


pe
cy

a



A Kİ S 
Haftalık Aktüalite Mecmuası 

Yıl: 5, Cilt: XIV, Sayı : 226 
Yazı İşleri: 

Rüzgarlı Sokak Ovehan Kat 3 Daire 7 
Tel: 18992 P. K 582 - Ankara 

İdare: 
Denizciler Caddeei 23/B 

Rüzgarlı Matbaa Tel: 15221 

Fiyatı 100 Kuruş 

Başyazar: 

Metin TOKER 
* 

Neşriyat Müşaviri 
Yusuf Ziya ADEMHAN 

* 
AKİS Neşriyat Ltd, Şirketi adına 

İmtiyaz sahibi ve yazı işlerini 

fiilen idare eden Mesul Müdür : 

Tarık HALULU 
* 

Umumi Neşriyat Müdürü 

İlhami SOYSAL 
* 

Korikartür 

TURHAN 
* 

Fotoğraf: 

E g e A J A N S I 
Associated Press 

Türk Haberler Ajansı 
Klişe: 

Doğan Klişe 
Müessese Müdürü 

Mübin TOKER 
* 

Abone şartları: 
3 aylık (12 nüsha): 10 lira 
6 aylık (25 nüsha): 20 lira 
1 senelik (52 nüsha): 40 lira 

* 
İlân şartları: 
Santimi: 8 lira 

8 renkli arka kapak : 750 lira 

Dizildiği ve Basıldığı yer: 
Rüzgarlı Matbaa — ANKARA 

Tel : 15221 
Basıldığı tarih: 4.9.1958 

K e n d i A r a m ı z d a 

Kapak resmimiz : 

Sebati Ataman 
Bir mantık üstadı 

Sevgili AKİS Okuyucuları 

u hafta herkes Menderes V. kabinesindeki çözülme başlangıcıyla 
meşguldü. Sıtkı Yırcalıyla başlayıp Emin Kalafatla devam eden ve 

sirayet edeceği anlaşılan istifalar salgını bir anda kütün gözleri D.P. 
üzerine çevirdi. YURTTA OLUP BİTENLJER kısmımızın başında bu 
hâdiselerin hakiki mahiyetini anlatan bir yazı bulacaksınız. Kısmen 
İstanbulda, kısmen de Ankarada hazırlanan ve D. P. çevreleriyle te
mas edilerek mümkün nisbetinde doğru haberle zenginleştirilen bu ya
zıda İktidar saflarındaki fikir ayrılıkları etraflı şekilde anlatılmak
tadır. AKİS okuyucuları bu surette, Sanayi Bakanı Sıtkı Yırcalının is
tifasının gazetelerin dedikleri gibi kâğıt fiyatındaki "zamdan tenzilât" 
meselesiyle pek az alâkalı olduğunu, ortada çok daha mühim işlerin 
döndüğünü öğreneceklerdir. D. P. içinde gittikçe genişleyen ve gidişe 
karşı bir cephe alma gayesini güden hareket yeni istifalarla kuvvet-
lenmektedir. Fakat hareket taraftarlarının çekingenlikleri, şahıslarını 
yaralamak için Genel Başkanın elinde kuvvetli kozlar bulunması ve ni- , 
hay et D. P. nin gidici olduğunun artık yüzde yüz hale gelmiş olması 
Menderesin kuvvetini teşkil etmektedir. Her halde "Hükümet" başlıklı 
yazı bu mevzuda hiç bir yerde bulunmayacak geniş malûmatı ve en 
son tefsirleri ihtiva etmektedir. 

undan beş hafta evvel, herkesin aklında bir "dış yardım muamma-
sı"nın bulunduğu günlerde AKİS, kapağına "haftanın adamı" ola

rak doları koyduğu sayısında bu dış yardımın hakiki miktarını, hakiki 
mahiyetini' ve hakiki mânasını açıklayan bir yazı neşretmişti. Dış yar
dım meselesi şimdi hemen tamamen aydınlanmıştır ve kredilerin nasıl 
sağlandığı hususundaki tereddütler kalkmıştır. Bunun memteketimiz ve 
İktidar için bir Görülmemiş Başarı teşkil ettiği hususundaki iddialar 
da artık ancak iddia sahiplerini -hattâ onların da sadece bir kısmını-
inandırmaktadır. Şimdi, herkesin aklındaki "iktisadî tedbirler muam-
ması"dır. Bu hafta AKİS Koordinasyon Bakanı Sebati Atamanı kapak 
adamı yaparak İKTİSADİ VE MALI SAHADA bu tedbirler hakkında 
etraflı açıklamalarda bulunmakta ve bu tedbirlerin bir yandan ilmen, 
diğer taraftan D. P. nin tutumu icabı memlekete nasıl bir manzara 
vereceği hususunda açıklamalar yapmaktadır. "Koordinasyon" başlık
lı yazı, bundan evvel aynı mevzularda çıkmış olan yazıları hazırlamış 
ekip tarafından hazırlanmıştır. Yazıda tamamen objektif kalınmasına 
bilhassa dikkat edilmiş, muhtelif taraflarca ortaya atılan iddialar tah
lile tâbi tutulmuş ve tedbirler bir yandan teker teker, fakat daha mü
himi bir sistem halinde gözden geçirilmiştir. 

Kapak adamı olarak bu hafta Koordinasyon Bakanı Sebati Ata
manı seçmiş olmamız yeni tedbirlerin ancak sistem muhafaza edile
bildiği ve kaçak vermediği takdirde muvaffakiyet sağlanacağına inan
mamız dolay ısıyladır. İktisadî ve malî mevzularda bir koordinasyon 
bugün Türkiye için her zamandan daha mühimdir, hayatidir. Sebati 
Atamanın hayat hikâyesinde bu vazifeyi üzerine almış şahsın başarı 
şansı hakkında da bir fikir edinilebilecektir. 

"Koordinasyon" yazısı yalnız tedbirler ve Türkiyede söylenilen 
sözler, açıklanan bilgilere dayanılarak hazırlanmamıştır. Bize yardımı 
yapan memleketlerde selâhiyetli ve "iyi haber alan" çevrelerin ne dü
şündükleri de esaslı şekilde incelenmiş, oralarda neşredilen raporlar kıy
metlendirilmiş, meselenin esasına nüfuz etmek için elden gelen 
gayret esirgenmemiştir. Bugünkü iktisadî hayatımıza kuşbakışı bakan 
ve yarın hakkında bir ışık tutan bu yazının zihinlerdeki bir takım is
tifhamları dağıtacağı şüphesizdir. AKİS ekibi, böyle mevzuları kuru
luktan kurtularak işlemenin bütün güçlüğüne rağmen mütehassıs ol
mayan kimselerin de sıkılmaksızın okuyacakları bir yazı hazırlamaya 
çalışmıştır. 

USİKÎ sayfamızda bulacağınız ve tiyatro çevrelerinin üzüldükleri 
"Muhsinin gidişi" hâdisesinin- musiki çevrelerindeki akisleri ümit 

ederiz ki, A K İ S okuyucularını şaşırtmayacaktır. AKİS nasıl, her hak
sızlığa uğrayanın yanındaysa, hakikatleri ifade vazifesinden de asla 
geri kalmak niyetinde değildir. Böylece madalyonun iki cephesi de ob
jektif şekilde belirtilmiş olmaktadır. 

Saygılarımızla 
AKİS 
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YURTTA OLUP B İ T E N L E R 
Hükümet 

"Bakanların ayaklanması" 
u haftanın başında Sanayi Ba-
kanı Sıtkı Yırcalıyı -o sırada ta

şıdığı sıfat buydu- Büyükadadaki 
Anadolu Klübünün bahçesinde, ü-
zerinde bir ceket ve bir gömlekten 
ibaret sade kıyafeti içinde görenler 
kabinede bir şeylerin olduğunu keş
fetmekte güçlük çekmediler. Cum
hurbaşkanı İstanbuldaydı. Menderes 
İstanbuldaydı. Buna rağmen Sanayi 
Bakanının, rahatlamış ve huzura ka
vuşmuş insanlara has bir hava ile 
klübün bahçesinde dolaşması, tanı-
dıklarıyla çene çalması politikadan 
anlayan klüp sakinlerine tuhaf gel
di. Halbuki gazeteler Sıtkı Yırcalıy-
la Koordinasyon Bakanı Sebati Ata
man arasında cereyan eden bir "be
yanat çelişmesi" nin halledildiğini, 
bu yüzden istifasını verdiği söyleni
l in Yırcalının istifasının kabul edil
mediğini, Sanayi Bakanının da ısrar 
etmeyip vazifesinde kaldığını, böy
lece meselenin kapandığını yazıyor
lardı. 

Beyanat hâdisesi şuydu: Gazete 
kâğıdının fiyatına bir zam yapılmış, 
bu kâğıdın tonu 2500 liraya çıkarıl
mıştı. Müthiş sıçrayış gazeteleri deh
şet içinde bırakmıştı, zira yeni fiyat
larla bir gazeteyi bugünkü gibi 25 
kuruştan satmak imkânı ortadan 
kalkıyordu. Gazete sahipleri başka 
hâllerde göstermedikleri bir tesanüt 
göstermişler ve hükümet nezdinde 
teşebbüse geçmişlerdi. Bu mevzuda 
Sıtkı Yırcalı Sanayi Bakanı sıfatıy
la geçen haftanın sonunda bir beya
nat vermiş ve ithal edilecek kâğıdın 
fiyatıyla yerli kâğıdın fiyatının ka
rıştırılacağını, neticede 1 tonun 2500 
değil 2150 liraya satılacağını, yani 
"zamdan tenzilât" yapılacağını söy
lemişti. Bir müddetten beri bu usul
le, kaybolmuş eşekler kuyruğu kesik 
halde iade edildiğinden haber müjde 
yerine geçmişti. Aslında gazetelerin 
maliyet derdi 2150 lirayla da halle
dilmiyordu. Ama Sıtkı Yırcalının be
yanatının akabinde, hemen aynı gün, 
Koordinasyon Bakanı Sebati Ataman 
da A. A. vasıtasıyla kendi görüşünü 
bildirmişti. Koordinasyon Bakanının 
dediğine göre Sanayi Bakanının va-
ad ettiği tenzilât "elbette ki" tanzim 
edilecek ithalât kotaları ile mukay
yetti. Yani, henüz bu kotalar tâyin 
edilmediğine göre Sıtkı Tırcalı kafa
dan atmıştı. "Zamdan tenzilât" da 
hemen bugünün işi olamazdı, îki be
yanat arasındaki tenakuz, bunları 
safiyane altalta koyan Zafer hariç, 
herkes tarafından farkedildi. İki Ba
kandan bakalım hangisi adımım ge
ril alacaktı? Ne Sıtkı Yırcalı, ne Se
bati Ataman sözlerini tavzih etme
diler. Fakat kâğıt fiyatları 2150 li
raya indirildi. Böylece Sanayi Baka
nının dediği oluyordu. Sıtkı Yırcalıyı 
bu meseleden dolayı istifa ettirmiş o-

Sıtkı Yırcalı 
Elveda bay Menderes! 

lan gazetelerin Ankara muhabirleri, 
ikinci bir haberle istifayı geri aldırt-
tılar! 

Halbuki pazartesi gecesi A. A. 
tarafından pek geç saatte verilen 
bir tebliğde Sanayi Bakanı Sıtkı 
Yırcalının istifa ettiği ve Sanayi Ba
kanlığı vekâletine Çalışma Bakanı 

Emin Kalafat 
Yerini kaptırınca 

Hayreddin Erkmenin getirildiği a-
çıklandı. 

Bir derin ihtilâf 
elma bakılırsa geçen haftanın so-
nundan bu haftanın başına "kâ

ğıt meselesi" nin bir mühim ihtilâf 
gibi gösterilmesi Ankarada bulunan 
ve D. P. içindeki cereyanlardan ha
berdar kimseler tarafından dudak-
larda bir tebessümle okunuyordu. 
"Kâğıt meselesi" yok değildi, fakat 
bu, çok daha derin anlaşmazlıkların 
sadece bir tanesi, belki de en az mü
himiydi. İşin esasında, temin edilen 
yeni imkânların hakikaten eski ekip 
tarafından başarıyla kullanılabilece
ği hususunda yalnız Muhalefet söz
cüsü İsmail Rüştü Aksalda değil, 
bir çok D. P. ileri geleninde de "cid
di endişeler" in bulunması yatıyor-
du. Halbuki bu imkânların D. P. i-
çinde bir "son şans" teşkil ettiği hiç 
kimsenin meçhulü değildi. Geçen 
haftanın sonunda bir siyasi, Zafer 
gazetesinin Görülmemiş Kalkınma 
dediği harekete Meczubane Kalkın
ma damgasını yapıştırmaktan çekin
medi. Bunun yanında, rejimin sürat
le bir tek parti rejimine, hattâ tek 
şef rejimine gittiği ve bu yolda iler
lemenin memleketin başına tarifsiz 
dertler getireceği hakikati gün geç
tikçe daha iyi anlaşılıyordu. 

Nitekim, kâğıt fiyatlarında ken
di tâyin ettiği fiyat kabul edildiği 
halde Sanayi Bakanı Sıtkı Yırcalı 
geçen haftanın sonunda istifasını 
vererek istanbula hareket etti ve 
doğruca Büyükada Klübüne geçti. 
Pazar günü ise Havayollarının beyaz 
Viscount'u 1 numaralı yolcusunu, 
Adnan Menderesi Yeşilköye getirdi. 
Başbakan Yeşilköye vardığında ak-
şam olmuştu. Yanında, mutad veç
hile Dr. Namık Gedik vardı. Adnan 
Menderesin son derece sinirli, hattâ 
kızgın olduğu orada bulunanların 
gözünden kaçmadı. Kruvaze bir el
bise giymişti. Ellerini önünde uyuş
turuyordu. Pistin kenarına kadar 
gelmiş arabasına binerek süratle 
şehre indi. 

Aynı akşam Sanayi Bakanı Sıt
kı Yırcalı, davet üzerine. Başbakanın 
İstanbuldayken ikâmet ettiği Park 
Otelin camlı kapısından İçeri giriyor
du. Hükümet başkanıyla müstafi Ba
kan arasındaki dramatik konuşma 
yukardaki odalardan birinde cereyan 
etti. Yüzü güneşten hayli yanmış o-
lan Sıtkı Yırcalı azimli görünüyor
du. Adnan Menderes ise son zaman
larda daima olduğu gibi çabuk hid
detleniyordu. Görüşme sonunda uçu-
rum sadece biraz daha açıldı. "Kâ
ğıt meselesi" olsa olsa zahiri sebep
ti. Hakikî görüş ayrılığı o konuşma
da bütün çıplaklığıyla ortaya çıktı. 
Sıtkı Yırcalı otelden ayrılırken ipler 
tamamile kopmuştu. 

Arabulucu: Budakoğlu 

P azartesi günü ortaya yeni bir 
şahsiyet çıktı: Adalet Bakanı 
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Haftanın içinden 

Bir Âhır Zaman Metternich'i 
Metin TOKER 

B aşkan Eisenhower idaresi, milyonlarca insanın kal
binde yatan bir Amerika hayalini karalayıp ortaya 

bir başka Amerika yerleştirmek yolunda başarıyla' yü
rüyor. Başarı, atılan adımların Birleşik Devletleri ha
kikaten o istikamette süratle ilerletmesindedir. Yoksa, 
böyle bir yürüyüşün ne fazileti vardır, ne methedile
cek bir tarafı. Zira Eisenhower idaresinin silmek üze
re olduğu hayal Washington'un, Jefferson'un, Lincoln'-
un, Wilson'un, Roosevelt'in Amerikasıdır. O Amerika
lını yerini, herkesten çok Dulles'ın gayretiyle bir Met-
ternich Amerikası alıyor. Milletlerin hisselerine kuv
vetle -veya dolarla- hâkim olunabileceğini sanan, ta
rihin tabii seyrine kuvvetle -veya dolarla- set çekile
bileceğine inanan, haritalara kuvvetle -veya dolarla-
istenildiği gibi tasarruf edilebileceğinden emin, insan
ların manevi dertlerine kuvvetle -veya dolarla- şifa 
verilebileceğine kani, hürriyetsizliğe, fütursuzca taham
mül tavsiye eden bir Metternich Amerikası! Dulles'ı, 
Amerikan politikasını desteklemesi şartıyla her dik
tatörün her tefessüh etmiş rejimin arkasında görmek, 
hattâ bu diktatörleri, bu rejimleri milletlerine karşı 
sigorta etmeye çalışır yakalamak, itiraf etmek gere
kir ki kalblerdeki Amerikanın güzel renklerini gittik
çe daha uçuk hale sokuyor. Sembolü New York lima
nının ağzındaki meşhur heykel olan Amerikanın dost
ları nasıl Amerikanın içinde tehlike çanını çalıyorlar
sa -Dulles Amerikada şiddetle tenkid olunmaktadır-
dışında da büyük müttefiklerini ikaz etmelidirler. ' 

Başkan Eisenhower idaresinin muvaffak bir idare 
olamadığı bugün herkesin itiraf ettiği bir husustur. 
İkinci Dünya Harbinin muzaffer kumandanına karşı 
en büyük hayranlığı besleyen ve sevimli Ike secim 
propagandalarında hararetle destekleyen şahsi dostla
rı dahi, şimdi duydukları hayal sukutunu saklamıyor
lar. Başkan, o beğenilmeyen Truman'la hiç bir şekil
de mukayese edilmeyecek derecede kararsız, mütered
dit, dünya meseleleri hakkında bilgisiz ve dar görüş
lü olduğunu ortaya koymuştur. Dış politikada ipleri 
bu şekilde Dulles'ın eline bırakması da kifayetsizliği
nin bir tabu icabıdır. Halbuki bir Dünya Devleti olan 
Amerikanın, vazifelerini başarıyla yapıp yapamaması 
bugün yalnız Amerikalıları değil bütün bir camiayı, 
hür insanlar ve hürriyet isteyen insanlar camiasını 
şiddetle alâkalandırmaktadır. 

Amerikanın kuvveti atom bombasında, zengin kay
naklarında, tekniğinde veya astronomik rakamlarla 
sayılan dolarlarında zannedilir. Değildir. Amerikanın 
kuvveti, hakikî kuvveti, temsil ettiği fikirlerdedir. Bu 
fikirlerin, tarihin tabii seyrine,- karşı tarafın fikirlerin
den daha uygun bulunmasındadır. Yoksa karşı tarafın 
da elinde atom bombası olduğu, onun da zengin kay
naklara dayandığı, Sputniki fezaya fırlatan tekniğin 
ihmal edilemeyeceği ve nihayet rublelerin pek âlâ do
larlar kadar cazibe taşıyabileceği herkesin malûmu
dur. Bunlara rağmen milyonlarca insan kalbini Ame-
rikaya vermişse ve mukadderatını Washington'a bağ-
lamışsa bu, Amerikan ideallerinin, Jefferson'un, Lin-
coln'un ideallerinin dayanılmaz bir çekicilik taşıması 
yüzündendir. Dulles, modası geçmiş bir politikanın 
şampiyonluğunu yapmakla işte bu idealleri tahrip edi
yor; 

Dulles politikası şimdiye kadar mahalliydi ve mev
ziiydi. Politikanın aksaklığı, Amerikanın o mahalde ve 
o mevzide hakikatleri görememesine hamledilebilirdi. 
Üstelik ümit edilebilirdi ki aksak politikaların tabii 
neticeleri olan fiyaskolarla karşı karşıya gelince Ame
rika uvanacak ve yanlış yol tuttuğunu anlayacaktır. 
Ama şimdi görülen şudur: Dulles, politikasının iyi ne

tice vermemesini mahalli ve mevzii olmasına bağla
maktadır ve bütün kuvvetiyle bunu cihanşümul bir 
şekle sokmak istemektedir. Birleşmiş Milletlerde orta
ya atılan "Vasıtalı tecavüz" formülü, Metternich pren
siplerinin yirminci yüzyılda zorla hortlatılmış bir sek
linden başka şey değildir. 

Orta Doğa, Güney Amerika ve Orta Avrupa! İş
te, yeni Metternich'in statuquo'yu gerekirse zorla mu
hafaza etmeye çalıştığı üç bölge budur. Orta Doğuda 
hâkim olan hislerin Arap milliyetçiliği etrafında top
landığını ve eğer Amerika oradaki gayelerini tahak
kuk ettirmek istiyorsa Arap milliyetçiliğiyle mutlaka 
anlaşma zemini bulmaya mecbur bulunduğunu Dulles'a 
anlatmak imkânı yoktur. O, bir kaç orta çağ sultanını 
tutacak, bir kaç fersude rejimi destekleyecek ve ak
lınca Amerika politikasını muzaffer kılacaktır. Millet
leri bu sultanlara, bu rejimlere karşı ayaklandılar mı 
işbaşındakller '"Vasıtalı tecavüz!" diye haykıracaktır 
ve Dulles G. I.'larını derhal oraya sevkedecektir. Ger
çi böyle hallerde Dulles'ın Türkiyedeki 1 numaralı des
tekleyicisi sayın Zorlunun dediği gibi bir mütecaviz 
her memlekette ihtilâl çıkartacak iki, üç bin serseri 
bulabilir ama bir ciddi iktidar da her memlekette o 
iki, üç bin serseriyi kendi silâhlı kuvvetleriyle berta
raf edebilir. Kendi silâhlı kuvvetlerine güvenemeyen, 
onların idaresini elinden kaçırmış, hattâ onları düş
man etmiş bir. İktidarın, iktidara nasıl gelmiş olursa 
olsun, o anda milletini ne dereceye kadar temsil et
tiği çok söz götürecek bir husustur. Silâhlı kuvvetle
ri -dahi ihtilâlcilerin safında yer almış memleketlerde 
tefessüh etmiş, rüşveti ve irtikâbı sistem haline getir
miş, her türlü murakabeyi yoketmiş idarecilere Ame
rikanın bir gün "Bana güvenebilirsiniz" diyebileceği 
her halde Jefferson'un hayalinden dahi geçmemiştir. 
Durum Orta Doğuda olduğu gibi Güney Amerikada 
da aynıdır. Demek ki küçük Trujillo'nun Kim Novak'a 
veya dilber Gabor'a milyonlar yedirmesini Dominikli 
vergi mükellefleri G. I.'ların korkusundan sineye çek
mek , zorunda kalacaklardır. Milletleri komünist değil
se bile tarafsızlar blokuna bundan, iyi ne itebilir? 

Komik olan Dulles politikası trajik hale Orta Av-
rupada gelmektedir. Macar halkı ayaklandığı zaman 
Rus tankları -ihtimal ki Krutçef'in muhayyelesi Dul-
les'ınki kadar zengin olmadığından- "Vasıtalı tecavüz" 
formülünü zikretmemekle beraber bu formülün bir tat
bikatı olarak Budapeşteye girmişlerdi. Kadar, meşru 
iktidarı temsil ediyordu ve âsiler kapitalistler tarafın
dan teşvik edilmiş "iki, üç bin serseri"den ibaretti. Ka-
dar'ın ordusu ise Kadar'a, ancak Chamoun'un ordusu
nun Chamoun'a sadık olduğu kadar sadıktı. Macarlar 
dua etmelidirler ki ayaklanma, "Vasıtalı Tecavüzcün 
milletlerarası bir kanun haline gelmesinden önce vuku 
bulmuştur.-Yoksa, Kadar'ın yardımına, maazallah ma
vi - beyaz pazubentli Birleşmiş Milletler askerleri ko
şacaklardı. "Vasıtalı Tecavüz" formülü Orta Avrupa-
nın esir milletleri için tek kurtuluş çaresi bırakmak
tadır: İntihar! 

Elbette ki Metternich'in bütün gayretleri tarihin 
seyrine mâni olamadığı ve Avrupada krallıklar teker 
teker devrildiği gibi Dulles'ın desteğine rağmen dik
tatörlükler -Amerikan politikasını benirnseseler de- yı
kılacaklar, İnsan Hakları arasında bulunan "Zulme 
karşı meşru ayaklanma" gerekirse G. I.'Iara karşı da 
gerçekleşecektir. Ama ne var ki, hürriyet meşalesini 
elinde tuttuğu için milyonların kalbini fethetmiş olan 
Amerikayı hürriyet düşmanlarının arkasında görmek 
-bir kaç idareciyi sevindirse de- Amerikanın dostu olan 
milletleri hem hayrete düşürüyor, hem de pek üzüyor. 
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Esad Budakoğlu. Başbakan Sıtkı 
Yırcalının yakın arkadaşı olan. ve 
onun 'gibi Mecliste Balıkesiri temsil 
eden Adalet Bakanı Esad Budakoğ-
lunu da başkentten getirtmişti.. Pa
zartesi sabahı Budakoğlu vilâyette 
Başbakan tarafından kabul edildi. 
Başbakan kendisine Sıtkı Yırcalıyla 
bir akşam evvel arasında cereyan et
miş olan dramatik görüşmeyi nak-

letti. Adalet Bakanından Sanayi Ba
kanı nezdinde tavassut istiyordu. 
Hakikaten o gün öğleden sonra, 
Cumhurbaşkanı Celâl Bayarın İzmi-
re uğurlanışını müteakip iki Balıke
sir milletvekili Hilton otelinin salon-
larında bir görüşme yaptılar, Fakat 
tavassut bir netice vermedi. Zira 
Sıtkı Yırcalının istifası fevri değildi, 
basit bir "beyanat çelişmesi" nin i-
zam edilmesi yüzünden vuku bul
muyordu. Bu, ne zamandır düşünü-

"Grup ayaklanması" na karşı bu se
fer D, P. içinde bir "Bakanlar, ayak
lanması" başlıyordu. Zihinlerde Ne
dim'i Ökmenin, Samed Ağaoğlunun, 
hattâ Esad Budâkoğlunun isimleri 
derhal Yırcalının ve Kalafatın isim
leri yanında canlandı. 
Kalafat hikâyesi 

E min Kalafatın Devlet Bakanlı
ğından istifası tam bir sürpriz 

oldu. Zira kısa boylu Bakanı pazar
tesi günü herkes Galata rıhtımında 
Cumhurbaşkanı Celâl Bayarı uğur
larken görmüştü. Gerçi Bayar, Ko-
raltan ve Menderesin yanında Bakan 
olarak sadece Dr. Namık Gedik bu
lunuyordu. Emin Kalafat kalabalık 
arasında, kalmıştı ve ancak dikkatli 
gözler tarafından seçiliyordu. Dev
letin bugünkü dört büyüğü Devlet 
Bakarana fazla iltifat etmemişlerdi. 
Ama gene de hemen salı günü A..A. 

