 
müdahaleye teşebbüs edebilir mi? 
Cepheye yakın veya cephe gerisinde
ki bölgelerde, bir askeri hastahane-
de veya bir teşekkülde çalışan he
kim, tahammül edilmez ve onulmaz 

ıstıraplar karşısında hastanın isteği 
üzerine euthanasie'ye denk enjeksi
yonlar tatbikine yetkili midir ? Bunu 

3 otoritelerin emriyle yapabilir mi ? Ce
miyetin menfaati namına resmi o-
torite genel olarak emrindeki masum 
şahısların mevcudiyetlerine ve uzuv
larının tamamiyle doğrudan doğruya 
tasarruf etmek hakkına asla sahip 
değildir. Devlet bu hakka sahip ol
madığına göre onu her ne sebep ve 
gaye ile olursa olsun hekime emre-
demez. Hekim tarihin hiç bir dev
rinde cellât olmamıştır. İnsan dev
let için değil, devlet insan içte mev
cuttur. İdraksiz varlıklar, bitkiler 
veya hayvanların mevcudiyet ve ha
yatlarına tasarruf etmekte insanlar 
serbesttirler. Fakat başka insanların 
ve emrinde veya elinde bulunanların 
hayatlariyle asla oynıyamazlar. 

Savaşta hekim 

Genel olarak savaşlar karşısında 
da hekimin durumu açık ve ke

sindir. Hekim savaş düşmanı ve ba
rış âmilidir. Ortaya çıkmış olan harp 
yaralılarını iyileştirmeğe hasır oldu
ğu kadar onların husule gelmesini 
gücü yettiği kadar önlemeğe çalışır. 
İkinci dünya savaşını ve Koredeki 
mücadeleleri ve felâketleri gördükten 
sonra harp ilâhlığını bir ruh ve kalb 
sapıklığı olarak aforoz etmek lâzım
dır. Şüphesiz hekim de vazife gerek
tirdiği saman hayatım seve seve he
diye edecek kadar ruh kudretine ve 
kahramanlığa sahiptir. Fakat hekim 
büyük faziletler mektebi ve bu fazi
letlerin • tatbik alanı olduğu için ve 
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kahramanlıklara imkân verdiğinden 
ötürü savaş istemeği cinayet ve cin-
netle bir tutar. Burada zaruri bir su
al varit oluyor: Hekim ilmini ve faa
liyetini A.B.C savaşının emrine ve
rebilir mi ve vermeli midir? ' 

Kendi öz yurdunun emrinde bile 
olsa bir hekim olarak bu felaketi 
tasvip etmemesi lazımdır. Bu tip harp 
büyük bir adaletsizlik ve insafsızlık
tır, hekim onunla işbirliği yapamaz. 

Savaşların sebep olduğu bütün fe
lâketleri yalnız hekim vicdanı önliye-
bilir mi? Hekim, vacdanının emrini 
niye yıllardan beri yerine getirip dur
maktadır. Kendisine rehberlik eden 
bir özel yeminden başka 
bir desteği de yoktur. Ama artık on
lar da modern savaşların vahşetleri 
karşısında pek tesirsiz kalmaktadır
lar. Hakimi mukaddes yolundan a-
yırmak, onu şerre alet etmek için 
bir çok baskılar ve teşebbüsler de 
yapılmaktadır. Nazi kamplarındaki 
misalleri burada tekrarlamak istemi
yoruz. Hekim bu hain telkinlere ve 
emirlere nasıl karşı koyacak onları 
yalnız bir kuru yeminle nasıl hüküm
süz bırakacaktır? O halde, hekimi 
Allaha yaklaştıran yoldan ayırmıya-
cak koruyucu müeyyideler lâzımdır. 

Hekimi savunan vasıtalardan biri 
de umumi efkardır. Yaralanmış, has
talanmış ve hekim eliyle hayata ve 
sıhhate kavuşturulmuş yüzbinlerce 
insanın muhabbet, hürmet ve itima
dından örülmüş değerli bir koruyucu
ya sahiptir. Bu sayede bir çok he
kimler silinmez ve unutulmaz birer 
hatıra bırakmışlardır. Bir yandan da 
her hekimi kendi meslekdaşları gö
zetmekte ve mürakabe etmektedir. 
Hekim- cemiyeti; içlerinde pek ender 
çıkabilecek vicdansızlar ve karakter
sizler hakkında karar verebilir ve o-
nu saflarından dışarı atabilir. 

Hekimlerin dünyayı kaplıyan bir 
cemiyet kurmaları da zaruridir. Şim
diden1 bu yolda yapılmış teşebbüsler 
vardır. O. M. S. - organisation mon-
diale dela sante - bunlardan biridir. 
Bazı memleketlerin hâlâ bu teşkilâta 
üye olmamakta israr etmeleri acına
cak bir olaydır. 

Bütün dünya milletleri tarafından 
kabul edilecek mesleki ve tıbbî yeni 
bir yemin de bir çok kötülükleri ve 
yanlış hareketleri önliyecek bir mü
eyyide olabilir. Hekim mesleğini ic
ra etmek iznini elde etmeden önce 
milletler arası hekimler cemiyeti mü
messilleri huzurunda bir yemin me
rasimi yapılmalı ve orada bu ahdi 
tekrarlamalıdır. Bu yemin, tıbbî ah
lâk prensiplerinin şahsen itirafı ve 
bu prensiplere riâyet etmek için bir 
destek yapılmasını teklif 'etmişse de 
kanaatimizce bu doğru değildir. Çün
kü yer yüzünde bütün dinlerin en bü
yük mümessili sadece kendileri de
ğillerdir. Bu yeminin O.M.S. in bulun-
duğu ve bütün barış hareketlerinin 
kaynağı olan Cenevre'de yapılması 
en doğrusudur. — Dr. E. E. 
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BUNLAR HEP HAKİKATTİR 

Fred Muggs ve "Keyno" 
Maymun kalbli adam 

Amerikada, New York şehri civa
rında Fred Muggs isminde bir 

genç on bir senedenberi seviştiği 
Lasly Martin ismindeki genç bir ka
dınla evlenmeğe karar vermiştir. 

Senelerden sonra bu arzularında 
muvaffak olan yeni evliler ne yazık 
ki henüz on gün geçmeden kavga et
meğe başlamışlar ve evliliklerinin 34 
üncü günü boşanmak üzere mahke
meye müracaat etmişlerdir. 

Fred Muggs'un evlenmeden evvel 
yaptığı bir Afrika seyahatinde ge
tirdiği "Keyno" ismindeki maymun 
başanmalarına sebep olmuştur. Fred 
Muggs, yavruyken aldığı bu maymu
na o kadar alışmıştır ki bir türlü ay
rılamamaktadır. Karısı ise maymunu 
son derece kıskanmakta ve kocasının 
maymuna kendinden daha çok vakit 
ayırdığını iddia etmektedir. 

Genç kadın "On seneden beri ev
lenmeyi ümid ederek seviştik. Türlü 
zorluklara katlandım. Meğer bir 
maymunu bana tercih ediyormuş." 
demiştir. 

(News-Week) 

• 
Müzikle tedavi eskiden beri bazı 

ruhi hastalıklarda doktorların 
baş vurdukları bir tedavi şeklidir. 
Müsbet neticeler 'Verir mi vermez mi 
bunu ancak tedaviyi tatbik eden dok
torlar bilir. Fakat bir yandan da 
müziğin ruhi hastalıkları tedavi yo
lunda hakikaten müessir, bir usul o-
lacağını kabul etmek lâzımdır. 

Son günlerde Amerika'da müzik 
le tedavi yeni şekiller almağa baş
lamıştır. Amerikalı bazı doktorlar 
"Musical Therapy" ismini verdikleri 
bu tedavi şeklinde gariplikler icad 
edip durmaktadırlar. 

En son söylenen şey ise klasik mü
ziğin romatizma hastalığına iyi gel
diğidir. Bu iddiaya bazı doktorlar i-
nanmakta diğerleri ise, "Musikinin 
sinir hastalarını iyi ettiği ve ruhun 
gıdası olduğu malumdur fakat Beet-
hovenin kemiklerin sızlamasına ne de
rece iyi geleceğini bilemeyiz" demek
tedirler. 

(Time) 
• 

San Fransisko'da James Daily is
minde genç bir duvar işçisi bir bi

nanın altıncı katının duvarlarını ta
mir etmek üzere iskele üzerinde çalı
şırken ayağı kaymış ve paldır kül
dür aşağı düşmüştür. Fakat eşya 
yüklenmiş bir kamyonun arkasında 
bulunan somyenin üzerine düşmüş 
oradan çevik bir hareketle yere atla
mıştır. 

Somyenin üzerine düştüğü zaman 
James Dally'nın bacakları ve arkası 
hafifçe berelenmiş fakat hiç bir ta
rafının kırılmadığı ve sakatlanmadığı 
hayret ile müşahade edilmiştir. 

Genç duvarcı o hafta bir sirk i-
darecileri tarafından trapez numara
ları için angaje edilmiştir. 

(Time) 

Amerika işçi federasyonu Başkam 
George Meany 1960 yılında bütün 

Amerikalıların haftada 30 saat çalı
şacaklarım tahmin etmiştir. Mr Me
any, "Fortune" dergisinde yayınla
nan ve bu mevzuu ele alan yazısında 
endüstride husule gelen teknolojik i-
lerlemeler neticesinde başgösteren 
meseleleri belirterek şöyle demiştir. 

"İşçi birliği hareketi teknolojik 
değişikliklere muarız değildir. İstik
balde iş saatlerinin azalacağını gözö-

nünde tutmalıyız. İş saatlerinin azal
ması sadece İşçiye daha çok dinlen
me imkânı sağlamakla kalmayıp aynı 
samanda işin yayılmasını da sağlı-
yacaktır. 1980 yılında bütün Ameri
kalıların haftada 30 saat çalışmala
rını hedef tutmaktayız". 

(A.P) 
• 

A t o m araştırma merkezinden 100 a-
det kurşun tuğlanın çalınması A-

vustralya'nın yapacağı atom tecrübe
lerinin altı ay geri kalmasına sebep 
olmuştur. 

Bu kurşun tuğlalar içinde kesmik 
şuaların zaptedildiği çok hassas ve 
yıkanmamış fotoğraf filimleri bulun
maktaydı. 

Her tuğlanın kıymeti 100 Avust
ralya lirasıdır. 

(Time) 
• 

Ş ehvet filimleri çekmek ve genç 
kızlarla münasebetlerde bulunmak 

suçundan tevkif edilmiş olan 62 ya-
gındaki milyoner İvan Jerome Nas-
sau mahkemesi jürisi tarafından 60 
suçla suçlandırılmıştır. Jüri kararını 
vermeden evvel Jerama'ın çekmiş ol
duğu şehvet Alimlerini seyretmiştir. 

Bu filimler Jereme'un evinde çı
kan bir yangını müteakip enkaz kal
dırmağa çalışan itfaiyeciler tarafın
dan bulunmuş ve bunun üzerine ha
diseye polis el koymuştur. 

Jerome genç kışları kandırarak 
evine getirmekte ve bir duvara giz
lediği bir film makinesi ile bunlarla 
olan uygunsuz veziyetlerlni filme al
maktaydı. 

Joreme'a isnad edilen suçlar ara
sında, bu filimleri çekmek, uza geç
mek, gayritabii cinsi münasebetler
de bulunmak gibi haller mevcuddur, 

Jüri 15 şahid dinlemiştir. Bunların 
6 sı Joreme'un münasebette bulun
duğu kışlardır. Bu kızlardan biri de 

•kâlb romatizmasından muztarib bu
lunduğundan mahkemeye sedye ile 
getirilmiştir. Bu kız henüz 11 yaşın
dadır. 

Joreme bu kızları, pahalı elbise
ler ve mücevherler hediye etmek su
retiyle kandırmıştır. 

* 
Burada "sarhoşluk emarelerine 

rast-gelinmez" ismi altında açı
lan bir meyhanenin 26 yaşındaki sa
hibi Albert Krantz'a hergün teşekkür 
yağmaktadır. Albert şöyle demekte
dir; 

"Günde en aşağı 20 teşekkür mek
tubu almama mukabil tek bir şikayet 
mektubu dahi almamaktayım.'' 

Albert'in barına gidenler ne ka
dar içerlerse içsinler sarhoş olmala
rına İmkân yoktur. Albert içki içen
lere ara sıra bir kadeh de bedava ola
rak hususi bir içki vermektedir. İçki
nin formülünü bütün ısrarlara rağ
men Albert kimseye öğretmek niye
tinde değildir. 

( A P ) 
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K A D I N 
Sosyal Hayat 

Lisan meselesi 
Dünyaca kullanılacak müşterek li

san esperanto suya düştü. Fakat 
bir zamanlar Almanca, bir zamanlar 
Fransızca, şimdi de İngilizce, bu 
müşterek lisanın yerini tuttu diyebi
liriz. Ankarada, bir çok esnaflar, ma
navlar, kasaplar, dükkâncılar çat, 
pat İngilizce konuşuyorlar. Hattâ son 
zamanlarda, İngilizce konuşan ilân
lar, reklâmlar da aldı yürüdü.. Bu şe
raitte, lisan öğrenmek kolaylaşıyor.. 
Meselâ, boş bir evin camında "to let" 
kelimelerini okursanız, bu kaloriferli 
demektir, sıcak suyu, buz dolabı, te-
lefoutt parkesi, "living-room" u var 
demektir. Pahalı demektir, güzel de
mektir, cebi delikler biat rahatsız et-
mesin demektir. 