Bayar - Koraltan - Menderes - Gedik 
Devletin dört büyüğü 

İtip taşınılmış, bazı arkadaşlarla is
tişare edildikten sonra kararlaştırıl-
mış bir istifaydı! Nitekim o gece biz
zat Başbakanın emriyle A. A. ya Sa
nayi Bakanının istifa ettiği bildiril
di. 

Haber geç vakit İstanbul gazete
lerinin sekreterlerine geldi ve bir 
bomba tesiri yaptı. Fakat gazete 

: sekreterlerini bir başka sürpriz da
ha bekliyordu: Salı günü radyo, ak
sam haberleri sırasında Devlet Ba
kam Emin Kalafatın da istifa ettiği
ni bildirdi., Sıtkı Yırcalı ve Emin 
Kalafat!- İkisinin de D. P. Genel İ-
dare Kurulunda âza olması hâdise
nin ehemmiyetini ve çapını' bir anda 
değiştirdi. Gazeteler süratle âyıldı-
lar. "Kağıt meselesi" derhâl ikinci 
plâna geçti. Menderes V. kabinesin
de başlayan çözülme bütün dikkat-
leri üzerinde topladı. Geçen defaki 
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nin onun da istifasını yayınlayacağı 
kimsenin hatırına gelmiyordu. 

Bir ara akla Devlet Bakaranın 
bizzat mı istifa ettiği, yoksa istifa 
ettiğini kendisinin de radyodan mı 
öğrendiği suali geldi. Zira Emin Ka
lafat hayli zamandır gözden düşmüş
tü ve Başbakanın yanında Dr. Sa-
roldan tevarüs ettiği yerim artık ta-
mamiyle Dr, Namık Gedike kaptır
mıştı. Kabineden ayrılmasının bir 
gün meselesi haline geldiğim de her
kes biliyordu. Döviz komitesine da
hil bulunduğu halde yeni kurulan 
Koordinasyon komitesinde kendisine 
yer verilmemesi gözden kaçmamıştı. 
Sanki herkes "Hâlâ ne bekliyorsun, 
artık gitsene" diyordu. Fakat Sıtkı 
Yırcalının. istifasıyla bir darbe yedi
ği muhakkak olan Menderesin tam 
bu sırada Emin Kalafatın da ayrıl
masından hoşlanmayacağı tabii bu

lunduğundan hâdisenin mahiyeti de
ğişti. Kabineye eski Halkçıların gir
mesi böylece kabineden eski Demok
ratların ayrılmasıyla aynı zamana 
tesadüf etti. Bu haftanın başında bir 
muhalif Ankarada: 

"— Mart içeri, pire dışarı" dedi. 
Teşbih, siyasi çevrelerde tuttu. 

Tehlike çanları 

H areketin doğrudan doğruya Ad
nan Menderesin kurduğu veya 

kurmak istediği sisteme müteveccih 
bulunduğu çarşamba günü artık her
kesin malûmuydu. Bu sistemin bir 
çıkar sistem olmadığı açıktı. İstifa 
edenler Başbakanla çalışmayı red
dettiklerini böylece göstermiş olu-
yorlardı. D. P. ye bağlıydılar. Fa
kat kanaatlerince Menderes yerini 
başkasına terketmeliydi. Sekiz sene
de hakikaten perişan hale gelmiş 
bulunan D. P. için tek kurtuluş ü-
midi bundan ibaretti. Kabinenin dı
şında bu ümidin tahakkuku yolun
da, başta Sıtkı Yırcalı, mücadele e-
deceklerdi. 

Sıtkı Yırcalı bu sefer avantajlı 
bir şekilde hükümetten ayrılıyor ve 
Grubtaki muhalifler arasına katili-
yordu. Taşıdığı son sıfat "Hakkında 
tahkikat açılması için kabine dışı 
bırakılmış Bakan" değildi. "İstifa 
etmiş Bakan" di. Yırcalının bu isti
fasının politik bakımdan son derece 
başarılı olduğu hiç kimsenin gözün
den kaçmadı. Başta basın, umumi 
efkâr derhal onun yanında yer aldı 
ve kendisine geniş kredi açtı. Şimdi 
mesele, Yırcalının hakikaten bu gi
dişe muhalif olup olmadığı, acılan 
krediye lâyık bulunup bulunmadığı
dır, 

Vaziyet ne olursa olsun Yırcalı-' 
nin etrafına Grubtan kimsenin top
lanmaması ve "Bakanların ayaklan
ması" nin bir yeni "Grup ayaklan
ması" haline gelmemesi için Mende-' 
res taraftarları derhal harekete geç
tiler. Fakat bizzat bunlar Yırcalının 
kuvvetini küçümseyemiyorlar ve D. 
p. içinde kuvvetli bir mücadelenin 
cereyan edeceğini ifade ediyorlardı. 

Bir arena: Kongre 

G enel İdare Kurulu âzası Bakan
ların D. P. nin yapılacağı söy

lenilen Büyük Kongresi arefesinde 
Menderesin yanından ayrılmalarının 
mânası da gözden kaçmadı. Bilhas
sa D. P. nin büyük idarecileri ara
sında ocak ve bucak teşkilâtının kal
dırılması yolunda bir temayülün be-
lirmesi. parti çevrelerinde hiç iyi kar
şılanmamıştı. İleri sürülen mucip 
sebepleri tatminkâr bulanlar pek az
dı. İstifa eden Bakanların Kongrede 
bu tezi savunmak istemeyecekleri 
anlaşılıyordu, İstifaları kendilerine 
Kongrede de bir hareket kabiliyeti 
sağlayacaktı. Fakat Menderesin mu
halifleri Genel Başkana karşı asıl 
mücadeleyi Büyük Kongrede değil. 
Meclis Grubunda . düşünüyorlardı. 
Şimdi başlarına liderlik yapabilecek. 
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C. H. P. Meclisi 
Sabreden derviş 

kıratta kimselerin gelmesi herkesten 
çok onları sevindirdi. 

Buna mukabil yeni istifalarla ye
ni münhallerin açılması tabii gene 
bir çok D. P. milletvekilini heyecan
landırmıştı. Fakat Menderes vaziyet 

[belli oluncaya kadar yeni tâyin yap
mayacak, bakanlıkları vekillerle ida
re edecektir. Zira kabinenin toptan 
çekilmesi' hiç kimseyi şaşırtmaya-
caktır. 

Müstafiler bir arada 

Salı gecesi Büyükadada Yırcalı ve 
Kalafat, Ağaoğluyla birlikte kö

ründüler. Üç Genel İdare Kurulu â-
zasının görüşmesi uzun sürdü. Hiç 
kimse bu D. P. ileri gelenlerinin ne 
konuştukları hususunda tereddüde 
kapılmadı. Klüpte bütün gözler on
lara çevrikti. .Gazeteciler telefonla 
Ağaoğlunu arayıp istifası şayiaları
nın dolaştığını telefona çıkan oğluna 
bildirdiler. Fakat küçük Ağaoğlu 
babasından aldığı talimat üzerine 
"Bunları yazmasanız olmaz mı?" di
ye sordu. "Olmaz" cevabını alınca 
başka bir şey söylemedi. Böylece iş
siz Devlet Bakanının istifası bir de
fa daha rivayetler piyasasına sürül
müş oldu. Yırcalı ve Kalafat ise is
tifalarını teyidden başka bir şey söy
lemediler. İkisi de "Parti için çalış
mak", niyetlerini açıkladılar. 

Bu sırada Adnan Menderes ya
nında aziz dostları ve tabii Dr. Na-
mık Gedik olduğu halde kendisi a-
leyhinde başlayan bu yeni ayaklan
mayı nasıl bastıracağını düşünüyor
du. Dr. Namık Gedik hariç herkes 
görüyordu ki umumi efkârın bütün 
sempatisi ayaklananlarla beraberdir 
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ve bu, açılacak mücâdelede kuvvet
lerin en büyüğüdür. 

C. H. P. 
Bekleyiş 
B u haftanın ortasında, Menderesin 

Bakanlarının ayaklanması hadi
sesi karşısında İstanbul gazeteleri
nin hatırına gelen ilk işlerden biri 
C. H. P. Genel Başkanı İsmet İnönü-
nün fikrini sormak oldu. Gazeteciler 
telefonla Heybeliadayı aradılar ve 
Paşanın "bir emri olup olmadığı" nı 
öğrenmek istediklerini bildirdiler. 
Fakat İsmet İnönü bir şey Söyleme
yi reddetti. D. P. içinde cereyan e-
den hâdiselere karışmak niyetinde 
bulunmadığı ortadaydı. Fakat sonra, 
daha hususi bir sohbette: 

"— Memlekete huzur ve ferahlık 
getirecek her harekete elimden ge
len yardımı yapmaya hazırım" dedi. 

Bu, İsmet İnönünün son hâdiseler 
karşısındaki yegâne tefsiri oldu. 

C. H. P. Genel Başkanı salı gü
nü öğleden sonra kendisini ziyarete 
gelen Barutçu ve Yetkin ile uzun u-
zun görüştü. Grup Başkan Vekilleri 
İnönüden randevu aldıkları zaman 
kabineden istifalar henüz tahakkuk 
etmemişti. Barutçu ve Yetkin Genel 
Başkanla daha ziyade önümüzdeki 
hafta içinde toplanacak olan Parti 
Meclisiyle alâkalı fikir teatisi için 
Heybeliadaya gelmişlerdi. Fakat is
tifalar hâdiselerin siklet merkezini 
derhal değiştirdi. Kuvvetle muhte
meldir ki Parti Meclisinin çalışma
ları da yeni gelişmelere sıkı şekilde 
bağlı olacak ve muhtemelen C. H. 

P., içine girdiği intizâr devresini bi
r a z daha uzatacaktır. 

Bu hafta Muhalefet partisinde 
Parti, Meclisi toplantısına hazırlanı
lıyordu. Meclis Grubu İktidardan ge
len hücumları başarıyla karşılamış 
ve püskürtmüştü. Şimdi, Parti Mec
lisi meseleyi ele alacaktı. Bilhassa 
partilerin ocak ve bucak teşkilâtı-
mn lağvı yolunda D. P. içinde yem 
temayüllerin belirmesi- C. H. P. lile-
ri fena halde sinirlendirdi. Ocak ve 
Bucak istemeyen parti bunları kal
dırırdı. Ama öteki partilere karışmak 
ne oluyordu? Fakat hakiki maksat 
hiç kimsenin gözünden kaçmadı: D. 
P. Türk Milletinin politika ile git
tikçe daha az alâkalanmasını ve 
mukadderatım D. P. idarecilerinin 
hazık ellerine kayıtsız ve şartsız tes
lim etmesini istiyordu. Mitingler ve 
siyasi toplantılar yasak olduğuna gö
re Muhalefet hatipleri son senelerde 
sadece kendi partilerinin kongrele
rinde konuşabiliyorlardı. Şimdi ocak
ları ve bucakları kaldırmak doğru
dan doğruya kongre sayısını büyük 
nisbette azaltacaktı. Zaten bir gaye
nin de bu olduğu kimsenin meçhulü 
değildir. C. H. P. böyle bir teşebbü-
se şiddetle karşı koyacak ve kanun 
küçük kademeleri kaldırsa da küçük 
kademeler' de faaliyet göstermekten 
geri kalmayacaktır. Hele köylerden 
çıkmak C H. P. nin aklına dahi ge
tirmediği bir husustur. 

Sükûnet içinde 

F akat D. P. içindeki hareket, haf
tanın ortasında C. H. P. .lierin 

de dikkatini' üzerinde topladı. Hare-

Kasım Gülek 
Desteği; Zafer! 
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ketin mahiyeti o sırada henüz anla-
şılmamıştı. Bu bakımdan bir çok mu
halif tereddüt izhar etti. D. P. nin 
kendisini düzeltmesini ve demokratik 
rejime avdet.etmesini; Menderes de
ğiştirilebilse bile, artık mümkün gör
müyorlardı. Fakat Genel Başkan o 
görüşe katılmadı. Mesele, kim tara
fından yapılırsa yapılsın şu toprak
lar üzerine son yıllarda tamamile 
kaybolmuş olan huzuru; emniyeti ge
tirmek, Demokrasinin basit şartları
na avdet etmekti. D.P. de böyle bir is
tidat görürse ve D. P. derhal niyeti
nin ilk işaretlerini verirse -hattâ 
Menderes verirse- İsmet İnönü, dedi
ği gibi, elinden gelen yardımı yap
maktan geri kalmak . niyetinde gö
rünmüyordu. Bir defa böyle bir pren
sip kararı alındıktan sonra Muhale
fet pek âlâ müştereken düşünülecek 
tedbirleri desteklerdi. Tâ ki samimi-

Esat Mahmut Karakurt 
Refakatte bir imam! 

yet elden bırakılmasın ve bir defa 
daha alaturka kurnazlık yollarına 
sapılmasın. İnönünün bu görüşünü 
kendi partisine kabul ettireceğinden 
hiç kimse şüphe dahi etmedi. 

Gülek turnede 
u sırada Genel Sekreter Kasım 
Gülek ise, yanında kendisine bağ

lılıkları ve taraftar olmalarıyla ta
nınmış on milletvekili bulunduğu hal
de "muta d Karadeniz gezisi" ne de
vam ediyordu. Fakat "mutad Kara
deniz gezisi" nin bu defa ayrı bir hu
susiyeti vardı. Kasım Gülek hare
ketlerini ve sözlerini dış istihlâkten 
piyade parti içi istihlâke göre ayar
lıyordu. Zira Genel Sekreter son ha
reketlerinin parti içinde doğurduğu 
şiddetli aksülâmelden haberdardı ve 
paniğe kapılmıştı. • Zaten milletveki
li olarak Meclise girdiği günden be
ti' bütün parti mensupları Genel 

Eline, Diline, Beline... 
M uhalefetin memleket ve millet için pek çok şey ifade ettiği gün-

lerde yaşıyoruz. Bunu bizzat Muhalefet hatipleri ifade ediyorlar 
ve halkın ümidinin Muhalefette olduğunu söylüyorlar. Doğrudur. Seç
men kütlesinin ekseriyeti hakikaten gözlerini Muhalefete dikmiştir 
ve yarın işbaşına getirmeye karar verdiği insanları bugün dikkatle 
tetkik etmektedir. Eee, sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer!. 

Muhalefetin gördüğü bu alâka muhalif politikacılara ağır yük
ler yüklemektedir. Halk, başkaları yaptığı takdirde umursamayacağı 
veya affedeceği hareketleri Muhalefet ileri gelenleri yaptıkları za
man âdeta çileden çıkmaktadır. Sonradan bir balon olduğu anlaşı
lan "Avrupadaki 106 muhalif milletvekili" hikâyesinin nasıl bir has
sasiyete yol açtığı hiç kimse tarafından unutulmamalıdır. Senelerdir 
Avrupaya giden sayısız muvafık milletveklli senelerdir en ufak akis 
uyandırmamışken Muhalefetin davranışının sadece rivayeti bile her
kesi coşturmuştur. Muhalefet ileri gelenleri bu dikkate umumi ha
yatlarında da, hususi hayatlarında da hürmet etmekle mükelleftir
ler ve umumi hayatlarında da, hususi hayatlarında da millet mura
kabesinin altında bulunduklarım -artık ümit kesilen İktidar men
suplarından da fazla- asla unutmamalıdırlar. 

Bugün milletin politikacıda aradığı başlıca vasıf feragattir. Bel
ki aşırı, belki haksız bir feragat. İcap ederse, başkalarına tanınan 
haklardan bile feragat. "Hamama giren terler" derler. Muhalefet saf
larında politikaya atılanlar milletlerin böyle anlarında her halleriyle, 
her hareketleriyle bir misal teşkil etmek zorundadırlar. Bir politi
kacı eline, diline ve beline hâkim olamadı mı, olamıyor mu, yapaca
ğı en faydalı iş -Muhalefete ve memlekete- tasını, tarağını toplayıp 
politika sahasını terketmektir. 

Eline hâkim olacaksın. Bir yerde yeni Britannica Ansiklopedisi 
gördün mü, onu evine nakledip yerine eskisini yutturmaya kalkış
mayacaksın. Bir kaç kuruş masraf etmemek, "beleş" geçinmek, uğ
runda gittiğin yerlerde ona buna yük olmayacaksın, elâlem "aman 
rezil olmayalım" diye arkandan koşup senin vermediğin bahşişleri, 
ödemediğin çay ve kahve paralarım ödemek, senin misafirlerini ağır
lamak için ter dökmeyecek. Vazifeyle gittiğini söylediğin yabancı 
memleketlerden gelirken bavullarında "canım, bakmazlar" diye tü
men tümen yakışıksız eşya getirmeyeceksin. Bunlara tenezzül etme
yeceksin. Maazallah, bir baktılar mı, senin yüzünden partin bir de
fa daha hicapların en büyüğünü duyar. 

Diline hâkim olacaksın. Olur olmaz lâf söyleyip herkesi müşkül 
mevkide bırakmayacaksın. Kafan işlemiyorsa ve meseleleri bilmiyor
san hiç olmazsa o mevzularda sükûtu muhafaza edeceksin. Hele ya
bancılarla konuşurken dilini ağzının içinde on kere dolaştıracak, on
dan sonra bir kelime söyleyeceksin. Münasebetsiz beyanatlarda bu
lunup muhalifi, muvafıkı bütün milleti rencide etmeyeceksin. Parti
nin büyüklerini, senin gaflarım tamir için gayret sarfına mecbur et
meye hakkın yoktur. 

Beline hâkim olacaksın. İsmet İnönünün bir sözü vardır; çok 
genç bir subayken bir yaşlı âmiri söylemiş: İnsanın namusu sarı al
tınla çıplak baldırı gördüğü zaman belli olur! Bedavaya getirmek 
için mahallendeki hizmetçilerin, besleme kızların peşinde koşmaya
caksın, tanınmış bir şahsiyet olduğun halde caddelerde kadınlara laf 
atmayacak, işaretler yapmayacaksın. Hele bu neviden skandallere 
sebebiyet vermek! Dünyanın başka yerlerinde hattâ şantaj olduğu 
âşikâr böyle skandaller -eğer politikacının zerrece alâkası varsa- o po
litikacının siyasi hayatına son verir. Böyleleri, tabii kızarmak hassa
sına sahipseler, insan içine çıkamazlar. Her bekâr erkeğin hakkı sa
yılan marifetler, bugün Türkiyede Muhalefet saflarında ileri mevki
ler işgal eden kimseler için hak olmaktan çıkmıştır. Her şeyin bir 
âdabı vardır ve bedavaya getirmek merakı bu âdabın ayaklar altına 
alınması için sebep değildir. 

Muhalefetten büyük şeyler bekleyen. Muhalefete hakikaten bir 
ümit ışığı diye bakan büyük kütleler muhalif politikacılardan da iş
te bunları bekliyor. Zira eline, diline ve beline hâkim olamayan si
yaset adamlarından bu millet çok çekmiştir. Tarihin bir defa daha 
tekerrür etmemesi lâzımdır. Hele böyle neviden marifetleri hikâye 
olunan, tenkid edilen muhaliflerin, o kadar şiddetle yerdikleri ve İk
tidara geçer geçmez değiştireceklerini bağırdıkları kanunların arka
sına başları sıkışınca, sığınmaya çalışmaları, "ispat hakkı vermem", 
"bu benim hususi hayatım", "küçük düştüm" diye feryat etmeleri 
insana hakikaten komik geliyor. Ama manzaranın bir de acılık ta
şıdığı nasıl gözden uzak tutulabilir? 

Bugün Türkiyede Muhalefetin büyük handikapı, İşte bu neviden 
politikacılardır. Bu ayrık otlarını temizlemek ise bizzat Muhalefetin 
boynunun borcudur. . . 
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Sekreterin hakikî kıymeti hakkında 
mükemmel bir fikir edinmişlerdi. 
Kürsüde mücadele etmek maksadıy
la yaptığı bir kaç talihsiz deneme 
hüsranla neticelenmişti. Hatta kendi 
partisinin Grubunda dahi söz aldı
ğında salon boşalıyordu. Zira Kasım 
Gülek kongrelerde meseleleri halka, 
o seviyeye inerek mükemmel anlatı
yordu ama Meclisin seviyesine çık
mak için gerekli malzemeye, bilgi ve 
kültür dağarcığına sahip değildi. 

Fakat Genel Sekreterin seyahati 
Karadeniz sahillerinde büyük bir 
canlılık yarattı ve C. H. P. lehine bir 
hava doğurdu. Bilhassa emniyet ma
kamlarının orada burada hadiselere 
yol açmaları Kasım Gülekin turnesi' 
ne memleket çapında bir ehemmiyet 
verdirdi. Hele Trabzonda girişilen 
partizanca hareketler her tarafta ü-
züntü uyandırdı. D. P. liler rahat ra
hat siyasi faaliyet gösterirken Ka
sım Gülek ve arkadaşlarını sıkmanın 
mânası var mıydı ? 

Genel Sekreter gittiği her yerde 
partisinin esaslı sözcüleri tarafından 
Mecliste müdafaa edilmiş olan gö
rüşleri herkesin anlayacağı şekilde 
hülasa etti, anlattı. Bir defa, mem
leketi bu hale getirmiş olan ekip de
ğişmeliydi. Ondan sonra, Kıbrıs me
selesinde hükümet yanlış hareket et
mişti ve Adanın bizim için kaybı ba
his mevzuuydu. Üçüncüsü, hayat ye
ni tedbirler dolayısıyla en azından 
bir misli pahalılaşacaktı, buna kar
şı hükümet tedbir almıyordu. Böy
lece Kasım Gülek kendisi gibi bir 
insana C. H. P. içinde hakikaten ih
tiyaç bulunduğunu göstermek fırsa
tını yeniden buldu. Zaten bu hakika
ti Gülekin en amansız düşmanları 
dahi inkâr etmiyordu. C. H. P. için
de istenilen Kasım Gülekin bu nevi
den, yani kendi çapındaki ve imkân
ları dahilindeki çalışmalarına devam 
etmesi, fakat şahsi endişelerle, ga
yelerle partiyi zayıflatmamasıydı. 

İktidara gelince o, Güleke müte
madiyen atıp tutmasına rağmen iç
ten içe Genel Sekreterlikte kalma
sını herkesten çek istiyordu. Zira 
Gülek gider de yerine her bakımdan 
tatmin edici bir Genel Sekreter ge
lirse şimdilik C. H. P. nin mevcut 
tek derdinin de halledileceğim ve 
Muhalefetin biraz daha kuvvetlene
ceğini başta Zafer, bütün P. P. pek 
âlâ bilmektedir. Zaten bu yüzden de
ğil midir ki Zafer hususi neşriyat 
kampanyaları açarak Kasım Güleke 
"Bakın, benim düşmanlarım kim
ler!. Siz, bunlarla beraber olup be
ni nasıl düşürebilir, onları nasıl se-
vindirebilirsiniz ? İktidar benden kor
kuyor, beni istemiyor. Aleyhîmdeki 
bütün tertiplerin menşei odur. Ben 
size o kadar hizmet ediyorum" de-
mek fırsatın; Vermektedir. Ama bu 
yavelere C. H. P. içinde kulak ve
renler ve gâvura kızıp halâ oruç bo
zanlar gittikçe azalmakta, her şeyin 
hakiki mahiyeti gözler önüne sus
maktadır: • 

Ah, C. H. P. Kasım Gülekin a-
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yaklarına sahip olan, fakat kafası
na sahip olmayan bir Genel Sekre
ter bulabilseydi!.. Kurultayın arefe-
sinde Muhalefet partisi mensupları
nın gönüllerinde yatan aslan işte bu
dur. 

Koordinasyon 
Gemiye pusula aranıyor 
(Kapaktaki politikacı) 

B u haftanın başında pazartesi gü
nü saat 15'de 88169 numaralı te

lefondan Koordinasyon Bakanı Şe
hitti Atamam arayanlara, dokuz ya
şındaki sevimli Yaprak Ataman ba
basının mutad öğle uykusuna yat
mış olduğunu söylüyordu. Bunu işi
tenlerin anasında Sebati Atamanı 
bir "büyük uykucu" sananlar çık
madı değil. Ankara, Koordinasyon 
Bakanını görmeye gelmiş heyetlerle 
doluydu. Herkes Sebati Atamanı ya
kalamak için çırpınıyordu. Bu Esna
da ise Bakan "mutad öğle uykusu"-
ndaydı. Fakat aynı Sebati Ataman 
bir gün sonra Sanayi Bakanının ma
kam odası yanındaki makam odasın
da öğIe yemeği olarak kaşarpeynirli 
ve salamlı sadviç yiyor, üstüne de 
bir bardak; çay içerek çalışmasına 
devam ediyordu. Küçük odası ağzı
na kadar doluydu. Bir duvarın,ke
narında en adi cinsten, cam dolap
lar duruyordu. Dolaplarda dosyalar 
vardı. Bir köşedeki biri sarı, ikisi 
yeşil koltuklar çalışmak için Sebati 

Atamana masadan daha rahat geli
yordu. Koltukların neslin üstünde 
bir radyo göze çarpıyordu. Pencere
lerden karşıdaki binalar görünüyor
du. İşler sıkıştırınca Koordinasyon 
Bakam bir saatlik "mutad öğle uy-
kusu"mı fedadan kaçınmıyordu. İş
ler ise, bu hafta fena sıkıştırmıştı. 
Koordinasyon bakanlığında oradan, 
buradan gelen heyetlerin iştirakiyle 
ithalât kotaları hazırlanıyordu. Bi
de ciddi rakkam bulunmaması, ikti
sadımızın şimdiye kadar hakiki ma
nasıyla bir gecekondu manzarası 
göstermesi, çalışmaları hem yavaşla
tıyor, hem güçleştiriyordu. Bakan, 
heyetlerin de arzularına uyarak ko
taların ilânını aceleye getirmemek 
kararım aldı. Herkes, kotaların sü
ratle tesbitinden çok bunların, bir 
kere tesbit edildikten sonra .Başba
kanın tabiriyle- "Allah lillah aşkı
na" değiştirilmemesini istiyordu. Bu 
yüzden listeler en erken haftanın 
sonundan evvel ilân olunmayacak
tır. 

Asıl iş şimdi başlıyor 

D ış yardım hikâyesinin ortaya 
çıktığı günden beri başım kaşı

maya vakit bulamıyan yüksek bir 
memur, geçen haftanın başında "do
larlarla harcanması, galiba kazanıl
masından zor olacak" diyordu. Öyle 
ya, dış yardım almak için Orta Do
ğunun karışması ve Avrupa İktisadî 
İşbirliği Teşkilâtı ve Para Fonu 
mütehassıslarının ileri sürdükleri 
şartlara "evet" denilmesi kâfi gel-
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mişti. Asıl iş şimdi başlıyordu, asıl 
şimdi paçaları sıvamak lazımdı. 

Artık, en hovardalar bile öğrenmiş
lerdi ki "ne kadar çok borçlanırsak, 
o kadar çok yardım alırız", "ben; 
Orta Doğunun bekçisiyim, yardım 
etmeye mecburlar" felsefesi, milli 
piyangoya güvenip; İspanyada şato 
yaptırmaya kalkışmak gibi bir şey
dir. Dört yıllık bocalama bunu apa
çık göstermiştir. Hakikaten D. P. 
iktidarı, 1954 ten beri dış yardım al
mak için çalmadık kapı bırakma
mıştır. Dışişleri Bakanlığı "bütün e-
nerjişini bu yolda kullanmıştır. Ama 
netice hayal kırıklığından ibaret ol
muştur. Nihayet bu yılın ortasında, 
beklenen krediler elde edilmiştir. 
Gelgelelim bu yardım eskilerine ben
zememektedir. Dolar kesesini açan
lar, yardımın gayesinin Türkiyeyi 
yardımsız yaşiyacak ve borçlarını 
ödiyebilecek bir hâle getirmek ol
duğunu saklamamşlardır,. Mütehas
sısların , ileri sürdüğü bir sürü şart, 
bu gayenin tahakkukuna matuftur: 
istikrarın tesisi, ihracatın teşviki, 
yatırımların dış ödeme gücünü art
tıracak sahalara yöneltilmesi, itha
lâtın buna göre ayarlanması vs. gi
bi kabullendiğimiz şartlar, iki yaka
mızı bir araya getirmemizi temine 
çalışmaktadır. Sözün kısası, dostlar, 
D. P. İktidarından Kolomb Efendi 
siyasetine taban tabana zıt, yeni bir 
siyaset sahneye koymasını istemek
tedirler. Son seçimlerin çaldığı teh
like çanından sonra yegâne kurtuluş 
yolunu dış yardımda gören D. P. İk
tidarı, çaresizlik içinde bu şartları 
kabul etmiştir. Yalnız şartların ka
bulüyle iş bitmemektedir. Alınan ta
ahhütleri sahneye koymak lâzımdır. 

Maliyede yabancılar 

Üstelik, parayı verenler paranın 
sarf şeklini "yakından takip" i-

cin bizden selâhiyet de almışlardır. 
Nitekim bu hafta içinde Maliye Ba

kanlığına' uğrayanlar orada çalışan 
iki yabancıyla karşılaştılar. Bunlar 
Para Fonunun temsilcileridir ve alı
nan tedbirleri gözden geçirmekte, 
tetkik etmektedirler. Ne var ki ko
laylık, siyasetini şiar edinen D. P. 
iktidaia plânlı programlı bir iktisadi 
siyaseti yürütecek hazırlığa sahip de
ğildir. Şimdiye kadar işler tam bir a-
narşi içinde cereyan etmiştir. Yatı
rımlar gelişi güzel yapılmış, yatırım
ların finansmanı Merkez Bankasının 
himmetine bırakılmıştır. Mendere
sin tabiriyle, "bir vatandaş 10 mil
yonluk fabrika kurmuş, kimsenin 
haberi bile olmamıştır!" Tevzi, itha 
lât, ihracat işleri günlük .zaruretle
rin elinde yalpalamıştır. 

İktidar, bu anarşiye son verme-
ye çalışmak şöyle dursun, anarşinin 
methiyesini yapmıştır. Menderes 
meşhur Bahar Havası günlerinde 
''İktisadi hayatın bütün temevvücü-
nü, bütün hâdiselerini dört beş kişi 
bir araya gelerek teferruatıyla tes-
bit edecek, hudutlayacak, sonra siz 
de zorla tazyik edeceksiniz, böyle 
şey olmaz. Bundan zarar gelir" di
yordu. Ne' çare ki İktidar hâlen, dış 
yardımın hatırı için zararlı saydığı 
bu yola girmiştir. Dört beş kişiyi bir. 
araya getirmiş, iktisadî hayata arzu 
•edilen bir istikamet vermeye çalış
maktadır. Dört beş kişi, kurmay he
yetleriyle birlikte bir yatırım prog
ramı hazırlamak, ithalât ve tevziat 
işlerini iktisadî ihtiyaçların emrinde 
yürütmek ve bütün bunları istikrar 
içinde yapmak için uğraşmaktadır. 

Hazırlıksız başlanan bu iş, haki
katen zordur. İşte bunun için yük
sek memur "dolarların harcanması, 
kazanılmasından zor olacak" diyor
du. 
Yokuş yukarı koşu 

K olomb efendi mucizesinin yerim 
alacak olan iktisadi siyasetin yü

rütülmesinde baş rol yeni teşekkül 
eden beş kişilik Bakanlararası Koor

dinasyon Komitesine düşmektedir. 
Komite Koordinasyon, Maliye, Dış
işleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlarım 
bir araya getirmektedir. Başkan, 
Sebati Atamandır. 

"Beşler" dış ödeme gücünü kuv
vetlendirecek bir yatırım programı 
yapmak, yeni yatırım projeleri hak
kında nihaî kararı vermek, amme 
sektörünün faaliyetlerini disiplin al
tına almak, fiyat istikrarına dikkat 
etmek, ithalât programları hazırla
mak, dövizlerin rasyonel bir şekilde 
harcanmasını sağlamakla vazifelen-
dirilmişlerdir» Beşlerin emrinde bir 
sürü mütehassıs bulunacaktır. Bu 
mütehassısların: 1 — Teknik Komi
te, 2 — Yatırını Komitesi, 3 — Ca
ri İhtiyaçlar Komitesi olmak üzere 
üç grupta toplanması katileşmiştir. 
Bu komitelerde, hususi sektör tem
silcileri de bulunacaktır. 

Yatırım programının hazırlanma
sı, uzun tetkiklere lüzum gösteren 
bir iştir. Halbuki komitenin acele 
kararlar alması lâzımdır. Meselâ, dış 
ticaret rejimi ilân edilmiş, fakat re
jimin işliyebilmesi için gerekli, tali
matname ve itha]ât programı henüz 
hazırlanmamıştır. Millî Korunma; 
Kanunu tadilâtı da -narenciye ve ye
mişler hariç, tamamlanmıştır. Piya
sa ise sabırsızlanmaktadır. Bu sebep
le, Koordinasyon. Komitesi ilk iş ola
rak ithalât programının Ve kotaları
nın tesbitine çalışmaktadır. Acele 
etmek zarüreti-ki en geç 30 eylüle 
kadar bu işin bitmesi lâzımdır- itha
lât programının tamamiyle rasyonel 
bir şekilde hazırlanmasına imkân, 
vermemektedir. Komite, ithalâtın 
takriben yüzde kırkının ham madde 
ve işletme malzemesine, geri kalan 
yüzde yirmisinin gözlük, ilâç gibi 
zaruri istihlâk maddelerine ayrılma
sını kararlaştırmıştır. Ham madde 
ve işletme malzemesi ithalinde ölçü, 
mevcut kapasitenin tam randımanla 
(Çalıştırılması olacaktır. Mal arzım 

Hasan Polatkan F.Rüştü Zorlu 
Orkestra şefi Sebatı Ataman 

Abdullah Aker 
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bir an evvel arttırmak isteyen İkti
dar, şimdilik bu yolu uygun görmüş
tür, önümüzdeki yıl içinde ilk hesap
lara göre 157 milyon dolarlık ham. 
madde ve yedek parça ithâl edilecek
tir. Büyük,ölçüde yapılacak bu itha
lâtın darlığı önliyeceği ve yeni ku
rulan tevzi ve tahsis teşkilâtına pek 
fazla lüzum kalmayacağı umulmak
tadır. Maamafih, bazı ithâl malları
nın eskisi gibi yoklara karışmasın
dan korkan İktidar, Milli Korunma 
gibi tevzi teşkilâtının da tamamiyle 
kaldırılmasına cesaret edememekte
dir. Bu sebeple tevzi teşkilâtı bir 
korkuluk olarak kalacak, evdeki 
hesap çarşıya uymazsa yeniden ön 
plâna alınacaktır. 

Komite, ithalâtın finansmanı me
selesi üzerinde de ehemmiyetle dur
maktadır. İthalâtçıların kredi don
durulması dolayısıyla finansmanda 
güçlük çekecekleri inkâr edilmemek
tedir. Fakat hiç değilse şimdilik, 
kredi tahdidinin kaldırılması düşü
nülmemektedir. Bakanların, çizilen 
hudut içinde kredilerin ithalâtın fi
nansmanına yöneltilmesi, ithalâtçıla
rın likiditelerini arttırmaları, gere
kirse ihtiyaç sahibi tüccar ve sana
yiciye evvelden ödemeli satışlar ya
pılması sayesinde ithalât güçlükleri
nin yenileceği sanılmaktadır. 

Komite ve bilhassa hukuken ol
masa bile fiilen komitede başrolü 
oynaması lâzım gelen Koordinasyon 
Bakanı, kredi muslukları yeniden 
açılırsa vaad edilen fiyat istikrarının 
hayal olacağı kanaatindedir. Kaldı 
ki yeni politikanın gayesi, daha yük
sek bir fiyat seviyesinde istikrarı te
mindir. Atamanın tabiriyle "peynir 
üç liradan, faraza beş liraya çıka
caktır". Ama beş lirada tutunabil-
mesi için iştira gücünün sıkı bir 
kontrol altına alınması lâzımdır. Bu 
sebeple kredi musluklarının açılması 
düşünülemez. Devlet baba bile, Mer
kez Bankası kapısından içeri giremi-
yecektir. Bütçe denkleştirilecektir. 
İktisadî Devlet teşekküllerinin Mer
kez Bankasına başvurmaları önlen
miştir. Belediyeler, şu meşhur imar 
faaliyetlerini yeni emisyona sebebi
yet vermeyen kaynaklardan karşılı-
yacaklardır. Koordinasyon Bakam, 
tedavüldeki para hacmi artmazsa, 
zaruri fiyat yükselmelerinden sonra 
istikrarın temin edileceğinden emin
dir. Esas itibariyle bu, yanlış bir gö
rüş sayılmaz. Yalnız tedavüldeki para 
hacmini arttırmak için son derece 
azimli davranılsa bile, paranın teda
vül süratinin artması bu hesapları 
alt üst edebilir. Nitekim ' 1945'ten 
sonra Fransada aynen böyle olmuş, 
para hacmi azaldığı halde fiyatlar 
hızla yükselmiştir. İyi fransızca bi
len Koordinasyon Bakanının, Fran
sız tecrübesini dikkatle inceliyeceği 
şüphesizdir. 

Günlük meselelerin ötesinde 
rzın arttırılması, yüksek bir fiyat 
seviyesinden istikrarın temini 

bugünün meseleleridir. Ama bugün
den yarının meselelerini de unutma
mak lâzımdır. Yarının meselesi, dış 

İmar hareketleri 
Atamanın kabusu 

ödeme gücü bakımından Türk İkti
sadiyatının az çok kendine yeter bir 
hale getirilmesi ve ağır borç yükü
nün kaldırılabilmesidir! Bunun için 
de ihracatı arttıracak, ithalâtı azal
tacak yatırımlara ihtiyaç vardır. 
Resmi, hususi bütün yatırımların bu 
istikamete yöneltilmesine imkân ve
recek bir yatırım plânı tatbik etmek 
lâzımdır. İthalâtın sevkü idaresi ve 
fiyat istikrarının muhafazası için 
gerekli tedbirler, yatırım plânının 
ışığı altında alınmalıdır. Çıkmazdan 
çıkmak için başka yol yoktur. 

Koordinasyon Bakanı, günlük 
dertlerden kurtulur kurtulmaz bu 
hayati mevzu üzerine eğilecektir. 
Ne var ki, böyle zor bir çalışma için. 
çok teferruatlı •istatistiklere, incele
melere, yepyeni bir iktisadi tekniğe 
ve idari bir reforma ihtiyaç vardır. 
Maamafih bunlardan daha evvel, 
plânlı kalkınmanın faziletlerine inan
mak lâzımdır.. Gelgelelim plân, D. 
P. İktidarının hiç sevmediği bir keli
medir. Bizzat Koordinasyon Bakanı 
-Plân Bakam da diyebilirsiniz- beş, 
on yıllık bir plân yapmanın mümkün 
olmadığına inanmaktadır! 
Yaraları sarma zamanı 

K oordinasyon Bakanına göre bir 
yıl içinde yatırımlar için 75 mil

yon dolar sarfedilmesi en uygun yol
dur. Zaten bu 75 milyon dolar Ame-
rikadan alınan para içinde "yatırım
lara karşılık" diye gösterilmektedir, 
öteki paralarla yaraların sarılması 
gerekecektir.. Yatırımlar arasında 
bir seçme yapılacak, en mühimleri 
öne alınacaktır. Tamamlanmamış 

YURTTA OLUP BİTENLER 

her işin derhal tamamlanması için 
de pek acele edilmiyecektir. Sebati 
Ataman bunların hepsinin bitirilme
sini zaruri saymaktadır. Fakat her-
şeyden evvel mesele kurulan siste
min muhafazasıdır. 

Bu hafta Koordinasyon komitesi 
pek faydalı olmadı. Hasan Polatkan 
Amerikaya gitmeye hazırlanıyordu. 
Sanayi Bakanı istifa etmişti. Dışiş
leri Bakanının nerede bulunduğu bi
linmiyordu. Üstelik Menderes V. ka
binesindeki çözülme başlangıcı akıl
ları başlardan kısmen almıştı. Her
kes onu düşünüyordu. İktisadi hâdi
seler böylece siyasi hâdiselerin peşi
ne takılmıştı. Gerçi Adnan Mende
res herşeyin programlaştırılması ve 
sistemin bozulmaması için kati di-
rektif vermişti. Hattâ İstanbulda a-
çılacak Sanayi Sergisi 50 bin dolar
lık bir transfere ihtiyaç gösterdiği 
halde bu, program harici verilme
mişti. Sebati' Ataman da dört bir ta
raftan başlayan tazyiklere dayan
maya çalışıyordu. Haftanın başın
da Koordinasyon Bakanı küçük oda
sında her birinin yerini ayrı ayrı 
bildiği dosyaları içinde bütün bu ka
rışıklıklara bir hâl çaresi bulmaya 
uğraşıyordu. Ah, Meclis kürsüsünde 
D. P. milletvekillerinin alkışları ara
sında iki kere ikinin beş ettiğini is
pat etmek Koordinasyon Bakanlığı
nın yanında ne kadar kolay bir işti! 
Kalabalık bir aile 

Sebati Ataman 1908 senesinde 
Yanyada dünyaya gelmiştir. Dr. 

Ali Yaver Atamanın oğludur. -Kaf
kasyalı ve 33 oğullu bir ailenin en 
küçük çocuğu olan Ali Yaver Ata
man ailesi ile birlikte daha küçük 
yasında Türkiyeye gelmiş, burada 
okumuş, büyümüş ve bir askerî dok
tor olarak orduya katılmıştır. 33 
kardeşin içinde rahat yatağında, hu
zur içinde gözlerini dünyaya kapa
yan tek insan Ali Yaver Atamandır. 
-Geri kalan 32 kardeşinin 32'si de 
savaş meydanlarında can vermistir.-
Ali Yaver Ataman bir ara vazife ile 
Safranboluda bulunurken; ora eşra
fından Cılızoğulları diye tanınan 
bir ailenin Yekta adındaki kızı ile 
evlenmiş, bu evlilikten de dört çocuk 
dünyaya gelmiştir. Dördü de oğlan 
olan bu çocukların en büyüğü küçük 
yaşta vefat etmiş, geriye kalan üç 
oğlan ise, evi dahi olmayan bir taş
ra doktorunun çocukları olarak bü
yümüşlerdir. Bu çocukların en kü
çüğü Sebati Ataman Safranbolu ida
disini bitirdikten sonra İstanbul Li
sesine kaydolunmutur. -Böyüece ka
bineye İstanbul liseli bir bakan da
ha girmektedir.- 1927 de İstanbul l i 
sesini bitiren Sebati Ataman, Huku 
ka yazılmış, burayı da bitirdikten 
sonra Emniyete intisap etmiştir. Çe
şitli memuriyetleri takiben, Gazian
tep Emniyet Müdürü iken Viyanaya 
kriminoloji tahsiline gönderilmiştir. 
Viyanada birbuçuk yıl kaldıktan 
sonra 1936'da Türkiyeye dönen Ata
man Polis Enstitüsünde Müdür mu
avinliğine tâyin edilmiştir. Bu va
zifeden İktisat Bakanlığına bağlı 
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YURTTA OLUP BİTENLER. 

Küçük Sanatlar Müdürlüğüne nak
ledilen eski polis, bir hayli zaman 
bu vazifede kaldıktan sonra yeniden 
Emniyete alınmış ve Emniyet Umum 
müdür muavini olarak vazife görmüş 
tür. Bir ara İstanbul Emniyet Mü
dürlüğüne tâyin edilen Atamanın 
bu vazifesi topu topu dört ay sür
müş, o zamanlar girilmiş olan çok 
partili hayatın bir neticesi olarak 
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden 
bir derece tenzili rütbe ile Başba
kanlık Tetkik Kurulu üyeliğine nak
ledilmiştir. 

1950 başlarında Nüfus Umum 
Müdürlüğüne getirilen Ataman Se
çimlerin yaklaştığı tarihte annesinin 
memleketi olan Zonguldaktan C. H. 
P. adayı olarak milletvekili seçim
lerine katılmıştır. 

İktidarın adamı 
erçi rivayet kendisinden men-
küldür ama, bu seçimlerin arife

sinde D.P. lilerde Sebati Atamana 
Zonguldaktan adaylık teklif etmiş
lerdir. İşin alâka uyandırıcı ve bu 
"mantık üstadı"nın zihniyetini gös
teren husus D. P. Koordinasyon Ba
kanının şimdi, o zaman bu adaylığı 
red sebebi olarak anlattığı şeydir. 
Bizzat Atamanın ifadesiyle devrin 
iktidarının Nüfus Umum Müdürü 
D. P. tilere "İktidarda olan bir par
tinin yüksek memuru sıfatıyla" böy
le bir talebi kabul edemiyeceği ce
vabım vermiş ve C. H. P. listesine 
katılmıştır. Bunu öğrendikten son
ra elbette ki hiç kimse, tıpkı Bur
han Belge gibi Sebati Atamanın da 
niçin, "daima İktidardan yana" oldu
ğunu yadırgamaz. Bu, bir prensip 
meselesidir! 

1960 seçimlerinin C. H. P. aley

hinde tecelli etmesi Atamanı büyük 
bir hayal sukutuna uğratmıştır. Ne 
vay ki, doğuştan şansı yaver olan 
Sebati Atamanın katıldığı liste se
çimleri kaybederken, tam o günün 
akşamı D. P. Adaylarından ve Zon-
guldaktaki D. P. teşkilâtının kuru
cusu Maksut Çivi vefat etmiş, yerine 
C. H. P. listesinden en fazla oy alan 
Sebati Ataman geçmiştir. Böylece 
Zonguldak o seçimlerde sekizi D. P. 
biri C. H. P. li dokuz Milletvekili 
çıkarmıştır. Fakat Zonguldaklıla
rın gerçek Ur mücadele adamı, sa
mimi bir Demokrat olan Maksut Çi
viye aşırı bağlılıkları ve milletvekil-
lerinin vefatları halinde ödenmesi 
gereken altıbin liraya yakın bir pa
ranın ödenmesinde zorluklar çıkma
sı mahalli D. P. tileri asabiyete sü
rüklemiş ve Genel Merkez üzerinde 
Sebati Atamanın mazbatasının ipta
li yolunda tazyike, başlanmıştır. 
Gene kendi tabiriyle Teşehhüt mik
tarı" C. H. P. milletvekili olarak 
kalan Ataman, 14 Mayısta girdiği B. 
M. M. den 7 Temmuzda mazbatası 
reddedilerek ayrılmak zorunda kal
mıştır. 14 Mayıs Ve 7 temmuz tarih
lerini bir türlü unutamayan Ata
man mazbatasının topu topu 34 rey 
farkla reddedilmesini de bir türlü 
affedememiş ve daha o tarihte bü
tün kabahati kendi grubuna mensup 
arkadaşlarının üzerine yıkmıştır. 

C. H. P. den Muhalefet yıllarında 
ayrılan herkes kendine göre bir se
bep bulmuş ve böylece vicdanım ra
hata kavuşturmuştur. Meselâ Cavit 
Orala sorarsanız Nihat Erimin yü
zünden istifa etmiştir, Nihat Erim 
İnönünün anlayışsızlığı karşısında 
partisinden manen uzaklaşmıştır. 

Görülmemiş kalkınmanın eserlerinden biri: Çimento fabrikası 
Bacası var, dumanı yok 

Server Somuncuoğlu C. H. P. nin 
muhalefet usullerini beyenmemiştir, 
Ali Gürün ise şiddet usullerini tak
bih maksadıyla D. P. saflarına ka
tılmıştır! Hattâ bugün Sefa Kılıçlı-
oğlu ve Selim Ragıp Emeçle birlikte 
"basının hakiki menfaatleri" ni D.P. 
iktidarı nezdinde koruyan Naşit 
Hakkı Uluğ gibi ikinci plândaki "sa
bık C. H. P. müfritleri" bile, böyle 
bir "meşru mazeret"e sahiptirler. 
Yeni Koordinasyon Bakam da o za
man C. H. P. Grubunda bulunan 68 
milletvekilinden sadece otuzunun 
"tarihi celse"ye katılmış olmasını 
bir sabotaj addetmiş ve C. H. P. den 
sıtkı sıyrılmıştır. Atamanın şimdi 
anlattığına göre zaten kendisi daha 
bu mazbata meselesinden evvel, B. 
M. M. içindeki grup faaliyetleri sı
rasında kendi grubuna muhalif bir 
vaziyet almış, meselâ ezanın arapça 
okunması yolundaki D. P. kanun 
teklifinin kabulü lehinde faaliyet 
göstermiş, C. H. P. nin eski orman 
politikasını müdafaaya yanaşmamış, 
kısaca "mazbatası muallel bir mil 
letvekili olduğu halde, eğriye eğri 
doğruya doğru demekten geri kal 
marmştır" İşte C. H. P. milletvekil 
leri de buna kızdıkları için mazba 
tasının müzakeresi sırasında Atama 
nı korumamışlardır! 