Maamafih bu moda bize has bir 
moda zannedilmesin.. Bütün dünyada 
herkes kolayca İngilizce öğrenmek 
metodlarını araştırıyor.. İşte son i-
cat: İngilizceyi anlamak, konuşmak 
için 2980 muhtelif kelime bilmek kâ
fi imiş. Bu 2980 kelimeyi, seneye bö
lecek olursak, demek ki günde, aşağı 
yukarı 10 tane İngilizce kelime öğre
nen, sene sonunda, bülbül gibi İngi
lizce konuşabilecek.. Fakat hayır, 
son icat, insanlara kelime ezberle
mek, hoca tutmak gibi külfetler yük-
lemiyor. Bu 2980 kelime üç ciltli, fev
kalâde sürükleyici bir macera roma
nının içinde kullanılmıştır. İngilizce 
öğrenmek istiyen bu romanları alıp, 
kendi kendine işe başlıyormuş.. Ta
bu lügate bakmak külfeti tasavvur 
edilemiyeceği için, her sahifede geçen 
kelimelerin mânası, aynı sahifenin 
altında yazılı imiş, Roman bitince, 
tekrar, tekrar geçen kelimeleri, oku
yucu, hiç yorulmadan ezberlemiş olu
yormuş. 

Fransada, bu metodu tatbik eden 
talebeler, eski metodun iflâs ettiğini 
ilân etmişler.. Bu eski metod canlı 
lügat metodudur ki, esası yabancı 
talebelerin yalnız öğrenmek istedikle
ri lisanı konuşan kus arkadaşlar edin
melerine dayanır.. 

Moda 
Terziler eğleniyor 
Sonbahar modelleri hazırlana dur-

sun biraz eğlenmek terzilerin de 
kı değil mit Hele kumaşların üzerin-
de oynamak, hoş ve acayip icatlarda 
bulunarak vakit geçirmek, Parisli 
büyük terzilerin en birinci yaz meş-
galesidir. Klasiğe çok yakın, ciddi ve 
kibar modeller hazırlamaktan yorul
dukları için, biraz fantezi üzerinde 
çalışmak onları dinlendirir. Bu eğlen
celi modelleri hazırlarken onlar, ko
lay giyilebilmesini, ince göstermesini 
artık düşünmezler. Mevsim başların
da, tâbi oldukları bütün kaidelere 
bos verirler!.. Bazen, plajda gördük
leri tüy gibi bir kızı, şöyle kat kat 
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Bayram çocuğu. 
Jale CANDAN 

Bayram deyince, aklıma çocuklu
ğum gelir. Annem beni, bay

ramdan bir kaç gün evvel Beyoğ-
lunda, şimdi mevcut olmayan bir 
mağazaya götürürdü. Üst kata çı
kardık. Satıcı kız, camekânlı u-
zun bir dolabın kapısını iter, renk 
renk elbiseleri, sopasının ucuna ta
karak, güzümüzün önüne sererdi.. 
Elbiselerin hışırtısı hâlâ kulakla-
rımdadır. Uçları fırfırlı, bir kır
mızı tafta entari vardı onu sev
miştim. İncecik mavi beyaz çizgi
liyi de unutamam! Kirazlı beyaz 
şapkam bir bayram gecesi karyo
lamın baş ucunda beklemişti. Ko
kusu hâlâ burnumda tüten, made
ni tokalı, siyah rugan iskarpinle
rim de koynumda.. 

Bayram sabahları, erkenden u-
yanırdım. Vakıa kurban bayram
larında- bahçedeki koyunun sesini 
duymak içimi ezerdi ama, daima 
yağan yağmur, bana, çok geçme
den, dini bir tevekkül verirdi.. 

Yeni elbisemi, parlak iskarpin
lerimi giyip, birazdan evi doldura
cak olan misafirleri beklerken, cid
den mesuttum. 

Bayramda, hürriyetimin de art
tığım hissederdim. Misafirin yanı -
na istediğim gibi girer çıkar, öğle 
uykusu uyumaz ve istediğim ka
dar şeker, çukulata yerdim.. 

Bayram günü, büfenin kilitli 
gözü de açılır ve bayram örtüleri, 
bayram takımları ortaya çıkardı.. 
Ailenin bütün çocukları, aynı ma
sanın etrafında birleşirdik.. Çatal 
kaşık sesleri saadetimizin bir sem
bolü idi, hele bağrışmalar, gülüş
meler.. 

Akşam, gözlerim kapanırdı da 
gene misafir odasından çıkıp, yat
maya gönlüm razı olmazdı. O za
man babam beni kucaklardı ve 
merdivenleri çıkarken, uyuyakalır-
dım.. 

Ertesi gün, yeni elbisemin le
kesini annemden gizlemek, hazım 
bozukluklarını yenmek için sarfet-
tiğim gayretlere rağmen gene de 
zevkli bir gündü. Bostancıdaki ih
tiyar halamı, hakiki halam olmasa 
bile, ne çok severdim.. Bahçesinde 
bir kuyu vardı, eğilir, suda kendi- • 

mi seyrederdim.. Bakırköydeki e-
mektar bacı da bizi, içten gelen 
kahkahalarla karşılardı ama, bil
mem neden, gözlerinde hep yaş 
vardı. 

Seneler geçti.. Bayramlar ya
vaş yavaş bir külfet olmaya baş
ladı. Evvelâ, çocuklara elbiselerini 
hazırlamak lâzım, sonra, ekseri sı
caklarda, kapı kapı dolaşmak.. Ba
zen bayramlarda, başımızı alıp, 
tenha bir otele kaçmayı düşünürüz. 
Biz, sofrada bu "sıkıcı bayram** 
münakaşalarına haşlayınca, çocuk
ların biraz hayret, biraz da hayal 
sukutu ile, bizi seyrettiklerini gö
rür, susarım.. 

Onlar, gene erkenden uyanır
lar, gene yeni elbiselerini giyinir, 
istedikleri kadar şeker yerler ama 
bakarım, birkaç saat sonra, kendi 
kendilerine, soyunuvermişler, a-
yaklarında sandal, sırtlarında bir 
rahat gömlek ve "blucin" bahçede 
oynuyorlar.. Bostancıdaki ihtiyar 
hala, öz halaları da olsa onlara vız 
geliyor.. - Bir bayramları var, si
nemaya gidecekler! - Hele Bakır
köydeki, emektar bacıyı, tanımaz
lar bile.. Üzülürüm ama kabahat 
bizdedir. 

Sıcak da olsa, vesait kıt da ol
sa, yorulsak da, bayram günleri 
güzel günlerdir. Aslında, biz onla
rı severiz.. Bütün sene çalmadığı
mız kapıları o gün çalar, o gün gi
yinir, o gün süslenir, o gün her
kesle iyi olmaya gayret ederiz. Va
kıa o gün, sokaklarda bir bayram 
koşusu vardır ve buna ister iste
mez katılırız ama ziyaretine gide
ceğimiz ahbaba, kendi sokak kapı
mızda rastlayınca, neş'elenir, güle
riz. Bazen aksilik olur, biz onlara 
gideriz, onlar bize gelirler. Ancak 
kartvizitlerimizi görürüz! Şeker
lik bize uzanırken, naz etsek de, 
lokumu, badem şekerini severiz!.. 

Hiç olmazsa, bayramı arkasın
dan çekiştirmesek ve çocuklarımız 
bayram saadetinden mahrum olma
sa. 

Hem de canım, bayram kalkı
yor dense, içimizden kaçımız buna 
razı oluruz. 

fistolu' bir eteklik mayo ile tasavvur 
etmişlerdir. Hemen oracıkta, kumun 
üzerine parmakları ile şöyle bir mo
del çiziverirler. Yürürken eteği uçan 
bir kadın da onlara ,etek boyları ta-
mamiyle gayrı müsavi ceketler ilham 
etmiş olabilir. Bazen de, bu ilham, es
ki bir hatıradan doğabilir. İşte Ma
dam Jacques Fath belki de, annesi
ni düşündüğü bir anda, vücuda tama-

miyle yapışık küçük takma kollu, 
yuvarlak dekolteli, uzunca paçalı ma-
vi-beyaz çizgili mayolar yaratmıştır. 
Christian Dior'a gelince, o İlhamını 
eski albümlerden ziyade, yeni dün-
yadan almışa benziyor. Siyah-beyaz 
kareli basma pantalonu, aynı kumaş
tan martingal'li uzun kollu ceketi 
ve kloş şapkası Holivutta muhakkak 
sükse yapacaktır. M. de Rauch püs-
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küllü, çiçekli, rengârenk yaz şamsi-
yeleri icat etmiştir. Elbiselerin ku
maşından yapılan bu zarif şemsiye
ler, şapka yerine kullanılmaktadır. 
Jacques Heim'in önden dize kadar u-
zanan ve arkada belde biten emprime 
ceketleri çok dar pantalonların üze
rine giyilmektedir. Givenchy ise ak
sine, çok cazip, siyahlı beyazlı fisto
lu mayolar üzerine giyilmek üzere 
önde belde biten ve arkada frak gi
bi uzayan beyaz keten ceketler icat 
etmiştir. 

Bu yeni icatları mankenlerden ve 
kaprisli birkaç zenginden başka kim
se giymiyecektir. Ama bu etmekler 
büsbütün de heba olmuş sayılmaz.. 
Aslında, bunlar küçük denemelerdir 
ve beğenilen, tutulan bazı acaiplik-
ler, giyilebilir hale getirildikten son
ra, gelecek yaz modasının esasını teş
kil eder. 

Günahkâr moda 

Büyük terziler, kadınlara giyinme
yi değil soyunmayı öğretiyorlar 

ve halk da, derhal tatbikata geçiyor!. 
İşte İngiliz din adamı Leslie Ait-

ken'in meslekdaşlarına yazdığı açık 
mektup böyle başlıyor ve şöyle de
vam ediyor: "Sıcaklar ve mevsim do-
layısiyle, kadınlar o derece soyunma
ya başladılar ki, geçenlerde bulun
duğum bir dinî nikâh merasiminde 

ne yapacağımı şaşırdım. Oturduğum 
yerden, kadınların ancak üst beden 
kısımları görülüyordu ve diyebilirim 
ki hepsi, bilâ istisna, gelin de dahil 
olmak üzere, çıplak görünüyordu. 
Hele sırtlarını döndükleri zaman, san
ki hepsi plajda dolaşıyorlardı.." 

Din adamının, buna mukabil dinî 
bir yasak koyacağı tahmin edilir de
ğil mi ? Fakat Leslie Altken zamana 
uymasını bilen bir insandır. Şikayet
lerini yalnız bir moda tavsiyesi ile 
bitirmekle iktifa ediyor: dinî mera
simlerde, çıplak elbiselerin üzerine 
güzel ve geniş bir şal almak! 

Buna mukabil, Panamalı din ada
mı Francis Beckman daha dişli çık
mış ve bikini giyerek 'güzellik müsa
bakasına iştirak eden genç kız
ların hususi bir günah, moda günah* 
işliyeceklerini ve bundan böyle, kili
senin takdis âyinlerineden mahrum 
olacaklarını bildirmiştir. Netice şu
dur ki Long Beach' teki müsabaka
ya, Panamalı güzeller iştirak etmi-
yeceklerdir. 

Portre 
Kimsesiz milyoner 

34 yaşında bulunan Jane Stewart 
Liberty, Londra sosyetesinin en 

mümtaz simalarından biri ve Regent 

J a c q u e s F a t h - J a c q u e s Heim model ler i 

Küçük isimleri ayni, çıplaklık tarzları ayrı 

Givencly 'nin modası 

Her şey hafife doğru 

Street'deki meşhur "Liberty" mağa
zaları sahibinin kız kardeşidir. Beş 
sene içinde hem kocasını, hem de ba
basını kaybeden bu genç dul, kendisi
ni çok yalnız hissediyordu. Yalnız ba
basının mirasından hissesine 574 bin 
sterlin düşmüştü. Liberty mağazala
rındaki hissesi ve kocasının serveti 
ile parası milyonları aşıyordu. Bu 
kadar genç ve yaşamayı seven bir 
kadın için Londranın kasvetli ye sisli 
havası tahammül edilmez bir şeydi. 