Yeni bir hayat 

M illetvekilliği macerası böyle-
ce kısa zamanda sona eren A-

taman, Meclis kürsüsünün tadı da
mağında -ki bunun tadını sonradan 
bol bol çıkarmıştır- yeniden memuri
yet hayatına dönmüştür. Bu arada 
kendisine C. H. P. parti Müfettişliği 
ve hattâ iki senelik maaşı da teklif 
edilmiş; ama Sebati Ataman bunu 
kabul etmemiştir. Arada devrin yeni 
Başbakanı Menderes kendisini çağı
rarak nasıl bir vazife istediğini sor
muştur. Ancak seçimlerden yeni 
çıkmış ve mazbatası da D. P. millet
vekilleri tarafından reddedilmiş bir 
insan olarak Ataman Başbakana 
"siz benim istediğim vazifeyi vere-
messiniz" demiştir. Başbakan "ni
ye'.' diye sorunca da, "Zira ben İs
tanbul Valiliğini isterim" demiştir. 
Menderes de gülmüştür. Maamafih 
neticede de Atamani, C. H. P. dev
rinde bir derece tenzili rütbe ile tâ
yin edildiği Başbakanlık Tetkik He
yetinin Üyeliğine değil, başkanlı
ğına tâyin etmiştir. 

Sebati Atamanın bu vazifesi de 
pek uzun sürmemiştir. 1951'de ara 
seçimlerinin yapılmasından pek kı
sa bir zaman önce Ataman Muğla 
Valiliğine gönderilmiştir., Ataman 
merkezden ayrılırken C. H. P. Mec
lis Grubu Başkan vekillerinden Avni 
Doğanı ziyaret ederek "velevki va
lilikten olma" bahasına, ara seçimle
rinde yeniden C.H.P. listesinde aday 
gösterilmek arzusunu izhar etmiş ve 
o zamanki C.H.P. teşkilâtı ilgililerin
den pek çoğuna bu arzusunu duyur-
duktan sonra Muğla Valiliğine gitmiş 
tir. İşte Sebati Atamanın aradan ye-
di, sekiz yıl geçtikten sonra dahi af-
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YURTTA OLUP BİTENLER 

Sebati Ataman çocukları ve eşiyle 
Erkeği bol bir aile 

fedemediği şeylerden biri daha bu 
esnada vuku bulmuş ve yapılan ara 
seçimlerine C. H. P. mazbatasının 
reddedilerek milletvekilliğini kay
bettiği Zonguldaktan Sebati Atama
nı değil, bir başkasını -Kemal Sa
tır- aday göstermiştir.. Ataman bu 
"'darbe" karşısında da C. H. P. ye 
kırgınlığını belli etmemiş Ve Kemal 
Satıra, seçim bölgesinde elinden ge
len bir yardım olursa yapmağa hazır 
olduğunu bildirmiştir. Gelgelelim bu 
ara seçimlerinde Kemal Satır da 
Zonguldaktan seçilmemiş ve mer
hum Çivinin kızı Edibe Sayar, Zon
guldak Milletvekili olarak Meclise 
girmiştir. 

Muğla Valiliği sırasında gerçek
ten tarafsız ve kanunlara saygılı bir 
idareci olarak hareket eden Sebati 
Ataman, Muğlaya tayin edildiği za
man oradaki bazı müfrit Demokrat
ların "Eyvah mahvolduk, bir C. H. 
P. li vali geliyor" dediklerini bugün 
bile zevkle anlatır ve "ben hiç bir 
zaman partizan vali olarak hareket 
etmedim, hattâ o kadar ki, yanıma 
gelen hiç bir muhtara hangi partiye 
mensupsun diye bile sormadım" der. 
Ataman Muğlada tarafsız bir vali 
olarak nam salmasına rağmen, za
man zaman Muğlaya gelen C. H. P. 
erkânı ile samimi temaslarını da ak-
satmamıştır. O zamanlar kalben da
ima C. H. P. ye bağlılığını izhar e-
den Ataman, bir ara Muğladan Mil
letvekili seçilen ve sonra Bakan olan 
Nuri Özsanla 'takışmış, fakat öy
le olduğu halde yerinde daha bir 
müddet kalmağa muvaffak olmuş
tur. Bir zaman sonra Nuri Özsanın 
bakanlıktan çekilip adının sanının 
unutulması da Sebati Atamanın D. 
P. ye karşı olan hayranlığını artır
mıştır. Muğladan merkeze alınan A-
taman bir ara İçişleri Bakanlığında 
müsteşar muavinliğî, müsteşar ve-
killiği yaptıktan sonra tekrar valili

ğe dönmüş ve 1954 seçimlerine kadar 
Tekirdağ Valisi olarak kalmıştır. 

Zoraki iktisatçı 

Sabati Ataman kendisine "trans 
fer kıymet" denilmesinden hoş

lanmaz. Ama bunun sebebi tevazuu-
dur. Yeni Koordinasyon Bakanı C. 
H. P. den transfer edildiğini inkâr 
edecek kadar saf değildir. İtirazı i-
kinci kelimeyedir. Kanaatince C. H. 
P. devrinde hiç bir an kıymet sayıl
mamış, meselâ kabineye beraber 
girdiği arkadaşı Server Somuncuoğ-
lu gibi yüksek mevkiler işgal etme
miş, mesuliyetler yüklenmemiş, söz
cülük dahi yapmamıştır. Sebati Ata
manın kıymeti D.P. etiketi altında 
belli olmuştur. Hakikaten C.H.P. nin 
eski NüfuS Umum Müdürü -artık ik
tidarda D. P. bulunduğundan ola
cak. 1954 seçimlerine D.P. nin Zon
guldak adayı olarak katılmış ve mil
letvekili sıfatıyla yeniden Meclis 
çatısı altına girmiştir. Sebati Ata
man D. P. nin inhitad devri sayıla
bilecek bu devrede, bilhassa bir çok 
1946 Demokratının D. P. yi terket-
mesi üzerine kendisini göstermeye 
başlamış ve kuvvetli mantık oyun
larıyla kısa vadeli zafer peşinde ko
şanları memnun etmiştir. Zongulda-
kın D. P. Milletvekili ateşin bir ha
tip olarak göze çarpmış, bazı müş
kül anlarda İktidarı kurtarmış, bu 
arada iktisada da merak sarmıştır. 
Bütçe komisyonunda vazife gören 
hukukçu Ataman sayısız iktisad ki
tabı almış ve bunları okumaya ko
yulmuştur. Koordinasyon Bakanının 
evinde bugün iki yüzü mütecaviz İk
tisat kitabı vardır. Bunlar türkçe, 
fransızca almanca eserlerdir. Fakat 
Atamanın iktisadi bilgileri, belki de 
çok geç başladığından bir türlü "a
ğızdan dolma" olmaktan ileri gi
dememiştir.-Buna rağmen dört sene 
içinde şaşılacak- bir terakki kaydet
tiği inkâr edilemez. Nitekim kitap

ların tesiri altında kalan Sebati Ata
man bir türlü Bakan olamamanın da 
verdiği buruklukla zaman zaman İk
tidarın iktisadi gidişini tenkidten ge
ri kalmamış ve bir istikrar politika
sının şampiyonluğunu yapmıştır. Ni-
hayet talih kendisine 1957 seçimle
rinden sonra gülmüş, fakat bir ta
lihsizlik eseri olarak bakanlığa ken
disi gibi eski C. H. P. li Server So-
muncuoğluyla birlikte tâyin edilmiş
tir. Bu çifte tayinler D.P. liler ara
sında Sebati Atamana karşı hiç hak 
etmediği bir soğukluk doğurmuştur'. 

Aslında Koordinasyon Bakanı 
son derece sevimli, nüktedan bir a-
damdır. Çok konuşur ama, nükteli 
ve hoş konuştuğundan kendisini din
letir. Bu bakımdan da Atamanı Bur
han Belgeye benzetmek kabildir. 
Gene Burhan Belge gibi "medeni a-
dam"dır. Üstelik kültürlüdür. Fakat 
silâhlarını kullanırken hakikatlerden 
ziyade iktidarda kimin bulunduğunu 
hesap ettiğinden zaman zaman a-
çıklar verir Ve meselelere vukufu 
olanlar karşısında müşkül mevkiler'; 
de kalır. Tesellisi "meselelere vuku
fu olanlar o kadar az ki.." formülü-
dür. Keskin bir zekâsı vardır, İnat
çıdır ve iyi polemikçidir. Karşı ta
rafın bir zayıf tarafını yakaladı mı, 
perişan etmeden bırakmaz. Nitekim 
son günlerde Ulusta iktisattan anla
mayan bir yazarla iktisattan ondan 
da az anlayan bir neşriyat müdürü 
yatırımlar mevzuunda saçmalar do
ru bir kampanyaya girişir girişmez 
kalemi eline almış ve hakikaten Al-
lahlık Ulusu benzetmiştir. Ulusun 
her çırpınışı C. H. P. nin beceriksiz 
ellerdeki talihsiz organım biraz da
ha bastırmış, Sebati Ataman buna 
rağmen gazetenin yakasını bırak
mamıştır. 

Sevdikleri, sevmedikleri 

Evli ve iki çocuk babası elan A-
taman hayatta sevdiği şeyleri bü

yük bir kolaylıkla sıraladığı halde, 
sevmediği şeylerin adını ağzına al
maya bir türlü razı olmaz.. Almanca 
ve Fransızca bilen Ataman bu gün
lerde pek lâzım olduğu için İngiliz-
ceye de çalışmağa başlamıştır. Son 
zamanlarda gece hayâtına veda et
miştir. Daha ziyade evinde çocukları 
arasında oturmağı, dostları ile sat
ranç oynamayı ve zoraki bir-iktisat
çı, olduğundan iktisat kitapları oku
mayı tercih eder. Atamanın eşi son 
derece kibar bir hanımefendi olan 
Samiye hanımdır. Aslen Manastırlı 
olan Samiye hanımın babası, eski 
Temyiz Baş savcılarından Fahred-
din Karaoğlandır. Sebati Atamanın 
hayatta olan iki kardeşinden Şinasi 
Ataman Beden Terbiyesi Umum Mü
dürüdür. Diğer kardeşi ise İstanbul 
Konservatuvarında öğretmenlik ya-
yapan meşhur halk türküleri derle
yicisi Sadi Yaver Atamandır. A-
tamanın ilk okula giden dokuz ya
şında Yaprak adında bir kızı ile on-
altı yaşında lise öğrencisi olan 
Turgut adında bir oğlu vardır. 

Atamanın koyu bir Beşiktaşlı .ol-
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masına karşılık kızı , Galatasarayı, 
oğlu Feneri tutar, Sebati Atamanın 
büyük zevklerinden biri de futbol 
maçlarına gitmektir. Bakan olduğu 
güne kadar Bafra sigarası içen Se
batı Ataman son günlerde Bafra 
sigaralarının biraz tıkızlaşması yü
nünden Yeni Harman sigarası içme-
ğe başlamıştır! Yemekle başı pek 
hoş değildir. Akşamları iki kadeh 
rakı içmekle günün yorgunluğunu 
Çıkarır. Arkadaşları arasında en 
çok sevdiği insan "birader-i azizim" 
dediği Bursa valisi İhsan Sabri Çağ-
layangildir. Bir müddettir adeta ev-
Uyalaşan eski Başbakanlardan Re
cep Pekere karşı büyük Ur hayran
lık duyar. 

Kıbrıs 
NATO'nun ikazı 

G eçen haftanın ortasında, havacı 
Üniforması taşıyan uzun boylu, 

sarışın bir adam Ankara ve Atinaya 
tıpkı İngiliz Başbakanı MacMillan 

gibi beklenmedik bir ziyaret yaptı. 
Ankara ve Atinaya yapılan bek

lenmedik ziyaretlerin Kıbrıs mesele
siyle alakalı olduğu şüphesizdir. A-
ma Kıbrıs meselesi nihayet si
yasi bir iştir; bir askerin bu iş
le ne alakası bulunabilir diye dü
şünülebilir. Yalnız bu askerin, NA-
TO Başkumandanı General Nors-

i olduğu bilinince işin sekli de
ğişmektedir. Zira hiç kimse NATO 
memleketlerinin savunmasını te
mini vazifeli generalin, Kıbrıs me
selesiyle ilgilenmesini yadırgamıya-
caktır. Kıbrıs ihtilafı, NATO'nun 
sağ kanadını felce uğratmıştır. Yu-
nanlılar NATO'nun tamirdeki karar
gâhından subaylarını çekmişlerdir. 
Atina bu ayın ortasında Türk - Yu
nan hududunda yapılacak "Flame 
Tide" adlı NATO manevralarına iş
tirake yanaşmamaktadır. Bu du
rumda NATO Başkumandanının el
bette ki söyliyeceği sözler vardı. 
Şahsi temasların, resmi yazışmala
rın yerini tutmıyacağına inanan Ge
neral, bir NATO uçağına athyarak 
Atina ve Ankaraya geldi. 

Norstad Ankarada. Savunma Ba
kanı Ethem Menderes ve Dışişleri 
Bakanı Zorlu ile görüştü. Konuşma
lar "büyük bir anlayış" içinde geçti. 
Türkiye, saten hiçbir zaman Kıbrıs 
meselesinin NATO tesanüdünü boz-
masını kabul etmemişti. "Ya taksim, 
ya ölüm" devresinde bile Türkiye, 
NATO toplantısı için subaylarım 
Atinaya göndermemeyi aklına getir
memişti. Bu toplantı, Yunanlıların 
inadı yüzünden yapılamamıştı. Kal
dı ki. Cumhuriyet Hükümeti halen 
Ada hakkında eskisinden kötü İngi
liz planına "evet"- demiştir. Ada 
Türkleri bakımından da Türk Hüktt-
metinin, Yunanistan gibi söz dinle-
tememe endişesi yoktur. Nitekim bu 
haftama başında Ankaraya gelen 
Fazıl Küçük, siyasetinin "her zaman 
anavatan siyasetinin aynı olaca
ğını, ana vatandan gelecek her di
rektif ve emirden dışarı çıkılmıyaca-. 

ğını bir defa daha belirtmiştir. Kıb-

A y d ı n l ı k İ h t i y a c ı 
D iş politikamızda gösterilen yeni bir keramet, her halde çok zeki 

bir mesut azınlık hariç, milletin büyük ekseriyeti için sır vasfını 
muhafaza ediyor. Keramet, şiddetle reddedilen "Kıbrıs hakkındaki İn
giliz plânı"mn aleyhimizde tadile tabi tutulduktan sonra Cumhuriyet 
hükümeti tarafından hararetle kabul edilmesidir. Planın teklif olun
duğu günleri hatırlayınız. Mitingler birbirini takip ediyor ve devletin 
radyoları dünyaya "Ya Taksim, ya ölüm" avazelerini duyuruyordu. Dış
işleri Bakanı Farin Rüştü Zorlu planın Cumhuriyet hükümeti tarafın
dan kabul edilemiyeceğini bildiriyor ve en büyük vasfı intihale kabili
yeti olan Dr. Fazıl Küçük şehir şehir dolaşarak İngilizlerin melanetini 
anlatıyor, hiç bir kuvvetin Ada Türklerine Taksimden başka bir hal 
çaresine boyun eğdirtemiyeoeğini söylüyordu. Daha hararetli hatipler 
ise Kıbrısa, hattâ Londraya Türk bayrağını dikmekten bahsediyorlar
dı. Radyodaki Kıbrıs saatinde spikerler topyekûn Türk milletinin coş
muş olduğunu belirtiyorlardı. Cumhuriyet hükümeti bütün bunları, 
elindeki Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa rağmen müsama
ha ile, teşvik ile karşılıyordu. O kadar ki Dışişleri Bakanına planın 
pekala bir müzakere zemini olabileceğini, bizim için faydalı kısımlar ih
tiva ettiğini, meselâ. Adada selâhiyetli temsilici bulundurmamızın ve çif
te tabiyet hakkının ileri adımlar teşkil ettiğini o bilinen serinkanlılığı 
ve dış politikadaki dirayetiyle Muhalefet lideri gösteriyordu, anlatıyor
du. Şimdi aynı plân, o iki ileri adım kuşa benzetildikten sonra. Cum
huriyet hükümeti tarafından baş tacı ediliyor. Bunda izaha muhtaç bir 
taraf bulunduğu nasıl inkâr olunabilir? 

Anlaşılıyor ki Cumhuriyet hükümeti, baştan reddettiği plân üze
rinde müzakereye girmeyi kabul etmiştir. Ama başarılı müzakereler 
şartları lehte değiştirmektir. Aleyhte değil. Halbuki ne görüyoruz? 
Müzakereler sonunda, Yunanlıların rızasını almak için yapılmış Tür
kiye aleyhindeki tadillerle plân üzerinde mutabakat bildiriliyor. Ada
daki temsilcilerin selâhiyetleri kısılmış, çifte tabiyet ise bir meçhul is
tikbale bırakılmıştır. Buna mukabil Lennox-Boyd'un meşhur muğlâk 
beyanatının hâlâ mer'i bulunduğu İngiltere tarafından değil, Türkiye 
tarafından belirtilmektedir. Aslında, Taksim Kabristan hiç bir zaman 
bu kadar uzaklaşmamıştır. Ada halkının tek bir cemaat sayılması fikri 
hiç bir zaman bu kadar yakınlaşmamıştır. Yunanistan son darbeyi in
dirmek ve Birleşmiş Milletlerde bir ekseriyet sağlamak için bu İngiliz 
plânını da reddederken Cumhuriyet hükümeti gelip duvarın dibine da
yanıyor, müzakere kapılarım kapıyor, başka talebi olmadığını fiilen 
bildiriyor ve yeni statüden memnun bulunduğunu ilân ediyor. Bu ke
rametteki fazileti öğrenmek, hakikaten pek faydalı olacaktır. 

Dışişleri Bakam Zorlu Meclisin son celsesinde Kıbrıstan bahset
meye mecbur kaldığında bir kaç karışık cümleyle İktifa etmiş, arzu edi
lirse bir gizli celsede daha fazla açıklamada bulunabileceğini söy
lemiştir. Bu gizli celsenin biran evvel akdine kat'i zaruret vardır. Zi
ra milletvekillerinin bilmesi lâzımdır: Kıbrıs Üzerindeki taleplerimizden 
taviz vermemiz nasıl veya ne mukabilinde mümkün olmuştur? Taviz
lerin Taksimi bir hayal haline sokacak derecede • cömertçe verilmiş bu
lunması meselenin ehemmiyetini arttırmaktadır; "Ya Taksim, ya ölüm" 
formülünü benimsiyenler bu açıklamanın yapılmasını talep etmek mev-
kiindedirler ve zorundadırlar. Zira tarih Önünde umumi efkârın da bir 
mesuliyeti vardır. 

rıs meselesinin akıbetinden endişeye 
düşüldüğü şu günlerde Kıbrıs Türk-
tür liderinin ilk reaksiyonu > ita
at, ve sadakat olmuştur. Bu sebeple 
NATO Başkumandanı Norstad, An
karada en ufak bir güçlükle karşı
laşmadı. Türk hükümetinin de ken
disinden farklı' düşünmediğini gördü. 

Kıbrıs meselesinin NATO bakı
mından arzettiği vahameti görebil
mesi için Generalin Atinaya gitmesi 
lâzım gelmiştir. Zira Atinada, Anka-. 
ranın tam tersi bir hava hüküm sür
mektedir Atinada parola, "evvelâ 
Kıbrıs, sonra NATO"dur. Saçlarının 
Kıbrıs meselesi yüzünden kırlaştığı 
rivayet edilen Yunan Başbakanı Ka

ramanlısı - ki Atinada en mutedil 
şahıstır - ikna etmeye imkân yok
tur. Yunanlılar, ne subaylarını İz
mire göndermeye, ne müşterek ma
nevralara yanaşmaktadırlar. Nors
tad'ın ısrarı hiçbir şeyi değiştirme
miştir. Bu durumda, "Flame Tide" 
manevralarım iptal etmekten başka 
yapacak şey kalmamıştır. Ama 
mağlûbiyeti sevmiyen NATO Baş
kumandanının, kendisini yenilmiş 
saymadığı ve Yunanistanın inadını 
kırmak için bütün ikna vasıtalarım 
seferber edeceği muhakkaktır. 

Gözler dünya evinde 

Halen NATO'ya hayır diyen Yu
nanistan, ümitlerini Birleşmiş 
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YURTTA OLUP BITENLER 

Milletlere bağlamıştır. Kıbrıs işi Âti-' 
na hükümetinin talebi üzerine yeni
den Dünya Evinde görüşülecektir. 

Yunanistanın Birleşmiş Milletle
ri NATO'ya tercih etmesinin sebep
leri açıktır: NATO memleketlerine 
tezini tam manasıyla kabul ettire-
miyen Atina Hükümeti, Dünya E-
vinde komünist ve nötralist memle
ketlerin kayıtsız şartsız yardımına 
güvenmektedir. Orada, NATO'da 
olduğu gibi yalnız kalmıyacaktır. 
Sonra, duman tüten yerlere Birleş
miş Milletler kuvvetleri veya müşa
hitleri göndermek artık moda haline 
gelmiştir. Yunanistanın Kıbrısa, Or
ta Doğu için bizzat Batılıların teklif 
ettiği gibi Birleşmiş Milletler mü
şahitlerinin yollanmasını istemesi, 
Dünya Evinin kubbesi altında çok 
hoş aksi sedalar uyandıracaktır.. 

Devlet içinde devlet olan ekse
lans Makarios, Atinanın taktiğini 
gizlememektedir. Geçen hafta Ati-
nada yaptığı basın toplantısında 
meşhur papaz, İngiliz . politikasının 
Orta Doğuda bir defa daha sulhu 
tehdit etmesi üzerine - Amerikadan 
bahis yok! - Birleşmiş Milletler mü
dahalesinin ne kadar "tesirli" 'Oldu
ğunu belirtmiş ve Kıbrısta işlerin 
tamamiyle berbatlaşmasını önlemek 
için Birleşmiş Milletlerin müdahale 
etmesi gerektiğini söylemiştir. 

Maamafih Yunanistanın Birleşmiş 
Milletlerdeki teşebbüsünün müsbet 
bir netice vermesi hemen hemen im
kânsızdır. Zira ne İngiltere, ne Ame
rika Yunan teşebbüsünü hoş karşıla-
mıyacaklardır. Yunan teşebbüsünün 
muvaffak olması için gerekli üçte 
iki çoğunluğu önlemek Amerika ba
kımından işten bile değildir. Tabii ki 
Atina ve Makarios bunu çok iyi bil
mektedirler. Nitekim, daha ziyade 
dünya efkârının Yunan tezini tuttu
ğunu Batılılara göstermek gayesini 

gütmektedirler." Zira Atina Birleş
miş Milletlerde bu sefer, geçen yıla 
nazaran daha fazla taraftar bula
caktır. . Türkiye bir defa daha. Irak 
ve Lübnan gibi eski dostlarının Yu
nan tezini desteklediklerini görecek
tir! İşin daha fenası, Irak ve Lüb-
nanın bu yılki davranışı bir sürpriz 
sayılamayacaktır da... 

Hakikat acıdır, fakat Yunanista
nın Birleşmiş Milletlerden manevi 
bir zaferle çıkacağı maddi zafer 
kazanamayacağı ne kadar muhak-
kaksa o kadar muhakkaktır. İşin 
garibi bu hakikati yalnız Dışişleri 
Bakanlığının veya D. P. sözcülerinin 
değil, Cumhuriyet gibi Türkiyenin 
en ciddi ve en aklıbaşında gazetesi
nin dahi görmemek için gözlerini 
kapamasıdır. Nitekim bu hâdiseler 
olup biterken Cumhuriyette aynen 
şu satırlar okunuyordu: 

"Yunanistanın ısrarlı taleplerinin 
dünya umumi efkârında da bıkkın
lık verdiği bilinmektedir. Haklı 
olmadıkları bir meseleyi bir Yunan 
dâvası haline getirmekte gösterdik
leri bu aşırı cesaretin bu defa Bir
leşmiş Milletlerde bir fiyasko ile. 
neticeleneceği tahmin edilmektedir." 
Tabii bu, gönlün istediğidir ama, 
gönlün istediğini hakikat gibi yaz
mak onu hakikat haline getirmeye 
yetmemektedir ki.. Dışişleri Bakan
lığı tarafından üflenen bu neviden 
haberler umumi efkârdaki hayal 
sukutunu sadece arttırmaktadır. A-
tinanın, manevi zaferi yeni İngiliz 
planındaki Taksime yol açabilecek 
son hükümleri silmek için yeni bir 
tazyik vasıtası olarak kullanmaya 
çalışacağı aşikârdır. Bu durumda 
Cumhuriyet Hükümetinin üzerinde 
azami hassasiyetle durması gereken 
mesele, İngilterenin Yunanistana ye
ni tavizler vermesini önlemeye çalış
mak olmalıdır. 

İstanbul 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu son toplantısında 
Ağlama duvarı 

AKİS 6 EYLÜL 1958 

İ m a r şehitleri 

u haftanın başındâ pazartesiyi 
salıya bağlayan gece, saatin tam 

23.45'i gösterdiği anda İstanbulda 
Karaköy ile Azapkapı arasındaki 
sokaklardan birinden, kulakları sa
ğır eden bir gürültü yükseldi. Orta-
lığı da bir toz duman kapladı. Gü
rültünün koptuğu yere doğru çevril-
miş olan projektörlerin göz kamaş
tıran ışıkları dahi toz ve duman dal-
gasının gerisinde neler olduğunu 
göstermiyordu. Bir an için sanki yer 
yerinden oynamıştı. Aradan geçen 
birkaç dakikanın sonunda ortaya 
korkunç bir manzara gıktı. Biraz 
evvel projektör ışıklarının ününde 
dimdik dikilen beş katli muazzam bir 
bina yerle bir olmuş, bir enkaz yığını 
haline gelmişti. Ama civardakajeri 
dehşete düşüren şey böyle, beş katlı 
bir binanın bir anda yerle bir olması 
değil, biraz önce aralarında olan bir 
takım insanların bu enkaz yığınının 
altında kaybolup gitmeleriydi. 

Hâdise İstanbulun istimlâke uğ
rayan sahalarından birinde vuku bu
luyor ve bu bina yığınlarını kaldır
makla vazifeli İkinci İstihkâm Tabu
ru Komutanı ile bir asteğmen ve alta 
erin enkaz altında kalmasıyla trajik 
bir hal alıyordu. Toz duman biraz 
yatışır gibi olunca, etrafta bulunan
lar derhal yıkılan binaya doğru ko
şuştular. Az önce gözlerinin ünün
de binanın alt katına girmiş olan 
ikinci Tabur Komutanı Yarbay Sa
bahattin Evren -daha iki gün ünce, 
30 Ağustosta yarbay olmuştu- ile 
Asteğmen Hüseyin Sofu ve erleri a-
ramaya başladılar. Ama bütün ara
malar boşunaydı. Zira 'muazzam çö
küntü içinde hiç bir hayat emaresi
ne rastlanmıyordu. Vaziyet derhal 
ilgililere duyuruldu. Bir iki dakika 
sonra kaza yerine Vali Etham Yet-
kiner, İstanbul, Merkez Komutanı, 
Tümen Komutanları, Ordu Kurmay 
Başkana ve Emniyet Müdürü geldi
ler. Bu arada celbedilen ordu birlik
leri ile hadisenin görgü şahitlerin
den takip memuru İsmail Kılısın 
topladığı üçyüze yakın amele derhal 
kurtarma ameliyesine giriştiler. İlk 
olarak kazayı hafif bir yara ile at
latan Hüseyin Özer adındaki er kur
tarıldı. Bundan sonra Tuğgeneral 
Kemal Binatlının bizzat nezaret et
tiği kurtarma ameliyesi maalesef 
müsbet netice vermedi ve enkazın 
temizlenmesinde kullanılan trak
törlere, buldozerlere ve putrel de
mirlerinin kesilmesi için takılan a-
setilen lâmbalarına rağmen saat 2. 
25'e kadar hiç bir netice elde edile
medi. Ancak bu saatte, ünce yarba
yın şapkası, daha sonra da cesedi 
•bulundu. Çöküntü altında kazara 
sağ kalanların bulunması ümidi te
mizleme ameliyesinin çabuk yürüme
sini güçleştiriğinden araştırmalara 
sabaha kadar devam edildi ve yar
bayın cesedinden sonra yedek asteğ
men Hüseyin Sofunun da cesedi 
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Zaten ticaret dediğin de... 
stanbulda bir yol açıldı: Vatan caddesi. Bu yolun açılması için ya
pılan istimlâkların sonunda Belediyenin elinde arsalar kaldı. Yol 

geniş, gösterişli, asfalt bir yol. Ee, bunun kenarındaki, arsaları kim 
almak istemez ? Arsaları yüksek fiyatta satarsın, böylece giriştiğin 
imar hareketi finanse edilmiş olur. Öyle ya, yol için 10 milyon lira mı 
sarf ettin? Arsalar sana 10 milyon lira getirirse,, muamelenin sonunda 
yapılan yol kâr kalır. TürkçeMsi"Bedavaya gelir". D.P. İktidarının meş
hur Kristof Kolomb yumurtasi budur. Bu sistemin methiyesini iktidar 
Meclîs kürsüsünde yapmış ve bu kadar basit bir hesaba aklı ermeyen
leri ayıplamıştır. 

Şİmdi, Vatan caddesinin kenarındaki arsalar tamamen satılmış bu
lunuyor. Hem de metre karesi 2500 lira üzerinden. Böylece Belediyenin 
eline başka istimlâk borçlarını karşılamak, yeni yıkımlara girişmek 
üzere mühim bir meblâğ geçmiştir. Yumurta sisteminin parlak bir za
feri, değil mi? Ama geliniz görünüz ki arsaları satın alanlar Va-
laflar idaresi, Emekli Sandığı, İşçi Sigortaları Kurumu ve Emlâk-Kre-
di bankasıdır. Zira bir tek fert veya bir tek hususi tebbüs başını çevi
rip te 2500'lük arsalara bakmamıştır bile... Bakmaz da. Vatan cadde
sinin kenarında metre karesine 2500 lira ödeyerek arsa almak ticaret' 
le en ufak alakası bulunmayan bir harekettir. Simdi arsaların yeni 
sahipleri orada blok inşaat yapacaklardır. 

Vakıflar İdaresi, Emekli Sandığı, İşçi Sigortaları ve Emlâk Kredi 
bankası.. Yani, hareket kabiliyeti olmayan, yukardan gelen arzulara 
boyun eğen müesseseler. Üstelik, ter dökerek kazandıkları bir parayı 
sârfetmedikleri için eli son derece açık müesseseler. İnsan 2500'lük ar
saların' yeni sahiplerine bakıyor da, Kristof Kolomb siyasetinin niçin 
bu kadar mütevazı yürütüldüğüne şaşmamaktan kendisini alamıyor. 
Öyle ya, getirle gideri denk tutmanın âlemi var müdı r?Arsaların met-
re karesine 2500 değil, 25 bin lira fiyat koyarsın, o zaman muamele sa
na l'e 10 verir. Böylece İstanbullun imarının yalnız kendi kendisini fi
nanse etmediğini, üstelik Belediyeye varidat da sağladığını, dolayısıy
la İmarın Kristof Kolomb yumurtası değil, altın yumurta yumurtlayan 
tavuk olduğunu göğsünü gere gere o "hiç bir şeyi beğenmeyen vatan 
haini Muhalefet'in yüzüne haykırırsın. 

Ama metre karesi 25 bin liradan bir arsayı, hesabı kitabı bulunan 
bir kimse tutup da almazmış! Almasın. 2500 liradan da almiyor ki... 

meydana çıkarıldı. Sabah ortalık a-
ğarırken de, imar yoluna şehit olan 
erlerin taş ve demir yığınları altında 
yamru yumru olmuş cesetleri teker 
teker çıkarılmağa başlandı. 
Görünür kaza 

Hâdisede bir ihmal ve dikkatsizli
ğin rol oynadığına hiç şüphe yok" 

tur. Ancak bir ihmal ve dikkatsiz-, 
lik neticesinde ölenler kadar, onları 
oraya gönderenlerde de suç aramak 
lâzım gelmektedir. Zira haberin İs-
tanbulda duyulduğu ilk anda akla 
gelen sual Belediye İmar sahasında, 
başlarında bir de yarbay bulunan er
lerin ne aradığı olmuştur. Ancak İs
tanbullulardır ki bu suale bir cevap 
verebilmektedirler. Zira onlar ay
lardan beri, vazifesi memleketin sa
vunması olan Orduya mensup bir
liklerin yıkım işleri ile uğraştıkları
nı bilmektedirler. Yalnız pazartesiyi 
salıya bağlıyan gece değil, daha 
bundan aylarca önce de imar sa
halarında Orduya ait buldozerler, 
traktörler. G. M. C. 1er. kazmalar 
ve küreklerle çalışan ve yıksın hare
ketlerine yardım eden askerleri gö
ren bir yabancı hayret duyabilir ve 
ne oluyor diye endişeye düşebilirdi 
ama, İstanbullular için böyle bir su
al bahis mevzuu değildir. Zira bü
tün İstanbullular bilmektedirler ki, 
son bir kaç aydır İstanbulda büyük 
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bir humma içinde devam eden "i-
mar=yıkım" faaliyetlerinde Ordu
nun, bilhassa ihtihkâm birliklerinden 
penis ölçüde istifade edilmektedir. 
Üstelik bu hal artık, son derece nor
mal karşılanmaktadır. Ancak ya
bancılardır ki, bir istimlâk sahasın
da İstihkâm birliklerinin çalıştığını 
gördüklerinde kendi kendilerine "ne 
var, ne oluyor" diye sormaktadır
lar. İstanbul içinde İstihkâm Birlik» 
leri geceli gündüzlü harıl harıl ça
lıştıklarına göre muhtemel bir har
be karşı istihkâmlar mı hazırlanı
yor, yoksa İstanbulda da Lübnanda-
ki gibi olağanüstü bir hal mi var 
sualleri hatıra gelebilir. Ancak olan 
ne odur, ne de bu. Ortalıkta ne harp
le, ne de olağanüstü durumla alâka
lı bir şey vardır. Olan. iki yıldır yi-
kıla yıkıla bir türlü bitirilemiyen 
İstanbulun yıkım işinin daha çabuk 
ve daha ucuza mal edilmesi için Or
dudan da istifade edilmesi yolundaki 
parlak fikrin tatbikat sahasına ko
nulmasından başka bir şey değildir. 
Ucuz etin yahnisi 

Geçen yıllar içinde yapılan is
timlâklerin bir hayli tuzluya 

mat olması ve daha hâlâ bu istim
lâklere ait bir takım borçların öde-
nememesi, yani istimlaklerde tasar
rufa riayet etmek zaruretini orta
ya koymuştur. Ancak bu tasarruf. 

îstîmlâklerîn durdurulması şeklinde 
tezahhür edeceğine, yani ayak yor
gana göre uzatılacağına, başı açıp 
yorganı ayağa göre örtmek seklin
de tezahür etmiştir. Önce istimlâk
te kullanılan personel azaltılmış ve 
bunların yerine vatan müdafaası için 
teçhiz edilmiş ordu birlikleri sefer
ber edilmiştir. Sonra da yeni açılan 
yolların etrafındaki arazi, olması lâ
zım gelenden çok fazla kıymetler 
takdir edilerek resmi ve yarı resmi 
mUesseselere satılmış elde edilen 
fazla parayla eski borçların ö-
denme yolu tutulmuştur. Buluş, ger
çekten son derece zekice bir. buluş
tur! Ancak ah, son kaza olmasaydı... 

Uzun zamandan beri istimlâk iş
lerinde çalıştırılan İstihkâm birlik? 
leri, gerçekten de İstanbulun yıkı
mında büyük bir gayret ve dirayet 
göstermişlerdir. En modern Ameri
kan vasıtaları ile teçhiz edilmiş olan 
-tabii istimlâklerde kullanılmak için 
değil, bu birlikler, Belediye vasıta
ları ile belki de aylarca, yıllarca yı
kıl amayacak, yerinden kaldırılama
yacak olan bina yığınlarım kısa 
bir zamanda yerle bir etmekte
dirler. Böylece imar faaliyetleri is
tenen hızla ilerlemektedir. İşte hu 
haftanın başında pazartesi günü de, 
Kadıköy ile Azapkapı arasındaki 
bir yolun açılmasında bu istihkâm 
birliklerinden birine vazife verilmiş
ti. Yıkım emrini alan İkinci İstih
kâm Taburu Komutam Yarbay Sa-
bahattin Evren, yıkılacak binaların 
etrafında gündüzden gerekli tertiba
tı aldırmış, kazaya sebebiyet veren 
beş katlı hanı bir anda çökertebil-
mek için binanın temel direklerine 
sapan tabir edilen tel halatlar bâğ-
latarak bunları buldozer ye traktör
lere rapt ettirmişti. Gündüz herhan
gi bir kazaya meydan vermemek i-
çin gecenin geç saatleri beklen 
Gece 23.45'de, yıkılacak binaya atı
lan sapanların yerlerini son bir de
fa görmek için yanında asteğmen 
Hüseyin Sofu ve altı er olduğu halde 
inşaatın içine girdiğinde müessif 
kaza meydana gelmiştir. 
Şiddetli tepkiler 

Hâdise muhtelif çevrelerde derhal 
geniş tepkilere yol açtı. Muhale

fet bu haftanın ortasında meseleyi 
Büyük Meclise getirmeye hazırlanı
yordu. Ordunun bu gibi işlerde, hem 
de gece yarılarına kadar çalıştırıl
ması keyfiyeti kanunlara, nizamla
ra ne dereceye kadar uygundu. He
le askeri birliklerin akar yakıtının 
İstanbul sokaklarında kullanılması
na cevaz var maydı? Muhalefet mil-
letvekilleri bunları öğrenmek isti-
yorlardı. Üstelik İstanbulda askeri 
birliklere yıktırılan bazı yerlerin yı
kım müteahhidlerine para ödendiği 
rivayetleri de kulaktan kulağa dola
şıyordu. Bunun yanında bazı subay
ların enkazlardan malzeme çalıp" 
satmak sucundan askeri ceza evinde 
yattıkları gazetelere intikâl etmişti. 
Böylece Kristof Kolomb siyaseti 
türlü zararlar doğuruyordu. Meclis-
te sorulan, işte bunların hesabıydı. 

Son şehitler, bardağı taşıran 
damla oldu. 
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AKİS'in Yazı Müsabakası 
"Milletlerin İktisadînKalkınması 
Niçin Hürriyet içinde Olmalıdır?" 

- IX - Veli SERDAROĞLU 

eknik beşer hayatı devamlı bir 
mücadelenin hikâyesidir. Tet

kik ve tahlil edilirse görülür ki, 
cemiyet içi ve dışı cereyan eden bu 
mücadelenin sebebi, emek ve ek
mektir. Köle ile sahip, patron ile 
işçi ve hükümdar ile tebea arası 
münasebetlerde emek Ve ekmek 
kavgasını müşahede etmemek im
kânsızdır. Emek sahibi emeğinin 
hakkını almaya, ekmeğini kurtar
maya çalışır. Hâkim zümre ise, 
onun emeği üzerine safahat tah
tını kurmaya uğraşır. 

İşte milletlerin iktisadi kalkın
ma teşebbüsünde güdülen gaye bu 
mücadelenin şiddetini tahfif et
mektir. Hudutsuz ihtiyaçlarla, bun
ları tatmin eden mahdut iktisadi 
vasıtalar arasındaki gerginlik nis-
betini azaltmak ve milleti teşkil e-
den fertlerin daha müreffeh yaşa
masını temindir. Her çalışan insan 
kazanmak, her yaşayan insan me
sut olmak ister. Bundan daha saf, 
daha tabii ve daha haklı bir talep 
olamaz. Talep etmek ise hür olma
nın neticesidir. 

Milletlerin iktisadi kalkınması 
niçin hürriyet içinde olmalıdır diye 
sorarken, hürriyet rejiminin ne de
mek olduğunu tarif veya muhtasar 
olarak izahını yapmak lâzımdır. 
İdare etmek ve idare edilmek, var
olmanın ve varolmakta devam et
menin bir neticesidir. İdare eden
ler azınlığı, idare edilenler ise ço
ğunluğu teşkil ederler. İşte hür
riyet rejimi, idare edenlerin vazi
felerini ifa ve selâhiyetlerini is
timalde hiçbir zaman idare edi
lenlerin arzu, menfaat ve görüşle
rine aykırı bir tutumda bulunma
maları, selâhiyet hudutlarını aş
mamaları ve hukuka bağlı kalma
larıdır. 

Asrımızda, insanlık muvacehe
sinde en büyük ahlâksızlık, hürri-
yetsiz bir rejimin müdafaasını yap
maktır. Zira hürriyetsiz bir rejimin 
en farik vasfı, çoğunluğun sefale
ti üzerine, idare edenlerin safahat 
tahtını kurmuş bulunmasıdır. İkti
sat ilmi, tarihin ışığında kati su
rette tespit etmiş bulunmaktadır 
ki, dikta rejiminin hâkim olduğu 
ülkelerde milletler, refah içinde de
ğil, sefalet içinde yaşamışlardır. 

Milletlerin iktisadi kalkınma
sında en önemli başarı faktörlerin
den birisi ferdin ve cemiyetin pal-

kolojisidir. Hürriyetin mânasını ve 
mahiyetini anladıktan sonra, fer
din ve cemiyetin psikolojisine e-
hemmiyet vermemek hakikati in
kâr etmek demektir. Halbuki ba
şarı ancak hakikatlerin üzerinde 
yükselir. Bu sebeple içtimai at
mosfer, iktisadi kalkınmaya müsa
it olmalıdır. Milet, millet çapında
ki iktisadi kalkınmaya hazırlan
malıdır. Fert ve cemiyet, iktisadi 
kalkınmanın sebebini bilmeli, inki
şafını takip etmeli ve neticesini 
karihasında tahmin edebilmelidir. 
Millet, kalkınmayı benimsemeli, 
kendisine faydalı olacağına inan
malıdır. İdare edenler, onu, ' buna 
ikna etmelidir. İkna ise ancak 
hürriyet içinde varittir. 

Elbette ki kalkınmayı despotiz
me dayanarak yürütmek isteyen
ler, milleti müreffeh kılmak, geri 
kalmış memleketi terakki ettirmek 
gayesinde olduklarını söyleyecek
lerdir. Ve mezkûr gayenin istihsa
linde bir müddet için sıkıntılara 
katlanmanın ve hürriyetleri kıs
manın icap ettiğini iddia edecekler
dir. Buna inanmış görünecekler ve 
aglebi ihtimal samimi de olabilir
ler. İktisadi kalkınmanın muvaffa
kiyeti için bir müddet sıkıntılara 
katlanmanın faydası olabilir, fakat 
hürriyetleri kısmanın asla. Zira 
iktisat ilmi, iktisat tarihi ve 
milletlerin tecrübeleri, kati su
rette ispat etmektedir ki, hürriyet 
şartları içinde yürütülmeyen bir 
iktisadi kalkınma politikası, mu
ayyen bir zümreyi zengin ve ih
ya etmekten ileri gidememiş, ço
ğunluğu ise daha çok sefaletin gir
dabına sürüklemiştir. 

İktisadi kalkınma hiçbir zaman 
yoktan varetmek ve bir mucize 
yaratmak demek değildir. Böyle 
bir iddia beşer kuvvetine hudut ta
nımamak demektir. Mantığın ika-
zindan ve ilmin ışığından mahrum 
bu gibi teşebbüsler hüsrana mah
kûmdur. Bir gerçektir ki hürriyetin 
olmadığı yerde ilim ve mantık 
değil, kuvvet hâkimdir. Ve kuv
vet her zaman iyi bir şey de
ğildir. 

İktisadi kalkınma mevcut im
kânları, rasyonel bir şekilde orga
nize ederek, en faydalı ve en ve-
Iüt bir hale sokmak demektir. İk
tisadi kalkınma milli geliri arttı
racak olan İstihsal hacmini geniş

letmek demektir. İktisadi kalkın
ma hayat seviyesini yükseltmek, 
muayyen bir sermaye ve emekle 
âzami istihsal veya asgari bir ser
maye ve emekle muayyen bir is
tihsale varmak demektir. Fakat 
bundan başka iktisadi kalkınma, 
büyük taahhütler, nakliyeler, iha
leler, geniş imkânlar, geniş selâhi-
yetler ve muazzam meblâğlar de
mektir. İşte bütün bunları iktisa
di kalkınmayı yürütenlerin elleri
ne vereceksin ve oluş esnasında o-
lup biteni takip etmeyecek ve yal
nız neticeye intizar edeceksin. Ha
yır, neticeyi hiç bir zaman elde 
edemezsin. Zira suiistimal kendi 
başına buyruk tatbikatçıları pen
çesine alacak, istikameti şaşırta
cak ve hedefi unutturacaktır. Mil
letler, kendi emek ve fedakârlığına 
dayanan iktisadi kalkınmanın bu 
şekilde yürütülmesine razı olmaz
lar. Zira bu tarzda yürütülen bir 
iktisadi politika müspet netice ver
mez. Bunun aksini iddia etmek in
sanı ve onun zaafını tanımamak 
demektir. Sahibine yar olmayacak 
bir emek ve fedakârlık ise velüt 
bir faktör olamaz. Kölelik mües
sesesinin ilgasında yalnız hürriyet 
aşkı, yalnız adalet fikri, yalnız in-
sanlık duygusu ve yalnız dini aki
deler mi tesir etmiştir? En mües
sir âmil esir emeğin randıman ver
memesi değil midir? 

İktisadi kalkınma teşebbüsünün 
muvaffakiyeti, kalkınma faaliyeti
nin hür, dürüst ve rasyonel bir 
metodla yürütülmesine bağlıdır. 
Rasyonel metod, etüde, ibne daya
nır. Rasyonel metod plâna, prog
rama dayanır, rasyonel metod he
saba kitaba dayanır. Fakat hür
riyet şartları içinde yürütülmeyen 
bir iktisadi kalkınmanın metodu 
ne olacaktır? Bunu kim tâyin ede
cektir? Yalnız iktisadi kalkınmayı 
yürütenler mi? Fakat şahsi arzu, 
kapris ve menfaatin bunda dahli 
olmayacak mıdır? 

Artık yirminci asırda iktisaden 
kalkınmak isteyen milletlerin ikti
sadi kalkınma programlarını hür
riyet şartları içinde tanzim ve ic
ra etmeleri, basarının icbar ettiği 
bir zarurettir. Zira sorumlu kişiyi 
suiistimalden meneden, keyfi hare
keti daha başında frenliyen ve "â-
miri mutlak değil, hizmetteyim" 
dedirten en büyük kudret, efkârı 
umumiyenin murakabesidir. 
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İ K T İ S A D İ V E MALİ S A H A D A 

Kalkınma 
Alem gider Mersine... 

irleşnidş Milletlerin, Orta Doğu 
memleketlerinin 1957 yılındaki 

iktisadi durumu hakkında geçen 
hafta yayınladığı rapor, Görülmemiş 
Kalkınmanın çok daha az görülen 
bir misâlini, çölde devesinin koynun
da yaşadığı hayal edilen Orta Doğu 
memleketlerinin verdiğini gösterdi. 

Rapor, 1953 ten beri en yavaş 
kalkman Orta Doğu memleketinin 
Türkiye olduğunu ortaya koymakta
dır: 

Memurlar 
Raf dağının ötesinde 

M emurların eylül ayı içinde 6 
ncı bir ikramiye alacakları hu

susundaki şayialar gerçekleşmedi. 
Halbuki gazetelerde çıkan haberler 
o kadar inandırıcıydı ki... Gazeteler, 
Ufak bir hilei şer'iye ile kanuni güç
lüklerin nasıl yenilebileceğini bile 
anlatıyorlardı. 

Anlaşılan bir kurt masalı haline 
gelen memur maaşlarına zam hikâ
yesi daha uzun müddet devam ede
cektir. Ne tuhaftır Asyanın tam ö-

Memleketler 

Gayri Safî Milli Hasıladaki Reel- Artış 

(1953 = 100) 

1953 1954 1955 1956 

Mısır 
İran (1955 
İsrail 
Lübnan 
Suriye 
Türkiye 

1= 100) 
100 

— 
100 
100 
100 
100 

114. 

— 
122 
103 
122 

91 

119 
100 
132 
115 
112 
100,4 

109 
107 
146 
129 
130 
105,4 

1957 

116 

bür ucunda bulunan bir memlekette 
de memurlar yıllardan beri zam hi
kâyesi dinlemektedirler. Bu memle
ket, Güney Koredir. 

Menderesin Korede bulunduğu 
günlere rastlayan seçim mücadele
sinde, memur maaşlarına zam vaa
di büyük rol oynamıştır. Mamafih 
herkes bu vaadlerin çabucak unutu
lacağını düşünüyordu.. Güney Kore 
Hükümeti de, seçim vaadlerinin 
mutlaka tutulması lâzım geldiği ka
naatinde değildi. Ama buna rağ
men vaadini- tuttu ve gelecek bütçe 
yılını beklemeden memur maaşları
na yüzde yüz zam yapan bir kanu
nu geçen haftanın ortasında Millî 
Meclisten geçirdi. 

Bu kanuna 'göre, vasat bir me
murun eline 720 lira (80 dolar) ge
çecektir. Teğmen maaşı 972 lira 
-108 dolar- dır. Bir General veya 
bir bakan ayda 1566 lira -174 dolar-
alacaktır. Görüldüğü gibi, en yüksek 
ve en alçak ücretler arasındaki me
safe son derece dar tutulmuştur. 
Bir generale, teğmen maaşının iki 
mislinden az maaş verilmektedir. 