Jane de bunun için kız kardeşi 
Faith ile birlikte Akdenize seyahate 
Çıktı. Cote d'Azur ve İspanyada bir 
müddet kaldıktan sonra iki kardeş 
Korsikaya geçtiler. Bu ada ruhundaki 
maccraperestlikten başka, damarla
rında dolaşan. Korsikalı kanın
dan dolayı da kendisini cezbediyordu. 
Stewartlarm ceddinden Pierre. Pag-
lioni 15 inci asırda K o r s i k a n ı n şimali 
garbi sahilinde bulunan. Calvide ya
şamıştı. Bu, Pierre Paglioni, müstev
li İspanyolları memleketinden kov
mak için düşmanla savaşırken' yara
lanmış ve "Liberta.. Liberta..". diye 
diye ölmüştü. Ecdadının bu hatırası, 
Jane Stewart-Liberty'yi ilk defa 1949 
da buraları ziyarete sevketmişti." Genç 
kadın, ahfadına ait başka malûmat 
toplamak maksadiyle Celvi'de halk 
arasında dolaşırken.32 yaşında güçlü 
kuvvyetli ve yakışıklı bir adam olan 
balıkçı. Touissant Orsini ile tanışmış
tı. Fakat, bu karşılaşmada Jane genç 
balıkçı ile. ancak bir kaç kelime ko
nuşmuş, sonradan Londranın zengin 
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Mayfair muhitine dönünce yakışıklı 
Korsikalıyı unutmuştu. Son defa Cal-
viyi tekrar ziyaret eden Jane'nin bu 
seyahatine başlıca sebep hep yakı-
şıklı balıkçı idi. 

1950 de Jane bir kere de Calviye 
gitmiş ve bütün parasını bitirince şe
hir civarında bir tepede kurduğu ça
dırda yaşamış, sonra da gene Lond-
raya dönmeyip küçük bir otelde hiz
metçilik yapmıştı. Kızının bu garip 
hallerine alışık olan babası ilk önce 
sesini çıkarmamış fakat aradan Uç 
ay geçince telgrafla kısmı acele Lon-
draya çağırdı. Onun her türlü kap
risimi alışıktı. 

Fakat bu sefer kızının bir balıkçı 
ile evlenmesine gönlü razı olmuyor
du. Halbuki kıvırcık saçlı yakışıklı 
balıkçı milyoner İngiliz kızının kalbi
ni bir tebessüm ile feth etmişti. Genç 
kadın daima sahilde dolaşıyordu. Tou-
issant Orsini ise balığa dahi çıka
maz olmuştu. Hiç bir şey konuşma
dan anlaşıyorlardı. 

Orsini ile Jane'nin son defa kar
şılaşmaları rıhtımdaki küçük kahve
lerden birinde oldu. Yakışıklı balıkçı 
kahveye girip de İngiliz milyonerini 
görünce hiç bir hayret emaresi gös
termeden yanma yaklaştı ve san
dalla gezintiye davet etti. O gün geç 
vakte kadar denizde kaldılar. Dönüş
te Orsini genç kadına evlenme teklif 
etmiş. Jane de bu teklifi büyük bir 
sevinçle kabul etmişti. Bir kaç hafta 
sonra Calvinin küçük belediye bina
sında nikâhları kıyıldı. Orsini biricik 
bayramlık elbisesini Jane de basit 

lüks ve konfordan feragat eden mil
yoner kadının nasıl yaşadığını kim
se bilmiyor. Belki Jane Stewart Li
berty, kocasının kulübesinde ev işle
ri ile meşgul oluyor ve bankadaki pa
rasına dokunmadan balıkçının aşkı 
ile mesut yaşıyordur. Belki de o kü
çük balıkçı kulübesinin yerini şahane 
bir yalı ve şık bir kaptan almıştır. 
Bilinen bir tek şey varsa o da genç 
dulun mesut olduğu ve bir daha Lon
dra sosyetesine dönmediğidir. 

Jane Stewart 
Kalbi balıkçı ağlarında 

bir gelinlik giymişdi. Jane düğünden 
sonra yanındaki 700 sterlin ile satın 
aldığı Korsikanın en güzel balıkçı ge
misini kocasına hediye etti. Londra 
sosyetesi, bir milyoner kadının Cal-
vide bir kulübeye yerleşip basit bir 
hayat yaşamasına bir türlü inanma
dı ama İngiliz gazeteleri bütün uğ
raşmalarına rağmen İngiliz milyo
neri ve balıkçının bulunduğu kulübe
yi bir türlü öğrenemediler. 

Şimdi, aşk yüzünden her türlü 

Yeni bir keşif 
yaz geldi ve insanlık alemi yeni 

bir mesele karşısında kaldı.. Me
ğerse yeryüzündeki haşaratlar, bü
tün kış aralarında toplantılar, anlaş
malar, paktlar yapmışlar! Ne keşfet
mişlerse keşfetmişler: artık D.D.T. 
onlara tesir etmiyormuş.. 

Buna mukabil alimler de, sinek 
avlamıyor ya; onlar da kolları sıva
mışlar ve uzun araştırmalar netice
sinde, insanlık âlemine yeni bir ar
mağanda bulunmuşlar: "D.D.V.P." 
artık D.D.T. nin yerine geçecektir 
ve ondan çok üstündür. Evvelâ D.D. 
V.P. insanlara ve çiftlik hayvanları
na en ufak bir zarar vermemekle be
raber haşaratı, en ufak bir miktarla 
derhal imha etmektedir.. Yalnız mü
tehassısların tavsiyelerine riayet et
mek te şarttır: ilaç tesirini kaybet
meden haşaratları öldürmekte acele 
ediniz!. 

Ankarada: Güzel giyinmiş 
birini görürsünüz ve elbise
sini beğenirsiniz, bu elbiseyi 
nerede, hangi terzide yaptır
mış diye merak edersiniz me
rakınızı gidermek için bunu 
ona sorabilseydiniz size, bü
yük bir ihtimalle şu adresi ve
recekti: 

TERZİ - KUMAŞÇI 

Hasan Yücel 

İş Hanı No. 103-104 

Tel: 11822 

Tiryakiliğin şartları : Kahve, sigara 
İyi giyinmenin tek. şartı : Hasan Yücel 
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K İ T A P L A R 
ŞERHLİ VE İZAHLI 

KİRA KANUNU 

(Hazırhyan : Avukat Reşit Ülker. 
İstanbul 1955 M. Sıralar Matbaası. 64 
sayfa, fiyatı 150 kuruş.) 

Gayrimenkul kiraları hakkındaki 
18.5.1955 tarihli ve 6570 numaralı 

kanunun tam metnini içine alan bu 
kitapta bulunan diğer bahisler şun
lardır: Kira kanunu üzerinde misal-
li izahlar, kanunun tatbik sahası, 
zam nisbetleri, kirası belli olmıyan 
gayri menkullere kira takdiri, esas-
lı tadil gören gayrımenkullerde zam 
nisbetleri, serbest kiraya tabi olan 
gayrimenkullerin bu kanuna göre a-
yarlanması, 1953 kiraları belli olma-
yan yeni yapılar ve kullanma tarzı 
tamamen değiştirilen gayrımenkul-
ler, mobilyası ile kiraya verilmiş 
yerler, mahrukat fiyatlarının değiş
mesi, kısmen mesken ve kısmen mes
kenden gayrı surette kullanılan gay
rımenkullerde zam nisbeti, tahliye 
sebepleri, kirayı posta ile göndermek 
kiracıyı borçtan kurtarır mı, dinlen-
miyecek tahliye dâvaları, vazifeli 
mahkeme, akdin yenilenmesi, kira
lanan yerin kiracı tarafından başka
sına kiralanması, devredilmesi veya 
işgal ettirilmesi, hava parası ve faz
la kira alma suçları, kira bedeline a-
it hükümlerin yürürlüğe giriş tarih
leri, kira mukavelelerinin bitim ta
rihleri, ilga edilen madde ve Meralar, 
kanunun yürürlüğü, gayrimenkule te-
cavüzü defi hakkında kanun, encü
menin kira takdiri, müracaat ve iti
raz ve 6084 sayılı kanunda olup da 
bu kanuna alınması gerekli iken a-
lınmayan hükümler... Bu kitap yeni 
kanunun: ilk tatbik günlerinde kira
cılara, mal sahiplerine ve hukuk 
mensuplarına ilk yardımda buluna
caktır. Kitap sonunda maddelere' ve 
başlıklara göre tertip edilmiş iki. 
fihrist vardır. . 

• 
VEREME KARŞI B.C.G. AŞISI 

(Yazan : Joltannes Holm J. D., 
'çeviren : Dr. Tevfik Alan. Ankara 1955 
Gürsoy Matbaası. 46 sayfa, demirbaş 
fiyatı 75 kuruştur.) 

Beşeriyetin en büyük âfetlerinden 
biri olan vereme karşı savaşta, B. 

C. G. en müessir silahlardan biri' te
lâkki edilmektedir. Bu aşı ilk ola
rak 1908 de Calmette tarafından 
meydana getirilmiştir. B.C.G. (bacile 
Calmette Guerin) diye adlandırıla
rak insanlar üzerinde ilk defa 1923 
yılında Pariste Calmette'in talimatı
na uygun olarak yeni doğan çocuk
lara ağız yoluyla tatbik edilmiştir. 
Skandinav memleketlerinde 1925 ten 
beri kullanılmaktadır. Bu kitapta, 
bir kaç yıldan beri memleketimizde 
de tatbikine başlanmış bulunan B.C. 
G. hakkında bir çok sorulara cevap 

verilmektedir. Meselâ: B. C. G. ile 
kimler aşılanmalıdır?, tüberküline: 
reaksiyon vermiyenler neden aşılan
malıdır?, pozitif tüberkülin reaksi
yonu bir kimsenin vereme karşı ko
runmuş olduğunu bildirir mi?, aşı. 
için hangi yaş grupları seçilmelidir?, 
B.C.G. aşısı tesirli midir ve aşı ile 
ne gibi neticeler elde edilebilir?, bu 
aşı ile koruma tabii enfeksiyon ile 
elde edilen koruma kadar büyük mü
dür?, B.C.G. nedir?, kullanma müd
deti, tehlikesi var mıdır?, tüberkülini 
nedir, aşıdan önceki test, aşının yapı
lışı, kontrolu, mafiyet müddeti... E-
ser, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı yayınlarındandır. 

• 
NOTLU VE İZAHLI 

TÜRK KANUNU MEDENİSİ 

(Hazırlıyan: Temyiz Mahkemesi 
Azalarından Kâmil Tepeci. Ankara 
1955, Yeni Desen Matbaası. 1260 say
fa, fiyatı 40 lira). 

Eserin ikinci basımıdır.- İlk basım. 
1946 - İki cilt üzerine tertip edil

miştir. Birinci cilt: Şahsın hukuku, 
aile hukuku ve miras; ikinci cilt: ay
ni haklar bahislerini ihtiva etmekte
dir. Bu basımda, içtihatlarda ve mev
zuatta yapılmış olan değişiklikler iş
lenmiş, değişenlerini çıkarıp yenileri 
ilave etmek suretiyle kitap, baştan 
sonuna kadar yeniden tertip ve tan
zim edilmiştir. İlâve edilmiş olan ka
rarların sayısı 300 kadardır. Fazla o-
larak orman, mera, istimlâk, iskân, 
çiftçiyi topraklandırma, tapulama ka
nunlarına ait yeni içtihatlar, ayrı bir' 
bölüm halinde, ikinci cildin sonuna 
ilâve edilmiştir. Kitapta, muhtelif 
fihristler vardır. Eserden faydalan
mayı kolaylaştırmak için sayfa baş
larına madde numaraları da kon
muştur. Kitap, ilgili kanunları, ni
zamnameleri. Temyiz Mahkemesi ve 
Federal Mahkeme kararlarını, tali
matname ve tamimleri de içine al
ması bakımından "Türk Kanunu Me
denisi" için mühim bir müracaat ki
tabı olacaktır. 

• 
ALANYA DAMLATAŞ 

MAĞARASI 
(Yazan: Dr. Hüseyin Sipahioğlu. 

İstanbul 1955 Kader Basımevi. 27 say
fa, fiyatı 75 Kuruş.) 

1948 yılında, Alanya iskele inşaatı 
sırasında taş kırıcılar tarafından te-

sadüfen bulunmuş bir mağara, ste-
laktit ve stelağmitleriyle dikkat çek
mişti. Sonra, arkeoloklar bu mağara
nın 5000-15000 yıllık bir geçmişi ol
duğunu söylediler. Halk, muhtelif 
hastalıklar üzerinde mağaranın te
sirini denemeye başladı. Ve bir gün 
gazetelerde ilgi çeken bir haber ya
yınlandı: Antalyada bir mağara as-
tım'ı gideriyor. Çeşitli haberler gün

lerce Türk basınında yer aldı. Ve hat
ta, bu vaziyet, Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet Vekâleti için bir mesele teş
kil etti. Vekâlet, esaslı, bir etüd yap
tırmadan kati bir şey söyliyemiyece-
ğini ilân etti. Bu suretle, adı bütün 
memlekete yaydan bu mağara hak

kında esaslı bir şey öğrenme imkânı 
olmadı... Dr. H. Sipahioğlu muhtelif 
mevsimlerde ve 4 ay bu mağarada ça
lışarak, ilmi metodlarla vardığı neti
celeri 29 Mart 1955 tarihinde Türk 
Tıp Cemiyetinde tebliğ etmişti. A-
lanya Damlataş Mağarası ve Anfi-
zem, Müzmin Bronşit ve Astımlı Has
talara tavsiyeler adını taşıyan bu ki
tap, o tebliğin halka ve hususiyle as
tımlı hastalara hitap eden bir sure
tidir. 