Kore Hükümetini memur maaş
larına büyük ölçüde zam yapmaya 
zorlıyan sebep, rüşvet ve hırsızlığın 

[Milli Gelirde de yılda ortalama 
yüzde 1,8 artışla -nüfus her yıl yüz
de 3 artmaktadır- Türkiye sonuncu 
gelmektedir! 

Adam başına kullanılan enerji 
miktarı bakımından da durumumuz 
hiç parlak değildir. Bir memle
ketin ilerilik seviyesini gösteren e-
nerji istihlâkinde, Türkiye' ancak 

dünü geçmekte, Suriye ile atbaşı 
gitmektedir: 

... . 
Adam Başına Kullanılan Enerji 

(Kilogram kömürle ifada 
edilmiştir. 

Memleketler 

Kıbrıs 
Mısır 
I r a k 
İran 
İsrail 
Ürdün 
Lübnan 
Suriye 
Türkiye 

1954 

430 
230 
270 

1110. 
970 

80 
390 
190 
230 

1955 

400 
260 
320 

— 
1050 

100 
490 
190 
220 

1956 

600 
240 
280 

—; 
1100 

120 

230 
230 

m u t Gelir artışında sonuncu ge
len memleketimizin, başta geldiği 
tek saha fiyat yükselmeler!dir! Tür
kiye, 1953 ten beri bölgedeki fiyat 
artışı rekorunu kırmıştır. Yandaki 
tablo bunu göstermektedir. 

Mısır (Kahire) 

HAYAT PAHALILIĞI 
(1953 = 100) 

1954 

Geçinme Endeksi (bütün maddeler) 
Gıda maddeleri Endeksi 
Toptan Fiyatlar Endeksi 

Irak (Bağdat) 

Geçinme Endeksi 
Gıda Maddeleri Endeksi 

. Toptan Fiyatlar Endeksi 
İran (Tahran) 

Geçinme Endeksi 
Gıda Maddeleri Endeksi 
Toptan Fiyatlar Endeksi 

İsrail (Hayfa, Kudüs, Telaviv) 

Geçinme Endeksi 
Gıda Maddeleri Endeksi 
Toptan 'Fiyatlar Endeksi 

Lübnan (Beyrut) 

Geçinme Endeksi 
Gıda Maddeleri Endeksi 
Toptan Fiyatlar Endeksi 

Suriye (Şam) 

Geçinme Endeksi 
Gıda Maddelesi Endeksi 
Toptan Fiyatlar Endeksi 

Türkiye. (İstanbul) • 

Geçinme Endeksi 
Gıda Maddeleri Endeksi 
Toptan Fiyatlar Endeksi 

96 
101 
97 

1955 1956 1957 

96 
103 
99 

98 191 
98 102 
96 97 

118 122 
114 114 
118 115 

98 101,5 
104 108 
110 119 

197 112 
110 116 
104 109 

180 139 
121 127 
123 122 

112 119 127 185 
118 117 126 182 
118 124 131 150 

95 
93 
92 

92 
93 

110 
109 
111 

97 
96 
98 

91 
94 

119 
114 
119 

102 
105 

98 

104 
98 

136 
131 

142 

109 
114 
100 

V 

114 
95 

148 
142 
159 
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memurlar arasında son derece ya
yılması olmuştur. Yapılan inceleme-
ler, rüşvetin artışında en mühim-
âmilin ücretlerin kifayetsizliği ol
duğunu göstermiştir. Bunun üzerine 
acele maaşlara zam yapılmıştır. 
Zammı, rüşvet ve hırsızlığa' karşı 
alınacak sert tedbirler takip ede
cektir. 

A. B. D. 
B a k l a v a Teps i s i 

eçen haftanın başında 85 inci A-
merikan Kongresi büyük bir 

coşkunluk içinde tatile girdi. Muhte
rem temsilciler ve senatörler Kong
re salonunda sevinç çığlıkları attılar 
ve etrafa konfetiler yağdırdılar. 

Yaz tatiline giren mektep ço
cuklarım hatırlatan bu neşe tezahü
rünün sebebi, Washington'un Boğu
cu sıcaklarından kurtulmak arzusu 
değildir. Muhterem' senatör ve tem
silciler, çekmecelerinden çıkarttık
ları kâğıtlarla yaptıkları konfetilerle, 
son gününü yaşıyan -7 Ocakta top
lanacak olan Kongre 86 rakkamını 
taşıyacaktır. 85 inci Kongrenin ba
şarısını tes'id ediyorlardı. Kongre, 
muvaffak bir çalışma devresi geçir
diğinden emindi. , 
- Muvaffak Kongrenin son yaptı

ğı iş, 1959 yılı için dış yardımı prog
ramının kabulü oldu. Kongrede ay
lardan beri dış yardımın budanması 
hikâyesi sürüp gidiyordu. Mükellef
lerin kesesinden ötesini görmiyen 
Kongre budamaya taraftardı. 

Başkan Eisenhower, Dulles ve 
muavini Dillon, Kongrenin tasarruf 
zihniyetini yenmek için çok çalıştı-
larsa da yardım kesesinin budanma
sına mâni olamadılar. Kongre, ken
dine sunulan yardım programında 
652 milyon dolar tasarruf yaptı. 
Demek ki Eisenhower Hükümeti, bu 
mali yıl zarfında 3.298 milyon dolar 
askeri ve iktisadî yardım fonuna sa
hip olacaktır. Aşağıdaki tablo, Hü
kümetin istediği ye Kongrenin ka
bul ettiği yardım miktarlarını gös
termektedir . 

Kongrenin yardım budama me
rakı yeni değildir. Ama Kongre bu 
yıl kısıntı ameliyesine bir yemlik 
getirmiştir. Programın askarî kıs
mım tabu sayan muhterem temsil-
ciler ,bu sefer sadece iktisadi yardı
mı azaltmakla yetinmemişler, aske-

Dillon 
Budanmayan ne kaldı? 

rî yardıma da ellerini uzatmışlardır. 
Kongre anlaşılan, bir çok memleke
tin -bu memleketler arasında Tür
kiye de vardır- kapasitelerinin çok 
Üstünde askerî malzeme aldıkları 
hakkında kendine sunulan raporla
ra hissiz kalamamaştır. Ama İktisa
di Yârdımın artmasını istiyen ra
porlara kulak vermiyen Kongre, ik
tisadi yardımın temel taşı olarak 
düşünülen Kalkınma İkraz Ponunu 
-Türkiye, bu fondan 37,5 milyon do
lar alacaktır- 225 milyon dolar a-
zaltmakta beis görmemiştir. 

Programın diğer mühim bir kıs
mı, savunma desteği gibi askerî bir 
kim altında gizlenen iktisadi yar
dımdır. Savunma desteği, İspanya, 
Kore, Milliyetçi Çin, Türkiye gibi 
-Türkiyenin bu yılki hissesi 75 mil
yon dolar- büyük ölçüde askeri kuv
veti ayakta tutan memleketlerin ik
tisadiyatını takviye için yapılmak
tadır. Bu yardımdan aslan payım 
Kore ve Milliyetçi Çin almaktadır. 

Kongrenin Kabul ettiği Hükümetin Yardım Programı 

(milyon dolar) Miktar 

Askerî Yardım 
Savunma Desteği 
Kalkınma İkraz Fonu 
Hususi İktisadi Yardım 
Cumhurbaşkanının Hususi Fonu 
Teknik Yardım 
Çeşitli Yardım 

1 800 
835 
625 
212 
200 
164 
106 

3 942 

1 515 

750 
400 
200 
155 
171 
107 

S 298 

Okuyucu mektupları 

İktidar hakkında 

E ski sayılarınızdan birinde, İs-
partada Said-i Nursi ile yaptı

ğınız röportajı, memleket aydın
larının bu husustaki fikirlerini ve 
erbab-ı din geçinen bir iki kişinin 
yaygaralarını okumuştum.' Röpor
tajınız ile bir memleket yarasına 
neşter vurarak tehlikeyi o zaman 
işaret etmiştiniz. 

Şimdi Nurcuların yargılandığı
nı okuyoruz. Acaba İktidar neden 
gerekli tedbirleri zamanında al
madı? Cevap malum: İktidarımı
zın mümeyyiz vasıflarından birisi 
de, "merkep çalındıktan sonra ka-
pıya mandal asmaktır". Allahtan 
mandal çürük olmasa. 

Yalcın Uras — İstanbul 

* 

NATO'nun bir üyesiyiz. Hür 
milletler safında bulunuyoruz 

ve demokrasiyi kabul etmiş durum
dayız. Birleşmiş Milletler İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesinde 
imzamız var ve Anayasamız, seya
hat Türklerin tabii haklarından
dır der. Seyahatin ise hangi re
jimlerde tahdit edildiğini altı ya
sandaki çocuklar dahi bilir. Nüfuz
lu ve İmtiyazlı kimseler Avrupa 
seyahatine giderken, Türk vatan
daşları niçin seyahat hürriyetinin 
hasretini çeksin? 

Ahmet Erdal — İstanbul 

* 

İ ç ve di s. olaylar mademki birer 
millî davadır, neden milletçe 

hal çaresi aranmıyor ve neden uy
durma haberler verilerek -kendile
ri de dahil kimsenin inanmadığı-
milleti tatmin etme yoluna gidili
yor? İnönüye ve Muhalefete ne
den konuşma hakkı tanınmıyor? 
Cevap veremeyeceklerinden mi kor
kuyorlar? Sermayeleri kafi değilse 
yedek parçalarını kullansınlar. Za
ferin. Havadisin başyazarları ne 
güne para alıyor? Devlet Radyo
larında onları konuştursunlar. 

Tuna Aksun — İskenderun 

* 

New - York Herald Tribüne ga
zetesinin Romada çıkan 19 Tem

muz 1958 tarihli nüshasında, para 
değerlerini gösteren listede bir 
Türk lirası 0.23 İsviçre frangı ola
rak gösterilmektedir. Ayni listede 
bir Amerikan doları 426 İsviçre 
frangına tekabül etmektedir. De
mek oluyor ki: (426/23=18,52 T.L.) 
bir dolar 18.52 T. L. kıymetin-
dedir. Tabii bu imkânsız birşey! 
Bir dolar resmî kurdan 2.80 T. L., 
hadi olmadı diyelim turist -deblo-
kaj- kurundan 5.75 T. L. dır. 
Primle ise 9.02 T. L. dir. Bu ba-
kımdan en kısa zamanda mezkûr , 
gazetenin ayni sütununda ayni 
puntolarla keyfiyetin açıklanması 
için tekzipler dairesinin dikkatini 
çekmenizi rica ederim. 

Mustafa Altan Ergün — İstanbul 

AKİS, 6 EYLÜL 1958 
19 

G 
pe

cy
a



İKTİSADÎ VE MALİ SAHADA 

Cumhurbaşkanı ve Dulles, yardı-
mın kısılmasından hiç de memnun 
değillerdir. Doğu ve Batı arasında
ki soğuk harbin İktisadi mahiyet 
kazanmaya 'başladığı bir devrede, 
Kongrenin diktiği dar elbise içinde 
dolar siyasetinin zor yürütüleceğini 
düşünmektedirler. Buna rağmen ve
tosunu kullanmayı sevmiyen uysal 
Cumhurbaşkanı, geçen haftanın so
nunda yeni yardım programının al
tına imzasını koymuştur. 

Hindistan 
Ya buna ne buyrulur? 

Son dış yardımı Türkiyede zafer 
olarak göstermeye çalışanlar ge

çen haftanın ortasında Washington'-
dan gelen bir haberi yürekleri bur-
kularak okudular. Zira bu haber, 
Batılıların, ikinci beş yıllık plânı 
kurtarmak için nötralist Hindasta-
na 1961'e kadar bir milyar dolar 
-evet bir milyar dolar- kredi açma

yı prensip itibariyle kabul ettikleri
ni "bildiriyordu. Bu bir milyarın üç
te biri, 1959 Martından evvel veri
lecektir. Daha geçenlerde büyük 
miktarda yardım gören Hindistana, 
önümüzdeki mail yıl içinde Ameri
ka 200 milyon. İngiltere 75 - 100 mil
yon dolar tutarında -büyük dost İn
giltere bizim için 10 milyondan yu
karı çıkmadı- kredi açacaklardır. 

Ne tuhaftır ki, bir milyarı ga-
rantiliyen Hindistandan en ufak bir 
zafer sesi işitilmemektedirî . 

Acaba Kalkınıyor muyuz? 
M. M. ndeki son konuşmasın-
da kalkınmanın gayesinin Ba

tı memleketleri seviyesine yetiş
mek olduğunu açıklıyan sayın 
Menderes, Cumhuriyetin ilk gibile
rinden beri işitilen bir iddiayı tek
rarlamaktan başka birşey yapma
da. Acaba bu gayeyi ne dereceye 
kadar gerçekleştirebildik? Batı 
Dünyasıyla aramızda mevcut me
safe kapanıyor mu? Diğer bir de
yişle, Türkiyede milli gelir Batı 
memleketlerine nazaran daha hız
la artmakta mıdır? Bu suallerin 
cevabı, maalesef kat i bir "hayır" 
dır. 

AKİS'in 210 uncu sayısında ya
yınlanan ve Birleşmiş Milletlerin 
damgasını taşıyan bir tablo, bu 
mevzuda en iyimserleri hayal kı
rıklığına uğratacak kadar acıdır. 
Zira 1953 - 1957 yılları arasında 
Milli Gelirdeki artış bakımından 
15 Avrupa memleketi arasında 
Türkiye sonuncu gelmektedir. Bı
rakalım fransayı, Almanyayı, İtal-
yayı.. Bırakalım Batıdan çok daha 
büyük bir hızla kalkınan Polonya, 
Çekoslovakya, Macaristan gibi De
mirperde gerisi memleketlerini, 
Yunanistanda bile Milli Gelir 1949 
dan beri muntazaman % 6 ya ya
kın bir nisbette artmaktadır. Hal
buki 1950 - 1953 şahlanmasından 
sonra» Türkiyede Gayri Safi Milli 
Hasılanın yıllık artış nisbeti yüz
de 1,4 e düşmüştür! O halde, hiç 
şüphe yok, Batıyla aramızdaki me
safe kapanacağı yerde günden gü
ne açılmaktadır. Bu tempoyla Ba
tıya yetişmek hayaldir. 

Acaba- diğer az gelişmiş mem
leketler ne âlemdedir? Meselâ şu 
hiç beğenmediğimiz Orta Doğu 
memleketlerine nazaran durumu
muz nedir? Orta Doğunun iktisa
di durumunu inceliyen Birleşmiş 
Milletlerin 1957 yılı raporunda bu 
sualin cevabım bulmak mümkün
dür: Türkiye, bu komşu memle
ketlere nazaran 1953 ten beri en 
yavaş kalkınan memlekettir. 1858 
yılında Gayri Safi Milli Hasıla 100 
sayılırsa, bu rakam 1956 da Mısır
da 109'u, Lübnanda 129'u, Suriye-
de 139'u. İsrailde 146*yı bulmakta
dır. Halbuki aynı devre zarfında, 

Türkiyede Gayri Safi Millî Hasıla 
ancak 100 den 105,4'e geçmiştir. 
Başlıca Orta Doğu memleketleri 
arasında Türkiye demek ki en ya
vaş kalkınanıdır! 

Şu küçümsediğimiz Suriyeyle 
yapılan ufak bir mukayese büyük 
laflar ve hakikatler arasındaki me
safeyi daha iyi gösterecektir: Mil
li Gelirin memleketimizde yılda 
yüzde 1,8 nisbetinde -yükseldiği bu 
devrede, Suriyedekl yükseliş nisbe
ti yüzde 13'tür. Haydi diyelim son 
yıllarda Türkiyede hava şartları 
kötü gitmiş, mahsul iyi olmadığı 
için Millî Gelir pek fazla artma
mıştır. O halde sanayinin Milli 
Gelire getirdiği hissenin artışına 
bakalım: Suriyede sanayinin ya
rattığı kıymet 1953 te 100'den 1956 
da 154'e geçmiştir. Halbuki Türki
yede ancak 126 ya erişmiştir. 

Belki bu rakamlara da dudak 
bükülecek, "yatırımlar daha mey-
valarıın vermedi, hele bir meyva-
lan toplıyalım da görürsünüz" de
necektir. Birleşmiş Milletlerin ra
kamları maalesef bu hususta da 
ümide yer bırakmamaktadır: Zira 
Türkiyede yatırımların Gayri Sa
fî Millî Hasılaya nisbeti 1953 . 1956 
arasında 12.4, 14.2, 14.1, 13.5 nis-
betleri arasında dolaşırken, Suri
yede 15.4, 17, 21, 16.5'a ulaşmak-
tadır. Demek ki Suriye, Türkiyeye 
nazaran Millî Gelirin daha büyük 
bir kısmını yatınmlara ayırmak
tadır. 1953 ten beri yatırımlarda
ki artış nisbeti de bunu göster
mektedir. Suriyede yatırımlar, 1953 
te 100 iken, 1956 da 149'a erişmiş
tir. Halbuki Türkiyede 1956 da an
cak 126'ya varabilmiştir. Yani şu 
küçümsenen Suriye, cüssesine gö
re, "yatırımcı Türkiye"den çok 
daha fazla yatırım yapmaktadır! 

Sayın Menderesin B. M. M. nin 
son toplantısında kullandığı bir i-
fadeyle, "Millî Gelir, şu . bu, hep 
uydurma" denilebilir ve yukardaki 
rakamlara aldırış edilmiyebilir. 
Buna da peki diyelim ve daha mü
şahhas istatistiklere inelim: Mese
lâ bir memlekette adam başına dü
şen ve Kgr. ile ifade edilebilen e-
nerji miktarı. Millî Gelir hesapları 
dışında, kalkınmanın en iyi miya-

Doğan AVCIOĞLU 
rıdır. Maalesef, bu bakımdan da, 
durum iyi değildir. Zira 1850 yı
lında Türkiye ve Suriyede adam 
başına kullanılan enerji miktarı 
-kömüre tahvil edilmiştir- 280 
Kgn dır. -'Kıbrıs için bu rakam 
590 Kgr. dır!. Yani her iki mem
lekette de, nüfus sayısı göz önüne 
alınırsa, aynı miktar enerji sarfe-
dilmektedir. Yalnız Türkiyede 1954 
- 1956 yılları arasında adam başı
na düşen enerji miktarı sabit kal
dığı halde, Suriyede 190 dan 230 
Kgr. a geçmiştir. Küçük komşu 
memleket, Millî Gelirin daha büyük 
bir kısmını yatırımlara ayırdığına 
göre, önümüzdeki yıllarda enerji 
istihlâki bakımından bizi herhalde 
geride bırakacaktır. 

İşin daha acı tarafı, Suriye dı
şarıdan bir yardım görmediği ve 
borçlanmadığı halde, -ancak 1957 
de Rıısyadan kredi almıştır- biz
den daha hızlı kalkınmaktadır. Fil
hakika Suriyenin tediye bilançosu
nun cari muameleler kısmı her yıl 
denk kapanmaktadır, hattâ 1956 
yılında 29 milyon Suriye lirası bir 
fazlalık bile mevcuttur. 

Hikâye bu kadarla da bitme-
mektedir: Büyük ölçüde yatırım 
yapan Suriyede, fiyatlar artacağı 
yerde düşmüştür. 1953 te 100 o-
lan toptan fiyatlar endeksi, 1957 
de 95'e inmiştir. Halbuki bu dev
rede Türkiye bölgedeki pahalılık 
rekorunu kırmış, toptan fiyatlar 
endeksi 100 den 159'a yükselmiş
tir. 

Birleşmiş Milletlerin yayınladı
ğı rakamların ortaya koyduğu ha
kikat acıdır: Kalkınmanın kendi
sinden çok, edebiyatıyla uğraştığı
mızı kabul etmek zorundayız. Kal
kınmayı hakikaten hızlandırmak 
istiyorsak, sadece dış yardıma gü
venmekten vazgeçip. Milli Gelirin 
veya Millî Gelirdeki artışın çok da
ha büyük bir kısmını müsmir ya
tırımlara yöneltmemiz lâzımdır. 
Batı memleketlerine yetişmek ga
yesini güdenler, herşeyden evvel, 
bu gayeye erişmek için yılda ne 
nisbette ve hangi sahalarda yatı
rım yapılması gerektiğini söyle
melidirler. 
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DÜNYÂDA OLUP B İ T E N L E R 

Orta Doğu 

Dag Hammarskjoeld 
Gürültüyü sevmiyor 

Perdelerin gerisinde.. 

G ürültüyü ve beyanat vermeyi 
sevmiyen Mr. H. Orta Doğudaki 

vazifesine sessiz sadasız devam et
mektedir. Bu hafta sıra Kahirede-
dir. Geçen haftanın sonunda, atom 
enerjisinin sulh yolunda kullanılma
sı meselesiyle meşgul olmak üzere 
Ürdünden Cenevreye gelen Mr. H., 
Çarşamba günü Kahireye gidecek
tir. Genel' Sekreterin Kahireden 
Bağdada hareket edeceği ve yeniden 
Ürdüne döneceği söylenmektedir. 

Mr. H.'ın Ürdünde Kral Hüseyin 
ve Başbakan Samir Rıfai ile yaptığı 
konuşmalar hakkında fazla bir şey 
bilinmemektedir. Konuşmalardan 
sonra yayınlanan tebliğ, "Ürdün Hü
kümeti ve Genel Sekreter arasında 
geniş bir anlaşma zemini bulundu
ğu" nu söylemekle yetinmektedir. 
Tebliğin getirdiği tek aydınlık, Mr. 
H.'ın Ürdüne, Birleşmiş Milletler 
Kuvvetleri veya hudut müşahitleri 
gönderilmesinin, meseleyi halletmi-
yeceğini kabul etmesinden ibarettir. 
Anlaşılan Kral Hüseyin, İngiliz as
kerlerinin ilelebet Ürdünde kalması
nı istemektedir. Halbuki Mr. H.'ın 
başlıca vazifesi, İngiliz askerlerinin 
geri çekilmesinin teminidir. Bu du
rumda Mir. H.'a, Kahire ve Amman 
arasında bir anlaşma zemini bulma
ya çalışmaktan başka bir şey kal
mamaktadır. Mr. H. Nasıra, "ne o-
lur, Ürdünlülere söyle, Kral Hüse-
yinin tahtına ilişmesinler" diyecek

tir. Gelgelelim Nasır bu acayip tek
lifi kabul etse bile -Birleşik Cum
huriyetin fakir Ürdünü ilhakta men
faati yoktur- Ürdün halkının lâf 
anlıyacağı çok şüphelidir. Zira Mr. 
Dulles'ın hâlâ inanmak ve dünyayı 
inandırmak istediği "bilvasıta teca
vüz" dışardan değil, içerden gel
mektedir. Nasır, Kral Hüseyinle 
sarmaş dolaş olsa bile. Kral Hüse
yin tıpkı Irakta olduğu gibi, tahtı
nı kaybetmekten kurtulamıyacaktır. 
O halde Orta Doğuda mevcut statü
konun muhafazasına çalışmak bir 
hayaldir. Mr. Dulles, bu inattan vaz 
geçmediği müddetçe. Dünya Evinin 
Genel Sekreterinin vazifesinin muvaf 
fakiyetle neticelenmesi imkânsızdır. 

Bereket versin Batıda, bu basit 
hakikati anlıyanların sayısı gittikçe 
çoğalmaktadır. Nitekim iyi haber 
alan Sunday Times, gecen hafta İn
giliz mütehassıslarının Orta Doğuda 
statükonun muhafaza edilemiyeceği-
ni düşündüğünü yazıyordu. Bu mü
tehassıslara göre, Arap Ligi siyasi 
bir realite hâline gelecektir. Arap 
memleketleri Kahirenin idaresindeki 
-diktatörlüğü altında değil- bir fe
derasyonda toplanacaklardır. Ame
rikan Dışişleri Bakanlığında da ay
nı şekilde düşünen mütehassısların 
sayısı az değildir. Ne çare ki Ame
rikan diplomasisini tek başına yürü
ten Mr. Dulles aynı fikirde değildir. 
Dulles ve Dulles'tan fazla Dulles' çı-
lar hâlâ Nasırı tecrit etmeye ve ge
rekirse zora başvurarak statükoyu 
kurtarmaya çalışmaktadırlar. Bu se
beple Mr. H'ın misyonunun muvaf

fakiyeti - Arapları değil, -fakat Dul-
les'ı ikna etmesine bağlıdır! 

Uzak Doğu 
El ense.. 

eçen haftanın başında harp teh-
likesi, Orta Doğudan Uzak Do

ğuya kaydı. Çin sahillerinde Mig ve 
Sabre uçakları boy ölçüşmektedir. 
Bataryalar ölüm yağdırmakta, hü
cumbotlar çarpışmaktadır. Pasifik-
teki 66 gemiden müteşekkil. VII. 
Amerikan Filosu hazırol emrini al
mıştır. Akdenizde dolaşan Essex u-
çak gemisi ve dört destroyer, Sü
veyş Kanalını geçerek Uzak Doğu 
yolunu tutmuştur. San Frânciscoda 
demirli Midway uçak gemisi- ve 
Long Beach'teki. Los Angeles ağır 
Kruvazörü aynı istikamete doğru i-
lerlemektedir. Amerikan ve Milliyet
çi Çin uçakları ise, Formoza boğazı 
üzerinde nöbet beklemektedir. . 