• 
BİR SEPET ÇAĞLA 

(Şiir) 

(Yazan: Şükrü Güzel. Ankara 1955 
Doğuş Matbaan. Kapak kompozisyo
nu: Cihangir Özgür. 64 sayfa, fiyatı 
100 kuruş.) 
Erkek Teknik öğretmen Okulu öğ

renci Derneği yayınlarının 1 nu
maralı kitabıdır. İçinde, konuştuğu 
dili iyi kullanan bir istidadın 40 a ya
lan şiiri vardır. - Ve çoğu "Beş He
celiler" tarzında yazılmış şiirlerdir. 
Büyük şöhretleri, henüz kendileri ha
yatta iken yok olmuş beş şairimizin 
eserlerinden daha kuvvetli parçalara 
rastlanmaktadır. Günlük ve çok kul
lanılmış kelimelerden meydana gel
miş mısralarında da bir ifade • kuv
veti var: 

Kimimiz seçimde oy deriz 
Kimimiz geçimde oy... 
Biz böyleyiz bacım 
Buraya üç nokta koy. 

(Jean - Paul Sartre'ın romanı. 
Türkçeye çeviren: Zübeyir Bensan. İs
tanbul 1955 Yemi Matbaa. 128 sayfa, 
fiyatı 100 kuruş.) 

Varlık yayınlarının 347 nci eseri o-
lan bu kitap, Fransanın ikinci Bü

yük Harpten sonraki edebiyatında 
mevkii ve tesiri bakımından mühim 
sayılan Sartre'ın Türkçe, kitap halin
de çıkan ilk romanıdır. "Bu, özü ka
dar, şekli de yeni bir eser. Bir senar-
yo-roman. Onun için, bir film kadar 
kısa sahnelerden mürekkep. İçinde 
tahlile, fikre yer verilmemiş; yalnız 
kişiler yaşıyorlar. Yazar işe karış
mıyor. Bu bakımlardan, meselâ Ame-
rikada Steinbeck'in roman-piyes tar
zına hayli yaklaşıyor. Timiz, yazı 
tekniği ondan da cüretli ve yeni... 
Sartre'ı tanımak için yetersiz olsa bi
le, yeni bir tarzın denenmesi bakımın
dan okuyucuları memnun edecektir 
sanıyoruz." 
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M U S İ K İ 
Orkestra 

Milletlerarası dil 
Birleşmiş Milletlerin, bir çok mil

letten musikişinası içine alacak 
bir orkestra kurma tasavvurundan, 
ve Musical America mecmuasının bu 
münasebetle neşrettiği bir başmaka
lede bu fikre itirazından bahsetmiş
tik (Bak. AKİS: Sayı 41). Musical 
America'nın fikirleri, şu şekilde hü
lâsa edilebilirdi: Doğu âlemi, Batı 
musikisini anlıyamaz; Asyalı musiki
şinasların böyle bir orkestrada yer 
alacak ehliyette oldukları şüphelidir; 
bu orkestraya tahsis edilecek para i-
le, muhtelif milletlerin musikisi bir
birine tanıtılsa daha iyi olur; böyle 
bir teşebbüs, merkezi bir makamdan 
kültür dağıtma- teşebbüsüne nisbetle, 
daha fazla verim sağlar. 

Geçenlerde adı geçen mecmua, 
Birleşmiş Mîlletler Milletlerarası Or
kestra Musiki Plânlama Kurulu ve 
Enstitü Komitesi üyelerinden Josef 
Alexandre'in bir mektubunu neşretti. 
Mektup sahibi, böyle bir orkestra 
kurma tasavvurunu müdafaa ediyor 
ve şunları yazıyordu: 

"Birleşmiş Milletlerin, milletlera
rası bir senfoni orkestrası kurma ta
savvuruna itiraz eden makalenizdeki 
tezatlara işaret etmek ve gayelerimi-
zi daha bariz bir surette ortaya koy
mak istiyorum. 

Kaç tane Asyalı musikişinasın 
böyle bir orkestrada çalmağa ehil ol
duğunu soruyorsunuz. Hemen belirt
mek isterim ki, İran, Mısır, Hindis
tan, Lübnan, İsrail, Endonezya, Tür
kiye Japonya gibi memleketlerde 
konservatuvarlar ve musiki akade
mileri mevcuttur ve bunlar yıllardan 
beri, batı metodlariyle, musiki öğret
mektedirler. Bu memleketlerin her 
birinde hiç olmazsa bir tane senfoni 
orkestrası bulunduğuna da işaret et
meye lüzum görmüyorum. Bu 'Orkest
ralar, şüphesiz, batı musikisi çalar
lar; gene şüphesiz, bu orkestralarda, 
Birleşmiş Milletlerin milletlerarası 
senfoni orkestrasına kabul edilebile
cek evsafta birçok musikişinas var
dır. Zikrettiğim memleketlerden ba
zı solistlerin, son günlerde burada 
(New York'ta) kazandıkları fevka
lâde muvaffakiyeti de unutmayınız. 

Makalenizdeki tezat şudur: Asya
lıların, böyle bir orkestranın çalaca
ğı musiki ile alâkadar olmıyacakla-
rından bahsediyorsunuz. Sonra da, 
onlara, batı musikisi çalmak üzere, 
orkestra göndermeyi teklif ediyorsu
nuz. Her halde, Avrupalı ve Ameri
kalı musikişinasların, doğu memle
ketlerinde, gerek para ve gerek sa
nat bakımından, kazandıkları muaz
zam muvaffakiyetlerden haberdarsı
nız. Böyle bir muvaffakiyet, iyiyi kö
tüden ayırt edebilen geniş bir dinle-
yici kütlesi sayesinde mümkün ola
bilir. Nitekim, biz nasıl doğu sana
tına hayransak, doğu da bizim sana

tımıza hayrandır. Onların, Avrupa 
ve Amerika'da turneye çıkan trup
larının muvaffakiyet derecesinden 
her halde haberdarsınız, öyle anlaşı
lıyor ki, bir takım sanat sınırları kur
maya çalışıyorsunuz. Aslında, böyle 
sınırlar mevcut değildir. 

Böyle bir teşebbüsün gerçekleş
mesine engel olacak birçok şüpheli ve 
gerçeğe aykırı mülâhazalar mevcut 
olduğundan bahsediyorsunuz. Fakat 
unutmayınız ki, kurulduğu zaman, 
bizzat Birleşmiş Milletler kadar şüp
heli ve gerçeklere aykırı bir teşek
kül bulunmadığı sanılıyordu." 

Doğrulanan görüş 

Gerçekten, bir Amerikan orkestra
sının geçenlerde Uzak Doğu'ya 

yaptığı bir konser turnesi, Josef A-
lexander'in - ve onun gibi düşünen
lerin .- haklı olduklarını gösterdi. Sa
natı sınırlar içine hapsetmek, "doğu 
musikisi - batı musikisi" diye bir tef
rik yapmak, dünyanın çeşitli bölge
lerinde yaşayan insanların, yekdiğe
rinin sanatını anl ıyamıyacağını iddia 
etmek, doğru değildi. 

Turneye çıkan orkestra, Toscani-
ni'nin geçen yıla kadar şefliğini yap
tığı NBC Senfoni Orkestrasının yeni 
bir isim altında - Symphony of the 
Air (yani Radyo Senfonisi) ismi al
tında - toplanmış üyeleriydi. 92 kişi
den müteşekkil orkestra, Japonya, 
Kore, Okinava, Formoza, Filipinler, 
Siyam, Malezya ve Seylânda 42 kon
ser verdi. 

Orkestra, seyahatinin büyük bir 
kısmını, Amerikan askerî uçaklariy-
le yaptı. Musikişinaslar, yolculukta 
- ve Uzak Doğu iklimine alışmakta -
epeyce sıkıntı çektiler. Uzun bir u-
çak yolculuğundan sonra kulakları 
uğuldayan bir viyolonist, bir konser
den sonra, yanındaki arkadaşına "bu 
akşam nasıl çaldım bilmiyorum;' ku
laklarım duymuyor" diyordu. Tokyo 
ile Seul arasında uçak, sanatkârların 
"Wagner'varî" diye vasıflandırdıkla
rı bir fırtınaya tutuldu. Hemen her
kes hastalandı. 

Uzak Doğu iklimi, sazları boz
maktan ve musikişinasları müşkül 
duruma sokmaktan geri kalmıyordu. 
Yaylı ve ağaç nefesli sazların zamk
lı kısımları çok defa gevşiyordu. Sey
lânda, Beethoven'in "Eroica" senfo
nisi çalınırken, üç viyolanın telleri 
- rutubet yüzünden - yerinden çıktı. 
Hararet, iki saat zarfında bir piyano-
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nun akorunu yârım ton düşürüyor, 
bir elbiseyi bir kaç gün içinde giyi-
lemiyecek hale getiriyordu. 

Gömlekle konser 

Bir angkok'da, müthiş sıcak bir ha
vada konser vermek mecburiye

tinde kalan orkestra, nihayet Ame
rikan sefiri John Puerifoy'un saye' 
sinde rahata kavuştu. Sefir, orkestra
nın ceketsiz çalması hususunda ısrar 
etti. Ondan sonra orkestra üyeleri 
çok defa ceketsiz olarak çaldılar. Fa
kat pantalon askılarının gülünç bir 
manzara arzetmemesi için, kemer 
kullandılar. 

Fakat orkestra her yerde, büyük 
bir alâka ile karşılandı. Hattâ, canlı 
olarak batı musikisi dinlememiş yer
lerde bile.. Bir konserde, Okinavalı-
lar, duydukları her yeni sesin hangi 
sazdan çıktığını ve nereden geldiği
ni anlamak için başlarım oynatıp du
ruyorlardı. Kobe ile Osaka arasında 
bir kasabada verilen bir konserde, or
kestra şefi Walter Hendl, iki parça 
arasında biraz nefes almak için dışarı 
çıktığında, salona girememiş olan 
yüzlerce Japonun dışarda, kulakları
nı duvara dayayıp konseri dinledik
lerini gördü. 

Musikinin vatanı yoktur. 

Orkestranın gördüğü alâka, şef 
Walter Hendl'e çok tesir etmişti. 

"Bu yıl tekrar Uzak Doğu'ya gidece
ğim" dedi. "Doğu kültürüne, batı mu
sikisi bakımından ne faydam dokuna-
bilirse, bunu sağlamak, için elimden 
geleni esirgemiyeceğim. Bitirdiğimiz 
bu turne, daima inandığım bir şeyi 
doğruladı. Büyük musiki, beşeri bir 
bildirisi olan musiki, her yerde anla
şılıyor." 

Caz 
Newport Festivali 
Evvelki hafta zarfında, üç gün 

müddetle, Amerikanın Atlantik sa
hilindeki Newport şehrinde cazdan 
başka lâkırdı edilmedi. Emprezaryo 
George Wein'ın tertiplediği bu büyük 
festivale, caz sanatının hemen bütün 
mühim şahsiyetleri iştirak etti. Caz
daki hemen her temayül, her devir, 
her üslûp temsil ediliyordu. Louis 
Armstrong ve Jimmy McPartland'-
dan Chet Baker ve Roy Eldridge'e, 
Pee Wee Russell'den Tony Scott'a, 
Duke Ellington ve Count Basie or
kestralarından Dave Brubeck ve Mo
dern Caz Kuartetlerine kadar bir çok 
caz solisti ve caz gurubu festival 
konserlerine katıldı.' 

Musikişinaslardan başka musiki 
profesörleri, sosyologlar, münekkid-
ler ve bestekârlar da festivalde ha
zır bulundular. Bir çok konferans ve
rildi; münazaralar, yapıldı. 

Festival sona erip de George Wein 
hesapların neticesini aldığı zaman, 
ağzı kulaklarına vardı. Elde edilen 
gelir sayesinde festival, gelecek yıl da 
tekrarlanmakla kalmıyacak, belki 
Avrupa'da da böyle bir festival yap
mak mümkün olacaktı. 

AKİS, 30 TEMMUZ 1955 
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U L A Ş T I R M A 
İdare 

Karşılıksız zam 
Ogün şehirler arasının şikâyet bü-

rosuna yapılan müracaatların sa
yısını bilmiyordu. Fakat şuna emindi 
ki, sabahın erken saatinden itibaren 
şehirler arasını arayan bir kimsenin 
mevcut durumu gördükten sonra, şi
kâyet bürosuna telefonu açmaması 
imkânsızdı. Sinirleri ne kadar çelik 
yapılı olursa olsun, şehirler arasında
ki durumu gördükten sonra, sinirlen
memesine, kızmamasına imkân ve ih
timal yoktu. Şikâyet bürosuna tele
fonu açtı: 

"— Uzun zamandan beri 92 nu
marayı arıyorum. Uzun uzun sinyal 
çaldıktan sonra bir hanımefendi ce
vap veriyor. Bir buçuk saatten beri 
İstanbul ile görüşemediğimi söylüyo
rum, bir dakika bekleyiniz cevabını 
alıyorum, bekliyorum. Bir dakika, iki 
dakika, üç dakika... Ne bir ses, ne de 
bir nefes. Kapatıp tekrar açıyorum, 
bu defa meşgul işaretini alıyorum. 92 
müracaat merkezini kapayıp, 03 ü çe
viriyorum. Durumu anlatıyorum. 92 
ye müracaat edin diyorlar. 92 nin du
rumunu etrafı ile izah ediyorum, öy
leyse bir dakika diyorlar. Bir dakika, 
İki dakika, üç dakika... Oradan da ne 
bir ses, ne de bir nefes.. Ve nihayet 
size..." 

Şikâyetleri tespit ve tahkik eden 
o hanımefendi dinliyor, dinliyor ve 
bir dakika" dedikten sonra, gene 

bir intizar devresi başlıyordu. Yalnız 
bu beklemenin diğerlerinden bir far-
ki vardı. Arada bir şikâyet şubesi 
şefi telefonu acıyor, "araştırıyoruz 
efendim" deyip, tekrar kapıyordu. 
Bütün araştırma, soruşturma, şikâ
yet memurunun veya şefinin şu iti-
rafı ile kapanıyordu: 

"— Yazdırma biletinizi bir türlü 
bulamıyoruz, arkadaş nereye koymuş, 
bilemiyor. Araştırıyoruz.'' 

Yeniden numarayı yazdırmak zo
runda kalmıyordu. Ve nihayet bu gü
rültü içinde İstanbul ile konuşmak 
imkânı hasıl olabiliyordu. 

Durumun içyüzü 
Hakikaten durum feci idi. Şehirler 

arasının çalışma tarzı bugünkü 
durumu ile hiç kimse tarafından tak
dir ile. karşılanamazdı. Bilâkis her 
gün yapılan şikâyetler dikkate alına
cak olursa, P.T.T. idaresinin bu ön 
saftaki şubesi için "müsbet rey" ve
recek pek az vatandaş çıkabilirdi. Bu 
müsbet reyin pek çoğu da milletve
killeri, bakanlar tarafından verilece
ğinde kimsenin şüphesi olamazdı. 

Şehirler arasının yükünü hafiflet
mek için, bir müddet evvel çalışma 
merkezini ikiye ayırmak yoluna gi
dilmişti. 03 e numarayı yazdırmak 
gerekiyordu. İstediğiniz yerle konuş
ma imkânınızın, daha doğrusu aki-
betinin ne olduğunu öğrenmek isti
yorsanız, 92 ye müracaat etmek zo
runda idiniz. Fakat işler bu durumu 
ile bir iyiliğe, bir İslaha gitmiş de

ğildi. 92 yi, burada çalışan insanları 
daha fazla bir disipline tâbi tutmak 
icap ediyordu. Dakikalarca, 92 nin 
cevap vermesini bekliyebilirdiniz. 
Bekliyoruz da.. Niçin bu kadar geç 
cevap verildiğini sorduğumuz zaman 
da bazen sert, bazen de çok aksi bir 
cevabın kulaklarımızın içini doldur-
duğunu biliyorduk. Meselâ böyle hal
lerde o "hanımefendi" gayet kesin bir 
ifade ile "ne yapalım, bin kişi ile uğ
raşıp, bin kişiye cevap veriyoruz" di
ye kestirip atmak istiyordu. Yorgun
luk, şikâyet şefliğince de bir gerekçe 
olarak öne sürülebiliyordu. Halbuki, 
şehirler arasında bir kaç ekip vardı, 
bir kaç gurup halinde çalışma yapı
lıyordu. Yorgunluk sadece muayyen 
saat çalışmaya tâbi idi. Aksi olsa bile, 
böyle bir işin yorgunluk tevlit edece
ğini evvelden hesaplayıp o "hanıme
fendi" lerin işi kabul etmemeleri ge
rekirdi. Daha mühimi amme lâfı ile 
çalışmaya girişmiş bir müessesede 
vatandaşa bu şekil muamele yapıl
masının doğru olmayacağını hepsinin, 
herkesin bilmesi, öğrenmesi lâzım ge
lirdi. 

Bu sırada zam 

Daha telefon idaresi ile bu müca
delesini tamamlamamış, bu sinir 

bozukluğundan kurtulamamış o va
tandaş, ertesi günü sabah gazeteleri
ne bir göz attığı zaman, kızmasın da 
ne yapsındı. Kocaman harflerle ga
zeteler, P.T.T. nin bütün şubelerine, 
hat tâ ulaştırmanın bütün-vasıtaları
na zam yapıldığını yazıyordu. O va-
tandaş hiç şüphe yok ki, hizmetinde 
gördüğü müessesenin hizmetinin a-
ğırlığınca para ödemekten - istenilin
ce fazlasiyle - çekinmezdi. Fakat, du
rum bu değildi. Olanlar ise, - hizmet -
kelimesinin en son basamağında bu
lunuyordu, şehirler arası ile her an 
teması olan kimseler için hat tâ du
rum bir ızdırap kaynağı idi. Zam, 
zam... İyi kullanılabilen, rahatça fay
dalanılan vasıtalara zam.. Maddî ba
kımdan belki o vatandaşı fazla ka-
yıba uğramadığı noktasında tatmin 
edebilirdiniz, belki de o zammı mec
bur kılan sebepleri - inanılmıyacak 
da olsa - kabul ettirebilirdiniz. 

Posta işleri 

Sanılmasın ki, sadece şehirler ara
sında bu hâl mevcuttur. Hayır ! 

Her memlekette olduğu gibi, 
Türkiyede de bazı servisler ihdas e-
dilmiş, mektupların daha çabuk git
melerini temin edecek usuller konul
muştur. Ve bilinen bir hakikattir ki, 
çabukluğu temin etmek için, vatan
daştan fazla ücret talep edilmektedir. 
Öyle hâdiselere şahid olunulmakta-
dır ki, İstanbul'dan atılan bir taah
hütlü mektup, uçağa rağmen yirmi 
bir. günde bir yere gidebilmiştir. Özel 
ulak ile atılan bir mektubun bir gün 
sonra değil, iki gün sonra ele geçtiği 
herkes tarafından kolayca bilinen bir 
hâldir. Halbuki, ücretini fazla aldığı
mız o mektupları zamanında ve mev
cut imkânların en serisi ile gönder
mek şarttır. Haftalar sonrası ele ge
çen mektuplardan bahseden gazete 
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haberleri her ay gazetede bir kafi de
fa yer almaktadır. 

P.T.T. teşkilatının üst kademe
lerinin, çalışmasında aşırı bir lâuba
lilik vardır. Şurası muhakkaktır ki, 
teşkilâtın mensupları bilhassa tevzi-
atı yapan insanlar "fedakârlık" çer
çevesinin üzerindedirler. Mektupların 
muntazaman gitmesi için dağıtıcıdan 
başka dakik olan kimseyi göstermek 
imkansız gibidir. Zamanında verilen 
bir mektubun, hele hususi servislere, 
ücretlere tâbi tutulan mektubun, bir 
postahanenin bir kutusunda, bir kö
şede kalmasının sebebini kimse ko
layca izah edemez. 

Zam, zam... Kalkınmamızın kuv
veden fiile çıkması için zam ve ke-
merlerin sıkılması.. Bütün bunlara pe
ki.. Fakat sinirlerimizin kemerleri
miz gibi daha fasla bir sıkmaya tâbi 
tutulamıyacağını bilerek zam. Ücre
tini - hem de yüksek ücret ödediği
miz işlerin zamanında, usulünde ya
pılmasını temin ettikten sonra, böy
le bir talep haklı olacak. Yoksa her 
bakımdan, herkesi kendinizden uzak
laştıracaksınız. 

P.T.T. idaresinin bütün bu aksak
lıklarından sonra yapılan zamlarla 
durumu düzeltebilmenin imkânları 
mevcut mudur hiç ihtimal vermiyo
ruz. Tine eskiden olduğu gibi şehir
ler arası konuşmak bir mesele, mek
tupların geç de olsa yerine varması 
bir lütuf, telgrafların ifadeleri bo
zulmadan sahibini bulması bir muci
ze halinde devam edip gidecek. Ve 
idarede bir zihniyet değişikliği yapıl
madıkça, amme hizmeti gördüğüne 
inanmıyarak çalışıldıkça, bütün iç
ler adım adım ileriye değil, geriye 
gidecektir. Temenni edilir ki P.T.T. 
işlerine daha rasyonel bir hale geti
recek imkânlar hemen bulalım. A-
merikalı mütehassısların bundan bir 
kaç sene evvel verdikleri raporlardan 
faydalanalım. 

R A D Y O 

Sizin gibi 

Türkiyede bin

lerce insan her 

hafta AKİS'i 

bir baştan öte

kine okuyor 

Malınızı satmak, firmanızı ta

nıtmak, isminizi duyurmak için 

siz de A KİS'e ilân veriniz. 

Müracaat: AKİS ilân Servisi 

P. K. 582 — Ankara 

Proğram 
Keyfi hareketler 
Geçen Salı günü Ankara Radyoe-

vinin kapısı önünden geçenler, el
lerinde sazları, başları önde ve öfkeli 
üç insan gördüler. Saat 12,30 idi ve 
radyonun öğle neşriyatı yarım saat-
tenberi devam ediyordu. Bu üç in
san, radyoevinin Türk musikisi fas
lında ziyadesiyle isim yapmış, mu
vaffak olmuş kimselerdi. 

Üzüntülü olmakta, radyo idaresi
ne kısmakta yerden göğe kadar hak
lı idiler. Çünkü günlerce'evvel tayin 
ve tesbit edilmiş resmî bir program 
gereğince işlerine gelmişlerdi. O salı 
günü, radyo evinin içinde derin bir 
sessizlik vardı. O üç sanatkâr pro
valarını yapmak için stüdyoya geçer
lerken saat 12,30 da programda yer 
almış sanatkârın, Sevim Tanürek'in 
şarkılar programının kaldırıldığını, 
ayni günün saat 14 üne atıldığını öğ
rendiler. Bugüne kadar radyoevinde 
bir takım karışıklıklar olmuş, bir ta
kt t ı garip hadiseler cereyan etmişti 
ama, bu derecesine rastlanılmamıştı. 
Resmî bir programın ilga edilmesi 
hadisesi ile karşılaşılmamıştı. Prog
ramın hangi sebepten dolayı ilga e-
dilmiş olduğunu sordular, gayet ba
sit bir ifade ile verilen bir cevap ile 
karşılaştılar: "Münir Nurettin Sel
çuk Ankaraya bir bahçede şarkı oku
mak için gelmişti. Üstadı âzami rad
yoya getirmek lâzımdı ve şarkı söy-
liyecekti. Fakat üstadın şarkı söyle
mesi diye artık mühimsenecek bir 
hadise yoktu. Çünkü, Münir Nuret
tin Selçuk, ses itibariyle eski klâsın-
dan çok fazla kaybetmişti. Bu sebep
ten daima yanına bazı genç sesleri a-
lıyordu, bunların koro halindeki refa
katinden bol bol İstifade ederek, sa
natını devam ettiriyordu. 

Nitekim Salı günü 12,30 da rad
yolarını açanlar Münir Nurettin kon
seri ile karşılaştılar ama, dinledikten 
sonra da "ne konser, ne konser" de
mekten kendilerini alamadılar. Esas 
üzerinde durulacak hâdise, bir emir
le programların altüst edilmesi ve 
keyfi bir tarz ile muayyen şekillere 
birden son verilmesi idi. Bu kimin 
hareketi, nasıl bir hareket idi. Kısa 
bir tahkikat gösterdi ki, programla
rın o gün bu şekle sokulmasında ne 
radyo vekilinin, ne de diğer ilgili bir 
şahsın alâkası vardır. Refik Ahmet 
Sevengil - radyolar müşaviri - sabah 
ağır adımlarla radyoya gelmiş, u-
mum müdüre tahsis edilen odaya yer
leşmiş, müdürü çağırtmış ve emri 
verdirmişti: Münir Nurettin Selçuk 
radyoda söyliyecekti. Program de
ğiştirilmiş, Sevim Tanürek'in prog
ramı 14 e bırakılmıştı. 

Fakat hadise ayni gün bu kadar
la da kalmadı. Saat 19,20 de Muzaf
fer ilkar'ın şarkılar programı vardı. 
Resmi program böyle gösteriyordu, 
ancak radyolarını açanlar hayretle 
müşahede ettiler ki, gene program

lar değişmiş, bir acemi ses radyoya 
gelip şarkı söylemeğe başlamıştı. 