Hadise, Kızıl Cinin Formoza Hü
kümetine ait olan, burnunun dibin
deki Quemoy ve Matsu adalarını 
bombardıman etmesiyle başladı. 
Bombardımanla' şiddetini arttıra
rak devam etti. 

Kızıl ve Milliyetçi. Çin arasında 
bu cins çarpışmalar âdet haline gel
miştir. Hattâ bundan üç yıl kadar 
evvel, iki Çin arasındaki çarpışma
lar son derece şiddetlenmiş, harp 
tehlikesi Amerikanın müdahalesi 
sayesinde yatışmıştır, Amerika o 
tarihlerde Çan Kay Seki Tachen sa
hil adalarını komünistlere terke zor-

Yeni buhran sahasını gösteren harita 
'Yar bana bir eğlence..." 
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DÜNYADA OLUP BİTENLER 

Çan Kay Şekler 
Papuç pahalılandı 

lamış, mukabilinde Formoza ve 
Pescadores adalarının savunmasını 
üzerine aldığını taahhüt etmişti. Kı
zıl Çin de fazla inatçı davranma
mış, Tachen Adaları ile yetinmiş ve 
mesele kapanmıştı. Maamafih mese
lenin kapanmasıyla iki Çin arasın
daki münferit çarpışmalar sona er
memiştir. Bilhassa Çinin başına dön
mesi üçüncü bir dünya harbine ve 
hattâ Formozada kalabilmesi bile 
soğuk harbin devamına bağlı olan 
Çan Kay Şek, havayı gergin tut
mak için elinden geleni yapmıştır. 
Milliyetçi Çin Hükümeti gemileri
nin korsanlık yapması, uçakların 
kıt'ayı bombardımanı, adam indir
meleri, sabotaj tertip etmeleri ola
ğan hâdiseler sayılmaktadır. Was
hington'da son derece kudretli bir 
Çin tazyik grubunun mevcudiyeti 
de, Çan Kay Şekin ücretini arttır-
masını kolaylaştırmaktadır. Mama
fih bu sefer inisiyatif Kızıl Çinden 
gelmektedir. Pekin' Radyosuna inan
mak lâzım gelirse, Kızıl Çin Que-
moy ve Matsu adalarını işgale ni
yetlidir. Adaların iaşe yolları kesil
miştir, bu sebeple her türlü muka
vemet beyhudedir. Radyoya göre 
Quemoy ve Matsu'nun alınması, 
Formozanın kurtarılmasında ilk adı
mı teşkil edecektir. 

Formozada bulunan Amerikalı 
mütehassıslar, başlangıçta Kızıl Çi
nin böyle bir harekete girişeceğine 
inanmıyorlardı. Fakat Çin batarya
larının ateşinin şiddetlenmesi üzeri
ne mütehassıslar, Quemoy ve Mat-
şu'ya önümüzdeki günlerde asker 
çıkarılmasına yüzde 90 ihtimal ver
mektedirler. Amerika Ordu Başka
nı ve Pasifik Başkomutanının acele 

Formozaya hareketi, işleyin ciddileş
tiğine delildir. 

Hâlen temel mesela, Kızıl Çin Ada
ları işgale kalkarsa Amerikanın ne 
yapacağıdır. Amerika, Dışişleri Baka 
nı Zorlunun şampiyonluğunu yaptığı 
"seyirci kalmama" politikasına uya
rak, diktatör Çan Kay Şekin imda
dına koşacak ve en azından yetti 
bir Kore harbinin başlamasını göze 
alacak mıdır? Meçhuldür. , 

Amerika, Formoza ve Pescadores 
adalarının savunmasını taahhüt et
miş durumdadır. Bu adalara bir te
cavüz vuku bulursa, Çan Kay Şeki 
koruyacaktır. Quemoy ve Matsu a-
daları, taahhüdün dışında kalmakta
dır. Ama Kongre, Cumhurbaşkanı 
Eisenhower,e, Formoza ve Pescado
res adalarının savunması için lüzum
lu görülen bölgelerde müdahele 
hakkını tanımıştır. Eğer Cumhur
başkanı, Quemoy ve Matsu'yu, For
mozanın müdafaası bakımından mu
hlin addederse, Amerika Kızıl Çine' 
karşı harekete geçebilecektir. Aca
ba Eisenhower Hükümeti, bu sahil 
adalarının savunmasını hayati say
makta mıdır? Sızan haberler, aske
ri mütehassısların Quemoy ve Mat
su adalarını, stratejik bakımdan 
kıymetsiz bulduklarım göstermekte
dir. Mamafih gerek Dulles, gerek 
Eisenhower, siyasi sebepler dolayı
sıyla, askeri mütehassısların kanaa
tini paylaşmaktan çekinmiş, Que-
moy ve Matsu'yu korumalarının 
muhtemel olduğu intibaını vermeye 
çalışmışlardır. Dulles, geçen hafta 
Kanarya adalarına istirahate git
meden evvel, Temsilciler Meclisinin 
Dışişleri Komisyonuna gönderdiği 
bir mektupta. Kızıl Çinin hareketi
ni "sulhu tehdit" olarak vasıflandır
mış ve çıkartma ihtimali için tehdit 
yollu "ümit ediyorum ve inanıyo
rum ki böyle bir şey vuku bulma
yacaktır" demiştir. Başkan Eisen-
hower da son basın toplantısında 

aynı dili kullanmış, Çan Kay Şek 
Hükümetinin Quemoy ve Matsu'ya 
büyük ölçüde kuvvet yığması dola-
yısiyle -ihtiyarlıyan ordunun üçte 
biri oradadır- bu adaların stratejik 
ehemmiyetinin arttığım açıklamış
tır. 

Amerikanın güttüğü maksat ay
cıktır: Quemoy ve Matsu adaları
nın komünistler tarafından işgaline 
seyirci kalması, siyasi sebeplerden 
dolayı müşküldür. Bu hareketin 
-tıpkı Orta Doğuda olduğu gibi-
Amerikanın dostlarını terkettiği dü
şüncesine yol açmasından korkmak
tadır. Gelgelelim ortada askerî bir 
zaruret yokken, Amerikanın müda-
helesini halk efkârının hoş karşıla
mayacağı muhakkaktır. Bu sebeple 
Amerika mütereddittir. Dulles'ın 
bütün ümidi, Amerikanın muhtemel 
müdahelesinden korkarak, Kızıl Çi
nin adaları işgal teşebbüsünden vaz
geçmesidir. Az çok müphem tehdit
lerin mânası budur. 

Öyle anlaşılıyor ki, Synghman 
Rhee ve Çan Kay Şek gibi dostlara 
sahip oldukça, Hür Dünya lideri
nin sık sık "harbin eşiğine kadar 
gitmek" tehlikesinden kurtulmasına 
imkân yoktur. 

Fransa 
Bombalar altında Paris 

u haftanın başında esmer ve si-
yah saçlı turistlerin güzel Pa-

riste geceleri dolaşmaları çok cüret 
istiyen bir iş haline gelmiştir. Halt 
bu esmer turistler bir de otomobil 
sahibiyseler, durumları çok daha 
tehlikelidir.. Karşılarında derhal, 
tepeden tırnağa kadar silâhlı ve 
nazik olmaya çalışmıyan polisleri 
bulacaklardır. 

Paris, esmer yabancılar için, bir
denbire netameli bir şehir olmuştur. 

Paristen bir köşe 
Bu sakin haline bakıp da aldanmayın 
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S o k a k l a r ı n d a polis a r a b a l a r ı vızır 
vızır d o l a ş m a k t a , resmî- binalar ın 
etraf ında büyük say ıda emniyet kuv
vetleri nöbet beklemektedir . F r a n s a 
n ın diğer şehirlerinde de d u r u m ay
nıdır. 

Tur i s t ler in sevgilisi F r a n s a n ı n , 
birdenbire işgal a l t ında bir m e m l e 
ket ha l ine gelmesi , Cezayirl i Milli
yetçilerin te rör hareket ini F r a n s a -
ya da intikal et t i rmeler inin net ice* 
sidir. H a k i k a t e n terör izmde pişen 
Cezayirl i ler, F r a n s a y ı bir yangın ye
r ine çevirmiş lerdir : Mars i lya , T o u -
louse, N a r b o n n e ve R o u e n n e ' d e ben
zin depolar ı y a n m a k t a d ı r . S o n dere
ce sıkı emniyet tedbirlerine r a ğ m e n , 
1 0 milyon m e t r e k ü p . benzin yanıp 
g i tmiş t i r . S o k a k l a r d a d o l a ş a n ü n i 
formalı kimselerin h a y a t ı tehl ikede
di r . P a r i s t e geçen hafta d ö r t polis, 
bir a s t subay ö ldürülmüştür . Diğer 
bir şehirde bir g e n e r a l milliyetçile
r i n kurşunlar ına hedef o lmuştur . 
T e r ö r h a r e k e t i kolay kolay önlene
ceğe benzememektedir . Z i r a F r a n -
s a d a son derece iyi bir şekilde t e ş 
ki lât landır ı lmış, 230 bin Cezayirl i 
vardı r . Teröris t ler F r a n s a y ı 5-6 vi
lâyete bölmüşlerdir . Teşki lât ın en 
a l t k a d e m e s i n d e hücreler bu lunmak
tadır . K o m ü n i s t l e r d e n m ü l h e m bu 
t e ş k i l â t l a n m a şekli, h e m sıkı bir d i 
siplin k u r m a y a , h e m y a k a l a n a n l a 
rın diğer teşki lâ t üyelerini ele ver
memes ine i m k â n s a ğ l a m a k t a d ı r . Millî 
K u r t u l u ş H a r e k e t i n i n , F r a n s a d a ç a 
l ışan Cezayir l i lerden yılda 4-5 m i l 
yar f ranka yakın a i d a t toplıyabil-
mes i , bu iyi te şk i lâ t lanmanın net i
cesidir. Bu p a r a y l a , terör h a r e k e t i 
ni yürütebilmek için evler, kahve
ler, oteller, otomobil ler ve motos ik
letler s a t ı n al ınmışt ır . 

H â l e n F r a n s ı z polisi, s a a t gibi 
işliyen t e r ö r hareket ini önlemek için, 
b ü t ü n g ü c ü n ü k u l l a n m a k t a d ı r : C e 
zayirlilerin kaldıkları mahal le ler 
k o r d o n a l t ı n a a l ınmışt ı r . P a r i s t e d u 
r u m u şüpheli görülen 3 bin şahıs p o -
l i s binası ufak geldiği için K a p a l ı S p o r 
S a r a y ı n d a toplanmış t ı r . N e var ki , 
y a k ı n d a S p o r S a r a y ı da kâfi gel-
miyecek, açık h a v a d a büyük t o p l a 
m a k a m p l a r ı k u r m a k gerekecektir . 
H a k i k a t e n yüz binlerce Cezayirl iyi 
t o p l a m a k a m p ı n a g ö n d e r m e d e n t e 
rör hareket in in durdurulabi lmesi h e 
m e n h e m e n imkânsızdır . 

F r a n s a n ı n anl ıyacağı l isan 

Cezayirli Milliyetçiler şimdiye k a 
d a r F r a n s a d a te rör hareket inden 

k a ç ı n m ı ş l a r d ı . F r a n s a d a k i faaliyet
leri, hiziplerin kendi a r a l a r ı n d a h e 
s a p l a ş m a l a r ı n a inhisar ediyordu. B u 
n u n sebebi. F r a n s a d a halk efkârı
nın Cezayirli lerin istiklâl dâvasını 
benimsiyeceği ve liberal görüşlü bir 
h ü k ü m e t i n milliyetçilerin meşru e
mellerini gerçekleşt ireceği ümidiy
d i . H a k i k a t e n F r a n s a d a millî i s
t iklâl dâvasını anlayış la karş ı l ıyan-
larin sayısı az değildir. Kuvvetli sol 
part i ler , 1956 seçimlerinden evvel, 
i k t i d a r a gelirlerse Cezayirl i Milliyet
çilerle' m ü z a k e r e l e r e girişeceklerini 
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Eisenhower 
Bir şey mi dediniz? 

söylüyordu. Ne var k i bu vaadlerle 
ik t idara gelen G u y Mollet, selefleri
nin şiddet s iyasetine d e v a m etti. 
Kendis inden çok şeyler beklenen G e 
neral de Gaulle, d a h a farklı davra-
n a m a d ı . G e ç e n hafta büyük bir Af
r ika t u r u n a ç ıkan ta r ih i General , 
Brazzaville ve D a k a r ' d a Afrikalıla
ra, "İst iklâl istiyorsanız alın, bunun 
için re feranduma hayır demeniz kâ
fidir" dediği halde, Cezayirde bu ke
limeyi k u l l a n m a k t a n kaçındı.. G e n e 
ralin Adliye B a k a n ı Michel Debre, 
" F r a n s a y a karşı gelenlerle m ü 
zakere edi lmez" diyerek, D e G a 
ulle H ü k ü m e t i n i n Cezayirin en 
güzide evlâtları hakkında ne dü
şündüğünü açıkladı.. Cezayirliler re
ferandum neticesinde hayır deseler 
bile, -ki re ferandumun dürüst bir 
şekilde cereyan edebileceğine p e k 
az insan i n a n m a k t a d ı r - Afrikada 
F r a n s a n ı n idaresinde bu lunan diğer 
t o p r a k l a r a verileceği vâadedilen is
tiklâl Cezayire reddedilecektir. 

Bu durumda, Cezayirli milliyetçi
lerin F r a n s a d a n ümit ler ini t a m a m i l e 
kesmelerine şaşmamalıdır . O halde 
Cezayirli milliyetçiler için, F r a n s a 
y a zorla m e r a m a n l a t m a k t a n b a ş k a 
y a p a c a k bir i ş k a l m a m a k t a d ı r . İ ş 
te bunun için, F r a n s ı z Ordusunu 
yenmesi imkânsız olan milliyetçiler, 
devamlı ve bezginlik verici bir t e r ö r 
hareket ine başlamışlardır . 

A. B. D. 
S i y a s i h a r e m a ğ a l ı ğ ı 

G eçen hafta zencilerin, 'beyazların 
gittiği resmi mekteplere g irme

mesi İçin m ü c a d e l e edenler büyük 

DÜNYADA OLUP BİTENLER 

bir zafer kazandıları, Bu zaferi, İkin
ci Dünya Harbinin kahramanı Cum
hurbaşkanı Eiaenhower'e borçludur
lar. Zira onun hür dünya için hayati 
bir mevzu haline gelen meselede va
siyet alması beklenirken, Cumhur
başkanı, geçen haftanın ortasında 
yaptığı basın toplantısında "Zencile
rin beyazlarla fiilen eşit haklara s a 
hip hale gelmesinin zamanla halledi
lecek bir dâva olduğunu" söylemek
le yetindi. Zenci meselesinde vaziyet 
almayı reddetti. Vazifesinin sadece 
asayişi temin etmekten ibaret bu
lunduğunu hatırlattı. 

Cumhurbaşkanının tatlıya tuzlu
ya karışmaktan kaçınması en hara
retli taraftarlarını bile hayal suku
tuna uğrattı. Zira herkes Cumhur
başkanının, inandığı bir dâva uğrun
da, manevi otoritesini kullanmasını, 
halkı ikna etmeye çalışmasını bekli
yordu. Bir gazeteci "Eisenhower 
Cumhurbaşkanlığı vazifesini siyasi 
haremağalığına çevirdi" diyerek du
yulan hayal kırıklığını ifade etmek
tedir. 

Eisenhower'ın tereddüdü, zencile
ri ikinci sınıf vatandaş olarak gören
leri meydan muharebesi kazanmış 
gibi sevindirdi. Doğrusu işlerin bu 
kadar kolay yürüyeceğini umma
mışlardı. Gerçi, zencileri mektebe 
sokmak istemiyenlerin lideri haline 
gelen Arkansas Valisi Faubus, bu 
meselede sonuna kadar gitmeye a
zimlidir. Bunun için Arkansas teşrii 
meclisinden olağanüstü selâhiyetler 
almıştır. Eğer federal makamlar, 
zencilerin beyaz okullarına girmesi 
hususunda ısrar ederlerse, Vali F a -
ubus okulları kapayabilecektir. Gü
neydeki diğer birçok devletin Vali 
Faubus'un açtığı yoldan gideceği 
şüphesizdir. 

Hâlen en büyük merak mevzuu, 
zencilerin resmi mekteplerde beyaz
larla birlikte okuyacağım 1964 te al
dığı bir kararla ilân eden Yüksek Mah 
kemenin ne yapacağıdır. Geçen haf
tanın sonunda Yüksek Mahkeme, 
olağanüstü bir toplantı yaptı. Top
lantı mevzuunu, zencilerin ayrı okul
lara gitmesi hususunda mahalli bir 
mahkemenin kararını bozan, fakat 
kendi kararım iki buçuk yıl tehir e
den Sekizinci İstinaf Mahkemesinin 
kararının tetkiki teşkil ediyordu. 
Toplantı pek uzun sürmedi, tarafla
rı dinlemek üzere mahkeme kararı
nı talik etti,. Yüksek Mahkeme 15 
Eylülden, yani okullar başlamadan 
evvel bu mevzuda bir karara vara
caktır. Mamafih Yüksek Mahkeme
nin kararı ne olursa olsun, netice pek 
değişmiyecektir. Zira Vali Faubus 
kanunen okulları kanamak hakkına 
sahiptir. 

Ancak Cumhurbaşkanının cesa
retle ortaya çıkması, dâvayı halka 
izaha çalışması, bunun için mücade
le etmesi işin rengini değiştirebilirdi. 
Ne çare ki Eisenhower'ın Cumhur
başkanlığı anlayışı hakikaten "siya
si harem ağalığı" ndan öteye gitme
mektedir, 
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Z A B I T A 

Cinayetler 
Salgın 

örülmemiş Kalkınma memleke-
ti Türkiye, geçen hafta içinde 

görülmemiş bir rekor daha kırdı. 
Peş peşine gelen ve seri halinde iş
lenen hunharca cinayetler rekoru 
İlk hâdise daha Bursa yangını faci-
acının sızısı kapanmadan İstanbulda 
meydana çıktı. Bir sabah ellerine 
gazetelerini alanlar "Bursa felaket
zedelerine yardım kampanyası açıl
dı" başlığının hemen yanı başında 
"Yılın en hunharca cinayeti işlendi, 
bir kayıkçı bir kadını ve üç çocuğu 
öldürdü" başlıklı bir haberle burun 
buruna geldiler. Bilhassa bir takım 
bulvar gazetelerinin ' telleyip pul-
layıp verdikleri tafsilâta göre bu 
cinayet son derece vahşice işlenmiş 
ve dört cana kıyılmıştı. Tabii âdet 
olduğu üzere bu cinayete derhal bor 
ad da takıldı: Çiftekayalar cina
yeti. . 

Çiftekayalar, Salacak iskelesi ci
varında bilhassa semt sakini kadın
ların ve çocukların denize girdikleri 
bir yerdir. Bu civarda sandalcılık 
yapan Kandemir Sipahipala adında 
bir genç, bir akşam üstü sahilden 
kendine el eden dört kişilik bir gru
bu müşteri olarak sandalına almış, 
sandaldaki üç çocuğun arzusu üze
rine de kürekleri Kızkulesine doğru 
çekmeğe başlamıştır. Fakat bu ara
da çıkan gündoğusu rüzgârı, Kande-
mirin o gün öğleden sonra içtiği ra
kı Ve şaraba ilâve edilince sandal 
açıklara doğru sürüklenmeğe başla
mıştır, îşte bu arada tam karşısın
da oturan çocukların annesine gözü 
Çakılan Kandemir, bir ara etrafın ıs
sızlığından istifâde ederek kadına 
arzularına ram olmasını teklif et
miş, fakat iki çocuk annesi Elif 
Gülcan bu teklifi şiddet ve nefretle 
reddetmiştir. Ne olmuşsa da bu 
redden sonra olmuş, alkol ' sıcak ve 
şehvetten iyice gözü dönen Kande
mir Sipahipala işi alenen tehdide 
dökmüştür. Elif Gülcana şayet de
diğini yapmazsa hepsini teker teker 
öldüreceğini söyleyerek göz dağı 
vermek istemiş",' kadın gene de dire-
nince, sandalın baş tarafında oturan 
ve biri kız biri oğlan iki küçük ço
cuğu birer tokat darbesiyle denize 
yuvarlamıştır. Ahırkapı açıklarına 
sürüklenmiş olan sandaldan düşen 
çocuklar civardaki akıntının da te
siri ile kuvvetli akıntı arasında kay
bolup gitmişlerdir. Elif Gülcanın iki 
yavrusundan geriye, denize düşer
ken kopardıkları "anneciğim" fer
yadından başka bir şey kalmamıştır. 
Korkudan ve şaşkınlıktan ne yapa
cağım bilemeyen zavallı anne de bu 
arada bir darbe ile denize yuvarlan
mış, Elifi, o akşam gezmeğe beraber 
"çıktıkları 10 yaşındaki Birsen adın
daki kızcağız takip etmiştir. Ancak 
denize ilk atılan iki yavrucağın ak
sine derhal derinlere sürüklenmeyen 

Kandemir Sipahipala 
Asıl suçlu kim? 

ve sandal etrafında yüzmeğe, bağı-
rışıp ağlaşmağa başlayan iki kişiyi 
gören canavar ruhlu sandalcı bu se
fer de bunların kafalarına kürekle 
vurarak öldürmek istemiş, ancak 
yediği kürek darbesi ile kafası ya-
rıldığı halde kendini kaybetmeyen 
34 yaşındaki Elif, korku ve çaresiz
lik,' içinde kendisine emanet edilmiş 
olan komşusunun kızını olsun kur
tarabilmek endişesi ile, sandaldaki 
gözleri dönmüş Kandemire "Birseni 
kurtar, bana istediğini yap!" diye 
bağırmağa başlamıştır. Bunun üze-. 
rine zaten bu talebi bekleyen Kan
demir elini uzatarak iki kurbanını 
yeniden sandala almış ve korkudan, 
heyecandan baygınlaşan Elife teca
vüz etmiştir. Bu kadarla da yetin
meyen Kandemir Elifle işini gördük
ten sonra bu sefer de yakayı ele 
veririm endişesi' ile kadını yeniden 
denize atmış ve küreklere asılmış
tır. Kınalı Ada açıklarına sürükle
nen kayığı Kandemir burada demir
lemiş ve kısa bir müddet uykuya 
yatmıştır. Fakat tam bu arada ci
varda bir balıkçı sandalının seslerini 
işiten Kandemir, korkudan derhal 
Birsen adındaki çocuğu sandalın 
baş altındaki brandaların altına sok
muş ve "sakın sesini çıkarma" diye 
de talimat vermiştir. Balıkçı kayı-
ğındakilerden ekmek ve su isteyen 
Kandemir, karnını da doyurduktan 
sonra yeniden küreklere asılmış ve 
açıklara doğru gitmiştir. Bu sefer 
de gözleri karşısındaki 10 yaşındaki 
yavruya dikilen canavar sandalın i-
çinde onu da soymuş ve orasıyla bu-
rasıyla oynamağa başlamıştır. Bir 
ara parmağı ile küçük kızm bikrini 
de izale eden Kandemir çocuğun ağ-

M 

layıp bağırması üzerine bacakların
dan tuttuğu kızı baş aşağı denize 
Ballandırarak boğmuş ve dalgaların 
arasına bırakıvermiştir. 

Hâdiseden tam bir hafta geçtikten 
sonradır ki, bu korkunç canavar Sa-
rıyerde bir inşaatta çalışırken polis-
ler tarafından yakalanmış ve adale--
te teslim edilmiştir. Ancak görülme-
miş sıcakların getirdiği görülmemiş 
cinayetler zinciri burada bitmemek-
tedir. Bu feci cinayetin tafsilâtının 
gazete sütunlarında yer aldığı gü
nün evvelinde ve sonrasında daha 
bir hayli cinayet faili ve kurbanının 
poz poz resimleri gazetelerin sü
tunlarını doldurmağa devam et
miştir. 