Bunlar keyfi hareketler idi. Refik 
Ahmet Sevengil'in radyo programla
rını bu şekilde keyfi bir tasarrufa 
sokmağa ne kadar hakkı yoksa, Mu
zaffer İlkar'ın da bağışlarcasına ken
di saatini başka birisine vermeğe yet
kisi bulunmamalı idi. AKİS'in geçen 
sayısında da işaret edildiği gibi, rad
yo programlarını tanzim edecek res
mî ve mesul bir makam yokta. Mu
zaffer İlkar, sadece bir Türk musi
kisini tedvir ile vazifeli bir kimse i-
di. Radyo programlarını tanzim ve 
tesbit etmek gibi mühim ve hakika
ten ihtisas işi olan bir meseleyi ele 
almamalı, bundan kaçınmalı, bu va
zife verildiği sırada bir kocaman 
"red" cevabı vermeli idi. Halbuki Mu
zaffer İlkar ihtisası ile hiç bir ilgisi 
olmayan program meselesini üzerine 
almıştı, radyo müdür vekilinin habe
ri olmadan istenildiği şekilde program 
tertip etmek yoluna gitmişti. Suphi 
Ziyalar, Ruşen Kamlar ile birlikte, 
keyfi bir takdir hakkı kullanılarak 
istenilen sanatkâra istediği saat veri-
liyordu. Nitekim Salı günü 19.20 de 
olan hadise, Muzaffer İlkar'ın yerine 
Fikret Kozanoğlu isminde tanınma
mış bir sesin mikrofona getirilmesi 
programların ciddî bir mesaiye tabi 
tutulmadığını gösteriyordu. Günden 
güne radyoevinde huzursuzluk çoğa
lıyor, programların bu şekil bir tan
zime tabi tutulması, bazı sanatkâr
ları üzüyor, hattâ en değerlilerini iş
ten çekilmek yoluna sevkediyordu. 
Meselâ, Zeki Duygulu iyi bir sanat
kârdı, fakat iyi bir sanatkâr olması, 
radyo programlarında üçüncü sınıf 
bir adam haline sokulmasını önliye-
mezdi. Sessiz ve kıymetlerinin her 
saman takdir edileceğini bilen insan
ların sabrı ile Zeki Duygulu hareket 
ettikçe, programlarda birinci sınıf bir 
sanatkâr olmasına imkân ve ihtimal 
yoktu. Hadi diyelim ki, radyoevi ça
lışmasından pek o kadar faydalan
mak istemiyordu, bunun da şu veya 
bu sebebi vardı. Fakat muhakkak o-
lan bir nokta varsa, Zeki Duygulu 
halk tarafından sevilen bir bestekâr
dı. Hiç değilse bestelerine yer veril
mesinden çekinilmemeli idi. İkinci bir 
misal vermek icap ederse, Sadettin 
Kaynak ön plâna alınabilirdi. Her ne
dense, radyonun "üçüncü adam" ı 
Refik Ahmet Sevengil Sadettin Kay-
nak'ın eserlerinin radyoda çalınma-
masını emretmişti. Refik Ahmet Se
vengil'in bir bestekârın eserlerine 
radyoda yer verilmemesini emretme
ğe, hakkı yoktu. Çünkü, bu sanatkâr 
bir nata yapmış olabilirdi, hattâ eser
lerinin radyoda şu veya bu ses sanat
kârı tarafından söylenmemesini iste
miş de olabilirdi. Ancak bu demek 
değildir ki, Refik Ahmet Sevengilin 
bir dakikalık öfkesi için on binlerce 
vatandaş o bestekârın eserlerinden 
mahrum edilsin. Bu olamazdı. Olma
ması lâzımdı. 
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RADYO 
İşler bu kadarla kalsa gene iyiy

di. Fakat hatalar, radyoevinde baş-
gösteren karışıklık devam ediyordu, 
gittikçe de şiddetleniyordu. 
Spiker buhranı 
Spikerler odasında Deniz Serez se

sinin bütün gücü ile bağırıyordu: 
''Madem ki arkadaşlar arasında an
layış yoktur, madem ki işler sıkışın
ca ve eleman yokluğu kendisini his
settirince biri diğerinin yerini dol
durmaktan çekinmektedir. Öyleyse 
istifa edelim, çekilelim, herkes bildi
ğini yapsın.." 

Kimse bu sözlere cevap vermiyor
du. Herkes sadece dinliyordu. Deniz 
Serez meselede haklı idi ve hadiseyi 
herkes biliyordu. Radyoevi son gün
lerde spiker buhranı çekiyordu. Mu
kaddes Gözaydın bir doktorla evlen
miş, iznini almıştı. Nadide Ülker is
mindeki spiker seyahate çıkmıştı. De
niz Serez bir müddet hasta yatmıştı. 

Bu durum karşısında spikerleri 
ayarlayan Naci Serez şaşırmıştı. El
de eleman yoktu. Başka bir yol tut
mak zorunda kaldı, diskotek şefi Ne
vin Uluçam'ı ve program müdürlü
ğündeki bir memuru spikerliğe çı
karmıştı. Bu arada elde mevcut di
ğer spikerlerden de faydalanmak ci
hetine gitmişti. Başspiker Can Okan'ı 
ve Kemal Kaltıoğlu'nu servise çıkar
mıştı. Yani, programları anons et
mek vazifesini onlara da vermişti. 
Bu normal bir hareketti. Halbuki 
Can Okan'ın Naci Serez ile arası pek 
o kadar iyi değildi, geçimsizlik var
dı. Can Okan şiddetle itiraz etti ve 
kendisinin ajanslardan başka hiç bir 
servise girmiyeceğini kati olarak 
söyledi, Naci Serez ize aksi kanaatte 
bulundu ve işlerin doğru yolda yürü
yebilmesi için bu tarz çalışmanın za
ruri olduğunu bildirdi. 

Can Okan hiddetle, Müdür Veki
li iskender Ege'nin yanma gitti ve 
durumu anlattı. İskender Ege, Naci 
Serez'den spikerlerin çalışma prog
ramını düzeltmesini istedi, fakat red 
cevabı aldı. Bunun üzerine oturdu 
Can Okan ile birlikte spikerlerin ça
lışma programını tesbit etti. 

Halbuki, bir radyo müdür vekili
nin buna hakkı yoktu. Bir program 
müdürü olarak vazife görmesi lâzım 
gelen Naci Serez'e sadece spikerlerin 
çalışma programı vazifesi verilmiş
ti. Bu çalışmayı da bugüne kadar 
Naci Serez başarı ile yapmıştı. İsrar 
etmesinde bir mâna aramak lâzım 
gelirdi, ona rağmen yeni bir çalış
ma programı hazırlamak müdür ve
kilinin vazifesi olmamalı idi. 

Bu karışıklık neticede bazı uzlaş
tırıcı ve susturucu unsurların faali
yeti ile yatıştırıldı ve radyo gene spi
ker buhranı içinde kıvrandı, durdu. 
Diğer meseleler 

Tl u işler olup biterken, Ankara rad
yosunun kuvvetli bazı ses sanat

karları idareye karşı kafa tutmak 
yolunu seçmişlerdi. Behiye Aksoy on 
beş gün izin almış, bir turneye çık
mış, iznini geçirmiş ve telgraflara 
rağmen geri dönmemişti. Halbuki 

Behiye Aksoy'un bu hareketi radyo
nun talimatnamesine aykırı idi. Bunu 
başka bir hadise takip etmiş, Sevim 
Tan İzmir'de Fuar zamanı bir gazi
no ile anlaşmış ve orada çalışmak ü-
zere gideceğini bildirmişti. Bu hare
ket de mevcut talimatnameye aykırı 
idi. 

İdare bu hareketlere karşı pasif 
kalmak zorunda idi. Çünkü, Nevin 
Dcmirdöven ve Muzaffer Akgün'ün 
istifalarından sonra elde sanatkâr 
kalmamıştı. İzni geçirdiği halde An-
karaya dönmeyen Behiye Aksoy a-
leyhinde idare hiç bir takibat yapa
mamıştı. Sevim Tan'ın bu hareketi
ni karşılıyacak hiç bir icraata giri-
şememişti, girişemezdi de.. Vakıa 
mevcut talimatname haksız idi, sa
natkâr aleyhine hükümleri ihtiva e-
diyordu. Fakat değiştirilmemesinde 
İsrar edilen bir talimatnamenin mer'i 
kaldığı müddet içinde tam mânasiyle 

Muzaffer İ l k a r 
Efendim!.. 

tatbik edilmesi lâzım gelmez mi idi? 
Tatbik edilmesi bugünkü şartlar ile 
imkânsız ise, değiştirilmesine çalış
ması lüzumlu değil midir? Radyo i-
daresi bu fasit dairelerinin, bu şekil 
bir garip anlayışın içinde kaldığı 
müddetçe iyi yolda, normal anlayış 
içinde çalışması imkânı bulunamazdı. 

Yukarıdaki misaller ve hadiseler 
göstermektedir ki, radyoevi son ay
lar içinde büyük bir keşmekeşin içi
ne atılmıştır. Mesuliyetleri t a m ve 
hissesine düşen büyüklükte kabul et
mek lâzım gelirken, bunun tamamiy-
le aksi yapılmaktadır. Müdür vekili 
vazifesine belki de dört elle sarılmış
tır, fakat durum odur ki, işlerin yü
rütülmesinde ilk plânda insan olarak 
görülmüyor. Bilâkis daha gerilere i-
tiliyor, bazı üçüncü adamlar vardır 
ki, onlar programlarda da, şahıslar
da da müessir oluyorlar. Bugün rad
yo programlarının tanziminde mesul 
olanların daha ziyade hissi hareket 
ederek program tertip ettiklerinden 
kimsenin şüphesi yoktur. 

Suphi Ziya ve Ruşen Kam prog
ramlarda istedikleri şekli kabul etti
rirlerken, müdür vekili bir işte tam 
selâhiyetli kimsenin yaptıklarını boz
makla meşgul oluyor. Bu, hiç bir za
man radyoda bir düzen yaratmaz, bi
lâkis idareci şahıslar arasında bir 
keşmekeşin başlamasına, alevlenme
sine ve bugünkü halin ortaya çıkma
sına sebebiyet verir. Nitekim bugün
kü radyo idaresi ne tarz bir idaredir 
hiç bilinemez. Eski günlerde, eski 
radyo müdürünün zamanında hiç de
ğilse zaman zaman bir disiplin, hissi 
hareketlerden tecerrüt vaki idi. Mu
hakkak ki bu, bir takım garip icraa
tın ortaya çıkmasına sebep oluyordu, 
işler bir zaptı rapta bağlanmağa yol 
açabiliyordu. Şimdi bu imkândan da 
mahrum bulunuyor. 

Ayrıca sanatkârlar arasında da 
idareye karşı durmak gibi bir hal 
vardır. Bu da müessesenin normal ça
lışmasına mani olacaktır. Çünkü, sa
natkârın idareye bağlı olması lâzım 
gelirken, tamamiyle aksi yol tutul
muş, idare sanatkâra bağlı olmak ve 
öylece kalmak zorunda bırakılmıştır. 
Bu hale getirilişte de idarenin hesap
sız hareketinin mesuliyeti vardır. 

Radyo, bir devlet müessesesidir, o 
türlü idare edilmek lâzım gelir ki, 
hem sanatkâr kaprisini, arzusunu te
min etmek lâzımdır, hem de işlerin 
normal bir safhada yürümesini ayar
lamak şarttır. 

Bu tarz çalışmanın faydalı olmadı
ğı aşikârdır, nitekim bu yollara dö
külmeden önce, radyodan istifa ede
ne, çekilene ve kafa tutarcasına bil
diğini okuyana pek rastlanmıyordu. 
Bugün ise, artık önüne geçilmez bir 
çığ gibi, sanatkârının da, idarede me
sul mevkii almış bir kimsenin hare
ket tarzı mevcut nizamlara, imkân
lara aykırı hareket etmekle başlıyor. 

Şimdiden hesap açtırınız 
Her (150) Liraya bir kur'a 
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A S K E R L İ K 

Jet uçaklarımız m a n e v r a d a 
Öldürücü darbeler 

Havacılık 
Jetlerin hakimiyeti 
Büyük bir uğultu gökleri kapladı

ğı, yere yaklaştığı, tekrar yük
seldiği zaman, bir Amerikalı, şap
kasını havaya attı, binlerce halkın 
önünde çifte telli oynamağa başladı. 
Hava sıcaktı ve gökleri Türk Jet u-
çakları tutmuştu. Hadise Balıkesirde 
cereyan ediyordu. Türk jetleri ma
nevra yapıyorlar, tayin edilen bir yer 
hedefine ateş ediyorlardı. Jetlerimiz, 
mahir gençlerin elinde dünya tarihin
de görülmemiş bir ustalıkla hareket 
ediyorlar, yere beş metre mesafeye 
kadar iniyorlar, vuruyorlar ve tek
rar yükseliyorlardı. Şapkasını havaya 
atan Amerikalının ismi Arey idi, bin
başı idi ve Türk pilotlarını yetiştir
mek ile vazifelendirilmişti. O Ameri
kalı, etrafındakilere sevincinin mâ
nasını kelime kelime anlatıyordu: 
• "— Bu kadar memleket gezdim, 

hiç bir memlekette bu kadar muvaf
fakiyetli bir uçuşa rastlamadım 
Hiç bir yerde bu kadar mükemmel 
neticeler alındığını görmedim." 

Diğer bir Amerikalı Albay Me-
lone ise, arkadaşının fikirlerine ta
mamen iştirak ediyor, ve diyordu ki: 
"Siz bu formu muhafaza ettikçe, 
dünya milletleri arasında yapılacak 
olan müsabakalarda birinciliği dai
ma kolaylıkla kazanabilirsiniz.." 

Dünya müsabakaları 

Balıkesirde yapılan jet gösterileri 
ve müsabakaları hazırlık mahiye

tinde idi. Türkiyenin üç büyük hava 
üssünün jetleri bu müsabakalara ka
tılmışlardı. Balıkesir, Diyarbakır ve 

Eskişehir üsleri muhtelif isimlerle 
müsabakalara katılmışlardı. Her üst
ten altı jet uçağı bir filo halinde mü
sabakalara giriyordu. Uçaklar için 
iki sıralı hedefler teşkil edilmişti. Her 
hedefin büyüklüğü dokuz metre mu-
rabbaı idi. Saatte 1200 mil süratle 
hareket eden jet uçakları için bu he
defler bir nohut tanesi büyüklüğünde 
idi, bu sebepten isabette bulunmak 
o nisbette zor olacaktı. Hedefe bir 
kursunun isabet etmesi, jet uçakları 
için, kullanan pilot için büyük bir 
muvaffakiyet idi. Halbuki, Balıkesir-
deki Türk jetleri yerdeki bu hedef
lere beş metre yakınlarına kadar so
kulmak suretiyle bir değil, 106 adet 
kurşun yerleştirmişti. Havadaki he
def ise - Mans tabir ediliyor, naylon 
yapılıdır - büyük miktar kurşuna 
hedef olmuş, 200 merminin 82 tanesi 
isabet kaydetmişti. Bunlar Türk pi
lotları için övünülecek rakamlardı. 
Jetler için hazırlanmış olan 34 he
defin 33 ü Türk uçaklarının mermi
leri altında parça parça olmuşlardı. 

'Kıymetlerimizin isimleri dünya 
milletlerinin gözleri önüne gene ya
kın bir gelecekte serilecekti. Fakat, 
geçen sene Türk uçakları ve onları 
kullanan Türk pilotlarının değeri Na-
to'ya mensup devletlerin meçhulü de
ğildi, öyle pilotlarımız vardı ki, Hol-
landada yapılan yeni bir tip jet uça
ğının ilk uçuşunu yapması için o 
memlekete davet edilmişti, öyle pi
lotlarımız vardı ki, geçen seneki Na-
to manevralarında bütün yabancıla
rın gözlerinin açılmasına sebep olan 
büyük muvaffakiyetler temin etmiş
lerdi. 

Balıkesirdeki müsabakalar neti
cesinde bir "Millî Bombardıman eki

bi' 'teşkil edilecek ve yakında Güney 
Doğu memleketleri arasında yapıla
cak olan Nato manevralarına iştirak 
edecekti. 

Dünden bugüne 

Bizde ilk Türk pilotu bez tayyare
lerle bundan 35-40 sene evvel gö

ğe yükselmiştir. Cumhuriyet idaresi, 
çok kısa bir zamanda bez uçakların 
yerine Jet filoları teşkil etmeğe mu
vaffak olmuştur. Bugün Türk devle
tinin ve" ordusunun başındakiler ve 
müttefiklerimiz, yalnız bir tek ha
kikate inanıyorlar: Türkiye'nin mü
dafaası Jet uçaklarının çokluğuna 
bağlıdır. Müttefiklerimize biz bu ha
kikatten daha mühim hakikatleri de 
öğrettik. Şimdi bütün dünya Türki
ye'nin müstakbel bir harpte öldürücü 
darbeler indirebilecek en başta gelen 
memleket olduğuna inanıyorlar. Çün
kü Türkiye dünyanın en büyük pet
rol kaynaklarının tam Ortasında, yek-
pare bir üs manzarası arzetmekte-
dir. Türkiyenin her hangi bir tarafın-
dan hareket edecek uçaklar bir saat 
sonra, milletlerin hayat menbaları o-
lan petrol kaynaklarının altını üstü
ne getirebilmek avantajına maliktir. 

Bu yeni ve doğru görüş, çok kısa 
zamanda Türkiye'de jet üslerinin teş-
kilini zaruri kılmıştır. Baş döndürücü 
bir süratle memleket Jet üsleriyle 
dolmuştur. 

Bugün yabancı mütehassıslar, 
Türk havacılariyle beraber gece gün
düz çalışarak, bir hazırlık safhasın 
başarmaya çalışıyorlar. 

Jetlere kadar geçen devirler 

Mongolfiya biraderler ilk balonu 
yapıp uçacaklarım ilân ettikleri 

vakit herkes alay etmişti. İnsanların 
alışmadığı torba gibi bir cisimle iki 
kardeş gökyüzüne havalanınca, sey
redenler kahkahalarla gülmüştü. Her 
yenilik ya alayla veya kahkaha ile 
karşılanır. Karşısına dikilen ilk düş
manlar bunlardır. Sonra alay orta
dan silinir kahkahanın yerini düşün-
ce alır. Mongolfiya biraderlerin gök 
yüzüne havalanışlarının üzerinden 
henüz bir asır bile geçmedi. Bugün 
insanoğlu uçakla güneşi geçmeğe ha
zırlanıyor. 

İngiliz hava kuvvetlerine mensup 
M. D. Lyne isimli bir subay Kuzey 
Norveçten Canberra tipi tepkili uça
ğına binecek, 3200 mil uzakta bulu
nan Alaska'da bir Amerikan üssüne 
hiç durmadan inecektir. Uçak Nor
veç'i sabah saat dokuzda terkedecek-
tir. Ayni gün sabah saat beşte Alas-
kaya inecektir. Gidiş yolu kuzey kut
budur. Bu kutup üstü uçuşta güneş 
Alaskaya uçaktan sonra varacaktır. 

Tepkili uçağın icadıyla insan oğlu 
sesin süratini geçmiştir. Jet motör-
leri dünya havacılık tarihinde yep
yeni bir devir açmıştır. Ses süratinin 
aşılmış olması dünya havacılığını in
kişaf ettirirken yeni yeni manialar 
meydana gelmesine de sebep olmak
tadır. 

Her keşfin yeni bir keşfi davet 
edişi, her yeniliğin yeni bir yeniliği 
zaruri kılması gibi şimdi dünya ha
vacılığı bugüne kadar mevcudiyetin-
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ASKERLİK 

den haberdar olmadığı yepyeni me
selelerle karşı karşıya gelmiştir. 

Hararet problemi 
Ses süratini aşarken meydana ge-

len bu güçlüklerin de yenileceği 
muhakkaktır. Saatte 2.000 mil sü
ratle uçacak bir uçak inşa edilirken, 
hava mütehassıslarını düşündüren en 
büyük mesele "hararet problemi" dir. 
Atmosfer ve Stratosfer'e dair bildi
ğimiz şeylerin en başında, "Arsın sat-
kından yükseldikçe her şeyin soğu
makta" oluşu gelmekteydi. Halbuki 
sürat, hangi irtifada, hangi soğuk
lukta olursa olsun, muayyen bir Kız
dan sonra hararet meydana getir
mektedir. 

Bu sürat miktarı 2000 mil gibi bir 
rakama ulaştığı zaman ise meydana 
gelen hararet o kadar korkunçtur ki, 
bugün, ilim âleminin inşa ettiği uçak
ların madenleri ve bütün motör ak
samı 2000 mil süratte erimek tehli
kesine maruzdur. 

Saatte 2000 mil sürate ulaşmak 
isteyen Jet mühendisleri bugün bu 
müthiş realite ile karşı karşıya kal
mışlardır. 

Halen havacılığın en ileri olduğu 
İngiltere ve Amerikada inşa edilmek
te olan jet uçaklarında kullanılmak
ta olan madenler imal edilen uçak 
iki bin mile eriştiği zaman kızıl ha
le gelmekte ve erimektedir. Mühen
disler bu müthiş maniayı aşmak için 
yepyeni maden halitaları meydana 
{getirmek için geceli gündüzlü çalış
mışlardır. Bu mesele üzerinde aylar
dan beri devam eden hazırlıklar ilk 
semeresini 13 Haziranda vermiştir. 
Yeni bir maden halitası meydana ge
tirilmiştir. Çok gizli tutulan bu ter
kiple inşa edilen ilk roketler ve tep
kili uçak motörlerinin tecrübeleri ya
pılacaktır. İngilterenin Coventry ka
sabasında bu iş için büyük bir rüz-
gâr tüneli inşa edilmiştir. Bu tünel i-
çinde saatte 2000 mil süratle seyir 
tecrübeleri yapılacaktır. Bu tecrübe
lerde çok yeni neticeler alınacağına 
muhakkak nazariyle bakılmaktadır.. 
Tepkili uçakların bu derece baş .dön
düren bir süratle inkişaf ettirilmesi
nin sebebi nedir? Sebep, insanın in
sandan korkusu. İnsan insandan 
korkmamayı öğrendiği gün, ne bu 
zahmetlere lüzum kalacak, ne de bu 
masraflara... Fakat bu mümkün ola
cak mıdır? Cevap, bittabi asla! Dün
ya kurulalıberi insanlık tarihi bunun 
hiç bir zaman mümkün olmadığını 
göstermiştir. İnsanlar zaman zaman 
harbin dışında kalmışlar fakat, neti
cede gene harbetmişler, birbirlerini 
öldürmüşler, ölenlerin felâketi ülse
rine saadetlerini kurmaya çalışmış
lardır. Sonra onlardan daha kuvvet
lileri gelmiş, onların felâketi üzerine 
kendi saadetlerini kurmuşlardır. 

Jet ölümdür 

J et uçaklarının insan topluluklarına 
vaadettiği tek şey Ölüm'dür. Daha 

geniş çapta, daha kısa zamanda in
san topluluklarının hayatına, son yer-

Jet, uçuşa hazırlanıyor 
İyi pilotlar 

mek için bu uçakların imâli şarttır. 

Dört .büyükler bunu en iyi bilen 
kimseler olarak masa başına oturup, 
sadece ölüm davet eden bu ilerleyişin 
önüne geçmek imkânlarını aramak 
arzusunu göstermektedirler. Fakat 
bu bir tiyatro sahnesinde rol almış 
dört aktörün samimiyetinden ileri bir 
samimiyet taşımayan teşebbüstür. 
Dört büyükler masa başında konu
şurken memleketlerinde mühendis
ler, mütehassıslar harıl harıl yeni tec

rübeler yapmaktadırlar. 
Yeni ölüm aletlerimizin bazıları

nın isimleri şunlardır: Demon (F3H-
IN). Bu uçak hem karadan hem de 
havadan havalanabilmektedir, Doug-
las X-3 ler, mütemadiyen uçan uçak
lar ismini almıştır. Bell X-1A saat
te 1600 mil süratle gitmektedir. Tep
kili Douglas D-558 deniz kuvvetleri
nin bir numaralı uçağıdır. Convair 
XF-92 delta kanatlıdır. Bell X-5 u-
çaklarının kanatları uçarken şekil de
ğiştirmektedir. İstendiği zaman kat
lanmaktadır. Northrop X-4 uçakları 
ise bunların en korkunçlarındandır. 
Sesten süratli uçuşlarda kanatları ge
riye doğru yatık olan bu uçak müt
hiş neticeler almaktadır. P2V-7 Nep
tün uçakları denizaltılar mı avlamak 
için inşa edilmiştir. Mayın ve torpido 
atmaktadır.. F-84 Thunder jet uçak
ları Kore'de büyük muvaffakiyet ka
zanmıştır. Convair XF2Y-1 uçakları 
ise su üstünde istediği zaman dura
bilmektedir. Altında su skileri mev
cuttur. Hava meydanında burnu ha
vaya 50 derece kalkık şekilde dur
maktadır. Pistte sürünmek yoktur. 
Doğrudan doğruya havaya kalkmak
tadır. İngilizler şimdi Avro Vulcan 
tepkili uçağını bütün uçakların fev
kinde saymakta ve inşasını ön plâna 
almaktadırlar. 

Atom bombasını imal için şehir
ler kuruluyor. Jet uçaklarını yap
mak için şehir gibi fabrikalar inşa 
ediliyor. Ondan sonra da dört büyük
ler masa başına oturup insanlığı 
harpten korumak için gülüşüp ko
nuşuyorlar. ' 

Üçüncü dünya harbini hazırlayan 
bu inanışlar her memleketi toprakla
rında biraz daha kuvvetlenmek mec
buriyetine sevketmektedir. 

AKİS, 30 TEMMUZ 1955 

pe
cy

a



S P O R 
Milletlerarası 

Akdeniz Olimpiyatları 
Geride bıraktığımız hafta içerisinde 

ajans haberlerini dinleyenler ve-
ya gazetelerin spor sayfalarına bir 
göz atan okuyucular bazen üzüntülü 
bazen de sevindirici haberlerle karşı-
laştılar. Barcelonda yapılan İkinci 
Akdeniz Olimpiyadı karşılaşmaları
nın muhasebesi kısaca budur. Vakıa 
mevcut tahsisatla götürülmüş olan 
derme çatma «kipten daha fazlasını 
beklemek haksızlıktır. Amma, neden 
daha iyi hazırlanmadık? Niçin tah
sisat mevzuunu bidayette halletme-
dik gibi akla gelen sualler gene ce
vapsız kalmaya mahkûmdur. Hazır
lanış ve gidişte olduğu gibi dönüşte 
de bir dedikodu fırtınasının ortalığı 
kasıp kavuracağı ve bazı şahısların 
ağır ithamlara hedef teşkil edeceğine 
muhakkak nazan ile bakılıyor. Bu 
bir kehanet değildir. Dün ne ise bu
gün de odur. Şartlarda en ufak bir 
değişiklik yoktur. O halde kafilenin 
yurda dönüşünü beklemek bu şekilde 
düşünenleri haklı çıkartmak için kâ
fidir denebilir. 

Güreş 
7 Temmuzda başlayan ve 26 Tem

muzda sona eren Barcelon Olimpi
yatlarında en iyi dereceyi güreş eki
bimiz elde etti. On iki bin kişilik be
lediye sarayında yapılmış olan kar
şılaşmalar neticesinde Ahmet Bilek, 
Mustafa. Dağıstanlı, Rıza Doğan, Be
kir Büke, Süleyman Baştimur ve Ha-
mit Kaplan kendi sıkletlerinde şam
piyon oldular. 67 kiloda ise Tevfik 
Yüce üçüncü ve 73 te Mithat Bayrak 
dördüncü oldu. Altı defa üst üste 
millî marşımızı çaldıran güreşçileri
mizi seyirciler uzun uzun alkışladı
lar. Şimdi İspanya gazeteleri bilhas
sa bu mevzu üzerinde durmakta ve 
Türk ekibinin güreş sporundaki kud
retini belirten yazılar yazmaktadır. 
Hemen ilâve edelim ki İspanyol mil
leti bu spora karşı pek fasla alâka 
sahibi değildir. Nitekim müsabakala
ra gelen seyircilerin azlığı bu haki
kati ortaya koymuştur. Memnuniyet 
verici taraf spordan anlayan muhar
rirlerin halkın nazarı dikkatini celbe
den sitayişkâr yazılarıdır. Grekoro
men vadisinde ciddi çalışmamızla bir 
mevcudiyet olmaya başlayışımız bu 
sporu idare eden şahısların hakika
ten ehliyet sahibi ve bilgili oklukları
nı göstermektedir. Güreş takımımızın 
elde ettiği bu basarı yurtta sevinçle 
karşılanmıştır. Spor mahfilleri bu 
muvaffakiyetin ilerisi için bir hamle 
teşkil edeceği kanaatindedirler. 

Basketbol 
Bir müddet evvel şehrimizi ziyaret 

eden ve muhtelif konferanslar ve
ren meşhur Fransız basketbol otori
tesi "Robert Busnel: - İyi çalışırsa 
bu takım bir kaç sene sonra Avrupa-
da kendisinden bahsettirir, demişti. 

Busnel'in bu sözlerini basketbolcula-
rımız adeta tekzip ettiler. Barcelon
da üst üste uğranılan mağlûbiyetler 
simdi ortaya bir takım hakikatleri 
çıkartmış bulunuyor. Fransız basket
bol otoritesinin bu beyanatından son
ra hatıra şöyle bir sual gelmektedir: 
Acaba Avrupada otoriteler arasında 
ismi geçen Busnel mi yanılmıştır, 
yoksa uğranılan muvaffakiyetsizlik-
lerde teşkilâtı idare edenlerin ehliyet
sizliğinden mi doğmaktadır? Bu su
ale hiç tereddütsüz verilecek cevap 
kabahatin tamamen idarecilerde ol
duğu, şeklindedir. AKİS bundan ev
velki, sayılarında basketbol federas
yonunu teşkil eden şahıslar arasın
daki zihniyet farkını belirten yazılar 
yazmıştı. Bugün cereyan eden bu kö
tü hadiseler bu sporun kaderini elle
rinde tutan insanların işte bu fikir 
ayrılıklarından doğmaktadır. Vakıa 
gidiş patırtılı olmakla beraber Umum 
Müdür Vekili ve diğer itibarlı zevat
ların müdahalesi ile patlak vermiş o-
lan Faik Gökay hikâyesi bastırılmış 
ve Adana Vapurunun güvertesinde 
•objektife poz verilirken tebessüm du
daklardan eksiltilmemişti. Resme ba
kanlar davanın hallolduğunu ve her 
şeyin normal gittiğini sanacaklardı. 
Halbuki Barcelon karşılaşmalarında 
alman neticeler fikir inhisarcılığı ya
panların ve dediğim dediktir diye id-
dia edenlerin ne derece yanı ld ık lar ın ı 
göstermeye kâfidir. Müvaffakiyet-
sizlik serisi İtalyaya yarım basket 
farkla mağlûp oluşumuzla başladı. 
Ertesi gün gazetelere bir göz atan 
meraklılar; "şanssızlık olmasaydı ga
lip gelirdik" cümlesiyle karşılaştılar. 
Bu haberleri Barcelondan Türk ga
zetecileri bildiriyordu. Saniye farkı 
ile vs yarım basketle mağlûp oluşu

muz hakikaten üzüntü ile karşılandı. 
Fakat daha sonra Mısıra, Fransaya 
ve Suriyeye yenilmemiz tam mâna-
siyle bir fiyasko idi. Hiç kimse bir 
şey söyleyemez olmuştu. Bu satırları 
yazdığımız anda da söyliyemiyor... 
Kafilenin yurda dönüşü uğradığımız 
muvaffakiyetsizliklerin sırrını açık-
ça ortaya koyacaktır. Şimdiki halde 
söylenecek tek söz takımı tesbit e-
denlerin Yalçın Altan ve Yalçın Oka-
ya gibi kabiliyetleri kadro dışı bırak
malarıdır. Bakalım kıvırcık saçlı, or
ta boylu sempatik fakat Peşteden 
sonra huy değiştiren dediğinde ısrar 
eden federasyon başkanı Faik Gökay 
bu mağlûbiyetleri nasıl izah edecek. 
İşte bu nokta merak mevzuudur. 

Atletizm 
Günlerden Perşembe idi. Akdenizin 

yakıcı güneşi Barcelon şehrini â-
deta kavuruyordu. Buna rağmen yet
miş bin kişilik "Motjüich" stadının 
tribünleri gene de doluydu. Stadda 
atletizm müsabakaları yapılıyordu. 
Sahanın muhtelif yerlerine serpilmiş 
olan muhtelif milletlerin atletleri ı-
sınma hareketleri yapmakta ve gu
rup gurup çalışmakta idiler. Tribün
lerin diğer karşılaşmalara nisbetle 
dolu oluşu İspanyolların atleteizme 
büyük bir ehemmiyet verdiklerini 
gösteriyordu. Milletlerin - en azının 
yirmi, en çoğunun kırk atletle işti
rak ettiği bu müsabakalara biz - ba
rajı aşan ve aşamayanlar da dahil ol
duğu halde - tam dokuz atletle katıl
dık. Doğrusu istenirse gene de atlet
lerimizden ümitli idik. Nitekim AKİS 
geçen haftaki sayısında bu mevzua 
temas etmiş, Belgrad müsabakaların
dan sonra Ekrem Koçak, Cahit önel, 
Abdullah Kökpınar ve Osman Coş-
gülün Barcelonda İyi dereceler alma
sının muhtemel olduğunu belirtmişti. 
Vakıa Abdullah Kökpınar ve Osman 
Coşgül geçirdikleri ciddi bir rahat-

T ü r k i y e - Sur iye basketbol maçı 
Top bizde, galibiyet onlarda 
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SPOR 

Mustafa Dağıstanlı 

Yüzümüzü güldüren 

sızlıklar neticesinde kendilerinden 
beklenileni veremediler. Ama bir Ek
rem Koçak hem 1500 ve hem de 800 
metrede Akdeniz Olimpiyatları ve 
Türkiye rekorlarını tesis ederek bi
rinci gelmeye muvaffak oldu. Ekrem 
Belgrad müsabakalarında kendini 
göstermişti. Ona çok çok 800 met
rede şans tanıyanlar vardı. 1500 met
rede şampiyon olacağı ve olimpiyat 
rekoru tesis edeceği hatırdan bile geç
miyordu. İşte tam bu sırada yani ge
çen hafta perşembe günü Ekrem Ko-
çak 1500 metrede İspanyol Fransız 
ve Yunan atletlerini peşine takarak 
3,50,2 lik derecesi ile birinci geldi. 
Spor otoriteleri güreşçiye benzettikle
ri bu sempatik atletimizin Avrupa de
ğerinde bir kıymet olduğunu bu ha
dise sonunda anlamışlardı. Bunu Ek -
remin 24 Temmuz Pazar günü 800 
metrede 1,50 ile hem olimpiyat ve 
hem de Türkiye rekorunu kıran ba
şarısı takip etti.' Ekrem Olimpiyat
ların bir numaralı atleti olmuştu. Di
ğer atletlerimizin yapamadığını o tek 
başına yapmış ve iki altın madalya 
almaya muvaffak olmuştu. Şu gün
lerde gazeteler bu genç kabiliyetin 
başarısını öven yazılarla doludur. Bu 
bir müddet daha devam edecek, yal
dızlı ve şatafatlı sözler aradan ge
çecek zaman zarfında hararetini kay
bedecek sezon kapanacak ve yeni bir 
müsabaka tarihine kadar Ekrem de 
diğerleri gibi unutulacaktır. Bir tek 
şahıs çıkıp da mademki bu gençte ka
biliyet vardır Avrupa çapında kıy
mettir. Buna bir zemin hazırlayalım, 
bu gence daha fazla çalışma imkanı 
verelim demeyecektir, Netekim geçen 
hafta içinde bir sabah gazetesinin 
Barcelon muhabirinin bildirdiğine gö
re Fransız milli takım antrenörünü 

Türk atletizminin kalkınması için bir 
takım tavsiyelerde bulunmuş ve çalış
malarımızı sistemsiz bulduğunu söy
lemiştir. Bu dış objektiften süzülen 
hakikat bizlerin de, hattâ idare eden
lerin de malûmudur. Fakat gelin bun
ları o şahıslara anlatın... İşte buna 
imkân yoktur. Sorulacak suallere ve
rilecek cevaplar formalite noksanlığı 
tahsisatsızlık gibi klişeleşmiş sözler
dir.. Atletizm müsabakasına iştirak 
edip te derece alamayan atletlerimiz i-
çersinde bilhassa yüksek atlama re
korunu sezonun başında kırmış olan 
Erdal Akkan üzerinde durmak iste
riz. Erdal 1.97 lik derecesini yapabile
cek kıvamda ve formda olsaydı. Yani 
kısacası hastalanmasaydı. Bu derece 
ile olimpiyatlarda pekâlâ bir muvaf
fakiyet sağlayabilirdi. 49,3 lük de
recesi ile Fahir özgüder 400 metrede 
elimine olmuştur. Bu genç atletin bu
rada yaptığı derece de bu idi. 

Klüpler 
Transfer 
Geride bıraktığımız hafta içersinde 

transfer piyasasında büyük bom
balar patladı. Uzun zamandanberi de
vam eden sükut bir anda yerini şid
detli bir fırtınaya terketmiş bulunu
yor. Tarık ve Fuat'ın Fenerbehçe ile 
anlaşmalarıyla başlayan dedikodu fır
tınası hafta içinde diğer kulüplere 
de sirayet etmiş ve idareciler kontrat 
yaptıkları kulüpleri itham eden sözler 
sarfetmişlerdir. Ölü mevsimde sahi
belerini spor'a tahsis eden gazeteler 
bu sözleri birer ganimet telâkki et
mekte ve doğruluğuna veya yanlışlı
ğına bakmadan sütunlarına geçirmek
tedirler. Haftanın en mühim hadise
si Beşiktaşlı Nazminin evvelce şeh
rimizi ziyaret etmiş olan Flümünense 
takımına altmış bin liralık bir ücret 

mukabili transfer etmesidir. Beşik
taşlı idareci Sadri Usuoğlu : -Nazmi 
bir yere gidemez diyor. Nazminin da
yısı olan Futbol Federasyonu Başkanı 
Hasan Polat ise aksini iddia etmek
te ve genç kabiliyetin hiç kimse ta
rafından kösteklenemiyeceğini belirt
mektedir. Geçen hafta içinde Fener
bahçe ile mukavelesi sona eren Lef-
ter M.Alinin başka kulüplere geçe
cekleri dedikodusu almış yürümüş 
hatta Lefterin imzası taklid edilerek 
Bölge binasına bir istifa mektubu da
hi gönderilmiştir. Müteakip günlerde 
bu sporcu Fenerbahçe ile beş senelik 
bir mukavele imza etmiş ve bölgeye 
yazılmış olan mektubun kendi imza
sını taklid ederek başkaları tarafın
dan kasten yapılmış bir hareket ol
duğunu açıklamıştır. Bu arada M. A-
linin sırra kadem basması transfer 
dedikodularına çeşni vermiş Sarı La
civertli idareciler M.Aliyi saklandığı 
yerden çıkararak kardeşi ile birlikte 
30 bin liralık bir ücret mukabili Fe
nerbahçe ile tekrar mukaveleye bağ
lamışlardır. Son günlerin transfer hâ
diseleri gittikçe kızışmaktadır. 

Futbol 
Amatör Türkiye Şampiyonluğu 
24 Temmuz Pazar günü Bursada 

Atatürk stadında 15 bin kişiyi a-
şan meraklı kütlesi önünde Bursa A-
car idman ile Karagümrük arasında 
yapılan Türkiye Amatör küme dep
lasmanlı futbol maçları karşılaşma
sında Bursa Acar idman Karagüm-
rüğü 1-0 yenerek şampiyon olmuş
tur. Evvelki yazılarımızda da belirtti
ğimiz gibi deplasmanlı amatör küme 
maçları Türk futbolu için bir ham
le teşkil etmektedir. Çünkü faaliyet 
sahası bütün Türlüyedir. AKİS, A-
car İdman takımının şampiyonluğu
nu candan tebrik eder. 

F u t b o l d a t r a n s f e r h a r a r e t l e n d i 

Şimdi idareciler birbirine gol atıyor 
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