Başka marifetler 

eselâ bu hadisenin aydınlan-
mâsından bir gün önce, Bey-

kozda yedi yaşında Adem adında bir 
çocuk evde eline geçirdiği toplu bir 
tabanca ile annesini vurmuş, sonra 
da annesinin öldüğünden habersiz 
''annemi isterim" diye feryat etme
ğe başlamıştır. Bir gün sonra ise 
Zeytinburnunda Telsiz mahallesinde 
kıskançlık yüzünden bir cinayet iş
lenmiş ve geçen yıl Yugoslavyadan 
göçmen olarak gelen Adem Gezer, 
karısının ırzına tasallut etmek is
teyen arkadaşı Naci Avcıyı yedi ye
rinden bıçaklayarak öldürmüş, son
ra da karakola gidip teslim olmuş
tur. Bu hâdiseden bir gün evvel ise, 
gene Zeytinburnunda bir meyhanede 
sudan bir münakaşa yüzünden bir 

.polis tabancasını çektiği gibi Ha? 
san Sertkaya adındaki bir şahsı ka
sıklarından ağır yaralamıştır. Sert
kaya sonradan ölmüştür. Ancak 
bütün bunlar da cinayetler seri
sinin son bulmasına yetmemekte
dir. Bir gün sonra Karaköyde Ban
kalar caddesinde Raif adında bir 
şoför kaynanasını halkın gözleri ö-
nünde bıçak darbeleri ile öldürmüş
tür. Raifin cinayetten sonra yaptığı 
ifşaat da, en azından Çîftekayalar 
cinayeti kadar korkunçtur, Kaatil 
kaynanasının karısını kötü yollara 
sürüklediğini ve kayınbiraderinin on 
yaşındaki kızını kirlettiğini, iddia 
etmektedir. Ancak, geçen haftanın 
bilançosunun kapanması için bütün 
bu cinayetler de kâfi gelmemiştir. 
Haftanın son gecesi Bolu yolunda, 
yüksek mühendis olan bir yedek su-
bay talebesi, bir köylüyü çiğnemiş 
olan Amerikalılarla köylüler arasın
da tercümanlık yapmak isterken A-
merikalıların kaçmasına sebep oldu 
diye bıçaklanarak öldürülmüştür. 

•Görüldüğü gibi bir hayli yüklü 
olan geçen haftanın cinayet haber
leri -tabii sadece büyük şehirlerde 
işlenip, gazete sütunlarında Yer bu-
lâbilenler- ortaya şöyle bir netice 

çıkarmaktadır. Memleketimizde son 
yıllârda, Görülmemiş Kalkınma ile 
birlikte görülmemiş bir ahlâk ve ni
zam buhranı ortaya çıkmıştır. Cina
yetler daha ziyade cinsî meseleler
den ve aile geçimsizliklerinden, tek 
kelime ile sosyal düzensizlikten, doğ-
mâktadir. Üstelik buna karşı hiç bir 
çare de düşünülmemektedir. 
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H A V A C I L I K 

Hava Yolları 
Âz gittik, uz gittik... 

u haftanın başında pazartesi gü-
nü Türk Hava Yollarının 26 sa-

yılı ABA uçağı Esenboğa hava. 
meydanına indiğinde saat tam 17.45' 
di. Uçak Yeşilköyden bir kaç daki
ka rötarla hareket etmiş, saat tam 
16.30'da havalanmış ve 1 saat 15 
dakikada Ankarayı almıştı. Gerçi 
yolcular ABA uçağına girdiklerinde 
gördükleri pejmürdelik karşısında 
evvelâ irkilmemiş değillerdi. Uçağın 
içi son derece köhneydi. Koltuklar 
eski püsküydü. Çoğu -meselâ 1 nu
mara- arkaya dahi gitmiyordu. Baş 
konulan yerlerdeki örtülerin ise 
renkleri solmuştu. Tabii bu man
zara uçak yolcularını memnun et
memişti. Ama pejmürdeliğin iç kı
sımda olduğu, yoksa motörlerin iyi 
çalıştığı havada anlaşılmıştı. Nite
kim, rüzgârın da yardımıyla Anka-
raya oldukça süratli şekilde varıl
mıştı. 

Yolcular otebüslerin kalktığı 
yere, yani hava meydanı binası
nın önüne geldiklerinde köyler ara
sında işleyen neviden bir otobüsün 
orada park etmiş bulunduğunu gör
düler. İçlerinden çoğu "Hava Yolları
nın otobüsü şimdi gelir" diye gezin
tiye başladı. Fakat o sırada bir ses 
yükseldi: "Ankaraya gidecek yolcu
lar lütfen otobüse binsinler!" • Altı 
yeşil, üstü bej rengiyle fıstıklı-vanil-
yalı dondurmaya benzeyen küçük 
otobüse yolcular hücum ettiler."' Oto
büsün iki kapısı vardı, Ön kapıdan 
girenler oldukça rahat girdiler, fa
kat arka kapıyı tercih edenler açık
gözlüklerinin ilk cezasını başlarını 
tavana şöyle bir vurmakla gördüler.' 
Ortadan kısa boylu bir adam. arka
dan ileriye doğru ancak iki büklüm 

ilerliyebiliyordu.. Yolcular mahdut 
yerlere sığışmaya çalıştılar. Evvelâ 
iki sıra doldu, sonra sıralar arasın
daki portatif iskemleler açıldı. Böy
lece Ford'un içi kelimenin, tam ma
nasıyla "İğne atsan yere düşmez" 
hal aldı. Ford doldu ama, yolcular 
bitmedi. Bunun üzerine bagaj konu
lan yerlerede insanlara tahsis edildi 
ve hamallar bavulları otobüsün üstü
ne taşıdılar. İşte "muavin meselesi" 
bu sırada çıktı. Şoförün bir de mua
vini vardı. O nereye oturacaktı? 
Zira otobüsün içinde kıpırdanacak 
yer dahi kalmamıştı. Bir akıllı "O 
da yukarıya çıksın"dedi. Fikir mu
nis gelmiş olacak ki muavin otobü
sün tepesine, bavulların arasına yer
leşti. Bu sırada şoför, tanesi' iki bu
çuk liradan bilet kesiyordu. 
Yola revan 

Saat tam 18'de 0.27408 plâkalı 
Ford binanın, önünden ayrıldı. 

Düz yolu maharetle kıvrıldı, hele 
yokuş aşağı yıldırım hızıyla kay
maya başladı. Yolcular biraz ferah
ladılar. Hiç olmazsa çileleri uzun 
sürmeyecekti. Fakat ilk çıkış gö
ründüğünde bu ümitlerin hepsi suya 
düştü. Talihsiz Ford inliyor da, in
liyordu.. Şoför en ufak dikliklerde 
arabayı birinci vitese alıyor ve yo
kuş ancak öyle tırmanılabiliyordu. 
Yolcular söylenmeye başladılar. Bir 
tanesi: 

"— Yahu, bu otobüsler köyler 
arasında işliyor, bunların adı Hoş-
gör Otobüsleridir. Hava Yollarında 
ne işleri var?" diye sordu. 

Bagaj konulan yere ilişmiş olan 
uçağın kaptanı mahcup bir edayla 
cevap verdi: 

"— Bunları muvakkaten kirala
dık. Bizim Bussing'lere yedek parça 
bulamıyoruz d a . İnşaallah..." 

Başka bir yolcu kaptanın sözünü 
kesti: 

Türk Hava Yollarının kiralanmış otobüslerinden biri 
Allaha emanet! 

"— Ne muvakkati, canım? Ben 
altı aydır bu otobüslerle gidip,* geli
yorum, bu otobüslere iki buçuk lira 
veriyorum.." 

Kaptan sesini çıkarmadı. Söyle
yecek pek söz yoktu. Allahtan ki 
Ford bu sırada yeni bir yokuşa gel
miş ve gene hırıldanmaya başlamış
tı. Dikkatler ona çevrildi, mevzu u-
nutuldu. Ancak yeniden iniş başla
yıp ta yolcular ferahladığında oto
büsün içini kaplayan benzin koku
sunun baş ağrıttığı farkedildi. Bir 
kadın pencereyi açıp başını dışarıya 
uzattı. Bir yandan koku, diğer ta
raftan sarsılma pek çok kimsenin 
içini dışına çevirmişti. Havada rahat 
uçmuş olmanın kefareti karada ö-
deniyordu. 

Fıstıki Ford fıstıki makam Baraj 
yolundan geçti, Dışkapıya kadar o-
lan asfaltta zıplaya zıplaya geldi, 
sonra şehre girdi. Hava kararmış, 
ışıklar çoktan yanmıştı. Caddedeki 
hafif meyil gene öksüre öksüre tır-
manıldı ve Ulus meydanı göründü. 
Yolcular yarı bitkin haldeydiler. 
Terminalin önüne gelindiğinde kol
lardaki saatler tam 18.45'i gösteri
yordu. Allahtan ki yol hep çıkış de
ğildi ve Ford inişlerde iyi kaçıyor
du! Böylece vasati sürat kurtarıl
mıştı. 

Fakat yolcular toprağa yeniden 
ayak bastıklarında bacaklarının tut
madığını hissettiler. Uyuşmuştu. Bir 
kısma olduğu yerde tepindi, diğerle
ri topallayarak bagajların dağıtıldı
ğı yere doğru ilerledi. Doğrusu fi
yatları bir misli artan uçaklarla se
yahat, bu "seyahat sonrası" dolayı
sıyla gittikçe azap haline geliyordu. 
Uçan personel mahirdi, hostesler 
nazikti ve yer personeli kibar dav
ranıyordu. Ama "kiralık otobüs
ler"? Onlar uçuşun bütün zevkini 
insanın fitil fitil burnundan getiri
yordu. Halbuki aynı esnada Hava 
Yollarının 'büyük, rahat, mavi oto
büsleri yedek parçasızlıktan garaj
larda yatıyordu. Yedek parçası bu
lunmayan "Gönlü Ferah" veya 
"Yollar sana helâl olsun" otobüs 
şirketi değildir. Bir âmme hizmeti 
gören Hava Yollarıydı. Buna rağ
men içinde bulunduğumuz sıkıntıyı 
anlayınız ki bir kaç otobüsün yedek 
parçasını temin için dahi sarf edecek 
dövizimiz yoktu. Bir yolcu: 

"— Artık parça gelir.. Dolarları 
aldık" dedi. 

Dış yardımın hakikî mahiyetini 
hiç bir şey bu söz kadar açık sekli
de anlatamazdı. 

Yolcular salı sabahı, geceden al
dıkları asprinler sayesinde baş ağ
rılarını, bacak ağrılarını dindirmiş 
halde uyandıklarında ellerine Zaferi 
alınca sevinçten âdeta uçtular. U-
laştırma Bakam Fevzi Uçaner Do-
ğu illerinde bir propaganda turnesi
ne çıkmıştı ya.. İşte, oradan dön
müştü. Şimdi müjdeliyordu: "Va
tandaşlar müreffeh ve medeni Tür-
kiyenin doğuşunu kutlamaktadır!" 
Eee, refah dediğin yedek parça için 
döviz bulamamak, medeniyet dediğin 
0.27408 plâkalı Ford ile seyahat et
mek değil de neydi? 
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Hastalıklar 
Hissemiz ne? 

D olar fiyatlarının ayarlandığı ve 
yeni ticaret rejiminin ilân edil

diği şu günlerde doktorları düşündü
ren suallerin en başında Dış Yardım
dan tıb sahasına düşen hissenin ne 
olacağıdır. Eski yatırımların ta
mamlanması, yeni yatırımlar .yapıl
ması ve bol yedek parça getirilmesi 
mevzularının yanında hükümet aca
ba sağlığa, ilâca ve tıbbi malzemeye 
ihtiyacı olan 'vatandaşları da yedek-
lemeyı düşünmekte midir? Yoksa 
halka bir miktar şifalı ve ilâçlı buğ
day dağıtmakla mı yetinîlecektir ? 
Doktorlar ve hastalar -daha ziyade 
bu ikinciler- bu hayati mevzuda aca
ba hükümet ne yapacak diye acı acı 
düşünürken modern dünyada işler 
çok daha başka türlü inkişaf etmek-

yatlar televizyon vasıtası ile, yapıl
dığı anda diğer bir sınıfta bulunan 
öğrencilere, iletilmektedir. Hocalar 
televizyon ekranı üzerinde ameliya
tın gidişi ve- tekniği hakkında sınıfa 
etrafla izahat verebilmektedirler. Te
levizyon âleti göz doktorluğu saha
sına da uzanmıştır. Tansiyon yük
sekliği, beyin hastalıkları v. s. de 
yapılan göz dibi muayenesinde gö
rülenler büyük bir televizyon ekra
nına nakledilmekte, doktorlar böyle
ce göz dibini rahatça inceliyebilmek-
te ve üzerinde münakaşa yapmakta
dırlar. 

Yok, yok! 
edeni memleket hastahalerin-

de ameliyathaneler için tendür-
diyot, eldiven, katgüt gibi basit mad
delerin temini zor bir mesele olmak
tan çıkmıştır. Bu hastahanelerin 
doktorları, bu basit maddeleri te-

Modern bir ameliyathane 
Tabii Türkiyede değil 

te ve Batı dünyasında her gün yeni 
bir hayat kurtarıcı keşif, tatbik sa
hasına konmaktadır. O diyarların 
sakinleri de memleketlerindeki diğer 
kalkınma nimetlerinin yanı sıra bu 
keşiflerden bol bol istifade etmekte
ndir. Üstelik gene o diyarların sakin
leri, bunu hava almak ve su içmek 
gibi tabii bir hak saymaktadırlar. 

Aradaki açıklığın her gün biraz 
daha büyümesi yüzünden bize masal 
aleminin harikaları gibi görünen bu 
yeni huluslar nelerdir? 
Televizyonda ders 

izde yalnız Teknik Üniversitenin 
yayınladığı ve ancak bir kaç seç

kin seyirci ve Hilton Otelinin talihli 
sakinlerinin dinleyip seyrettiği tele
vizyon, modern dünyada sadece bir 
eğlence âleti olmaktan çıkmış, pra
tik sahalarda teknik adamlarının ve 
doktorların vazgeçilmez bir yardım
cısı olmuştur. Bugün birçok ameli

min için çırpınmak ve hatırlı zeva
tın peşinden koşmaktan kurtulduk
ları için ameliyathanelerine her gün 
yeni bir can kurtarıcı alet sokmak
ta ve yeni yeni keşifleri denemekte
dirler. 'Bugün modern ameliyatha
neler çeşitli âletlerin bir arada garip 
fısıltılarla çalıştığı bir tamir atölye
sine dönmüştür. Kalb ameliyatı sa
hasına yeni sokulan sün'i "Kalb ak
ciğer pompası" bu meyandadır. Bu 
âlet vasıtasıyla artık cerrahlar, 
kalbi uzun zaman dolaşım dışında 
bırakabilmekte ve bu suretle kalb 
üzerinde uzun süren ameliyatları 
kolaylıkla başarabilmektedirler. Bu 
âlet yardımıyla kan, kalbe girmeden 
büyük damarlardan alınmakta, husu
si borularda dolaştırılıp oksijenle 
muamele edilmekte, bir âletle kö
pükleri giderilmekte ve tazyikle kal
bin ötesindeki damarlara iade edil
mektedir. Bu ameliyat sırasında 

kalb tamamen boş ve kansız kalmak
tadır, 

imkânsızlar İmkân dahilinde 

M innesota Üniversitesi doktorları 
buna benzer bir diğer âletten is

tifade ederek eski doktorlar için rü
ya sayılabilecek bir ameliyatı ba
şarmışlardır. Böylelikle kalbinin or-
tasındaki bölmede büyük bir delik 
bulunan beş yaşındaki bir çocuğun 
hayatım kurtarmışlardır. Bu ameli
yatta çocuğun kalbine gelen siyah 
kan damarlarından alınan kan, 
plâstik borularla hususi bir pompa 
cihazından geçirilip ameliyat masa
sının yanında başka bir masada ya
tan çocuğun annesinin kara. kan da
marlarına verilmiştir. Ananın akci
ğerlerinde temizlenen kan onun ba
cak atardamarından alınarak aynı 
âletten geçirilip çocuğun kalb da
marlarına bağlanmıştır. Bu esnada 
büyük damarları bağlanıp tamamen 
kansız bırakılan kalb üzerinde ame
liyat büyük bir kolaylıkla, başarıl
mıştır. 

Bu yeni âletlerin kullanılmasıyla 
kalb yaralanmalarına da acil müda
hale kabil olmaktadır. Meselâ Do
mingo Vascpıez adlı bir beyaz, Harl-
lem Hastahanesi civarında kazaen 
düşmüş ve göğsüne batan bir buz 
parçasıyla kalbinde 1,5 Cm lik bir 
yara açılmıştı. Zenci doktorlar ırk-
daşları meşhur kalipso şarkıcısı 
Harry Bellafonte'nin yaralı bir be
yaza kan verip onun kanım bozdu
ğu için para cezasına ve hapse mah
kûm edildiğini hemen unutup Do-
mingo'nun yardımına koşmuş ve a-
meliyata girişmişlerdir! En modern 
âletlerin kullanıldığı bu ameliyat 
hastahaneye giriş ve hazırlıklar da
hil 20 dakika sürmüş ve ameliyat
tan 25 gün sonra Domingo tama
men sağlam hale gelmiştir. Bugün 
Domingo'da bu korkunç kazadan ha
tıra olarak ancak 18 santimlik bir 
ameliyat izi kalmıştır. 

Bu âletlerin yanı sıra ameliyat
hanelerde plastik maddeler de geniş 
ölçüde kullanılmağa başlanmıştır. 
Kalb kapakçıklarında meydana ge
len bozuklukların düzeltilmesinde ve 
yaralanan damarların tamirinde plas
tik maddelerden istifade edilmekte
dir. Bu gün poly vinin klorititen suni 
bir kalb modeli yapılmıştır. Bu iş ü-
zerinde çalışan Dr. Selwyn Mac Ca-
be bu suni kalbin kullanılması saye
sinde çok daha karışık ameliyatla
rın yapılmasının imkân sahasına gi
receğini söylemektedir. Bu arada da
ha düne kadar muhakkak ölümle 
biten Aort anevrizması -Kalbten 
çıkan büyük atar damarın cidarının 
hastalıkla incelip genişlemesi ve 
patlaması- ameliyatla tedavi edil
mektedir. Bu iş İçin aortun üzerine 
plastik bir örtü geçirilmekte ve do
laşım !bir zaman buradan temin edil
mekte ve damarın hastalıklı- kısmı 
çıkarılmaktadır. Dolaşım bu plastik 
borudan devam ederken aort kendi 
kendisi tamir etmekte, yenileştir
mektedir. 
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K A D I N 

İstanbul 
İnkılâplarımız 

M asanın üzerinde bir fes, bir kal
pak, bir melon şapka, daha 

başka şapkalar duruyordu. Sandal
yenin üzerine bir kara çarşaf atıl
mıştı,Nuruosmaniye caddesinde 56 
numaralı binanın en üst katına çı
kanlar Önce kapının eşiğinde terle
rini siliyorlar. -O gün İstanbul, kırk 
senedir görmediği sıcak günlerinden 
birini yaşıyordu- sonra merakla 
çarşaf ve şapka çeşitlerini seyredi
yorlardı. Meraklılar basın mensup
ları idiler. Ekserisinin elinde fotoğ-r 
raf makineleri yardı. Kendilerini ne
zaketle selâmlıyan ve bir yandan 
yazı yazmakta devam eden zat ise 
kendisini inkılâplarımızı korumaya 
vakfetmiş olan Mustafa Kemal Der
neği Başkanı Muhtar Kumraldı. 
Günlerden ise 24 Ağustos 1958 idi. 
Yani şapka İnkılâbımızın 33 üncü 
yıldönümü! Yazık ki, inkılaplarımız
dan bunca yıl sonra, Mustafa Ke
mal Derneğinde,, toplananlar yalnız
ca bu mesut hâdiseyi kutlamakla 
yetinemiyeeekler, inkılâplarımızın i-
leriye doğru, değil, geriye doğru gi
dişi üzerinde durmak zorunda ka
lacaklardı. Zaten şapka inkılâbımı
zın 33 üncü yıldönümünü kutlayan 
Dernek, aynı gün kara çarşafla mü
cadele haftasını açıyordu. O kara 
çarşaf ki şehirde, kasabada âdeta 
cehaletin üniforması seklinde yayıl
makta devam ediyordu. 

rüksel sergisinin açılış hazır-
lıklarının yapıldığı sırada idi. 

Bir yabancı mecmuada, bu sergi
de hostes olarak çalışacak genç 
kızlar arandığını belirten yazılar 
çıkmıştı, Şartları okuyunca, doğ
rusu, insan hayretten kendisini 
alamıyordu. Hosteslerin iki ya
bancı dil bilmeleri şarttı, bunlar 
ayrıca bilgi kurslarına tâbi tutu
lacaklar, muvaffak olanlar seçi
leceklerdi. Kültürle ilgili daha bir 
çok şartlardan başka bazı tefer
ruat üzerinde durulmuştu ki, in
sanı büsbütün şaşırtıyordu: Mese
lâ gene k;zlar vazife esnasında 
tanıştıkları erkeklerle vazife ha
ricinde de olsa ahbaplık kuramı-
yacak, herkese karşı nazik, se
vimli, kibar davranacaklar fakat 
hususi hayatlarında kimse ile il-
gilenmiyeceeklerdi. Ciddiyet en ön 
plânda geliyordu. 

İnsan gayri ihtiyari düşünü
yordu ki, bu şartların ileri sürül
düğü memlekette, sevgililer, her
kesin gözü önünde öpüşmekte 
mahzur görmezler ve kimse de 
başını çevirip bakmaz. Oralarda 
İnsanların hususi hayatına karış
mak ta âdet değildir. Ama işte 
vazifede ciddiyet, dünyanın her 
yerinde aynıdır ve kadına, hissi 
hayatım tanzim hususunda, en 
fâzla hürriyet tanıyan memleket
ler vazifede ciddiyet prensibi ü-
zerinde en çok duran memleket
lerdir. Hele üniformalı genç kız
lar ve genç kadınların üniforma 
şerefi denilen şeye riayet göster
meleri münakaşa götürmiyen bir 
şeydir. 

Elbette ki bu, bizde de böyle-
dir. Kadınlarımız çalışma hayatı
na atıldıktan bu yana, bu konuda 
cok olgunluk kazandığımızı da 
kabul etmek zorundayız. Erkek-

Buna şapka derler: 

Ş apka inkılâbımızı kutlamak üze
re güzel bir konuşma yapan ve 

Atatürkün Kastamonuda ilk defa 
şapkayı başına giyerek: "Efendiler 
buna şapka derler" şeklindeki söz
lerini nakleden Dernek Başkanı, 
Mustafa Kemalin bu hareketini 
Kastamonu Müftüsünün de aynen 
taklit ederek basına aynı onda şap
ka giydiğini sözlerine ilâve etmişti. 
Bu, son zamanlarda, inkılâplarımı
zın tek bir şahsın emriyle yapıldı
ğını ileri süren bazı yabancı kay
naklı iddialara güzel 'bir cevap teş
kil ediyordu, Mustafa Kemal inkı
lâpları, emirle değil telkinle ve küt
lelere mal ederek yapmıştı. 

Muhtar Kumralın gene çok gü
zel bir şekilde tebarüz ettirdiği şey, 

Ü N İ F 0 R M A 

Jale CANDAN 

siz sokağa çıkan birçok kadınla
rımızın, sıkı örtüleri altında çim
dik tecavüzüne maruz kalabildik
leri çok yakın bir tarihimizden, 
bugüne kaydettiğimiz terakki bü
yüktür. Bugün aynı kadınların 
kızları, aynı erkeklerin çocukları 
ile mekteplerde, büro ve hastaha-
nelerde, çeşitli müesseselerde 
yanyana, dizdize arkadaşlık edi
yor, büyük bir ciddiyet içinde be
raber çalışıyorlar. Bu bakımdan, 
bundan bir müddet evvel, iğfal e-
dildiğini iddia eden bir genç kı
zın, bunun teferruatlarını anlat
mak için, bir basın toplantısı yap
mış olması belki dünyanın her ye
rinde görülebilecek komik ve a-
cayip bir hâdisedir ama, bu genç 
kızın gazetecilerin yazamıyacak-
ları teferruatları anlatırken, şe
refli bir müessesenin üniforma
sının etek ve bluzunu giymiş ve 
kepini de elinde tutmuş olması, 
refakatindeki arkadaşlarının aynı 
usule bas vurmuş olmaları doğ
rusu affedilecek birsey değildir. 
Üniformalının her şeyden evvel 
üniformanın şerefini göz -önünde 
tutması nasıl şartsa, müessesele
rin de bu üniformanın şerefini 
çok ciddi kaidelere bağlı tutma
ları, onu gelişi güzel maksatlara 
âlet etmeyi yeltenenleri ağır şe
kilde cezalandırmaları şarttır. Şu
rasını unutmamak lâzımdır ki, 
yanlış hareket eden tek bir üni
formalı, doğru hareket eden bir 
üniformalının yarattığı tesiri bir 
anda bozabilir. Yeni kurulmakta 
olan, yeni rağbet gören, yeni ye-
ni kıymetlendirilmeye başlanan 
birçok şerefli mesleklere, bu mes
lekleri seçen birçok kıymetli ele
manlara yazık olmamasını isti 
yorsak üniforma şerefi üzerinde 
titizlikle durmamız lâzımdır. 

kütlelerin bazan körü körüne sap
landıkları taassup köklerinin ne ka
dar mesnetsiz oldukları idi. Musta
fa Kemalin şapka inkılâbım iyice 
kavrıyabilmek için II nci Mah-
mudun fes inkılâbını kavramak lâ
zımdır. II nci Mahmut fes giyilme
sini emrettiği zaman kavuklarından 
ayrılmak istemiyen birçok mutaas
sıp, muhafazakâr, fesin, gâvur ica
dı olduğunu ileri sürerek, mümanaat 
etmişlerdi. Hakikaten fes, Yunan 
menşeli idi. O zaman fes inkılâbı 
on binlerle başın uçmasına sebep ol
muş, pek zorlukla kabul edilmişti. 
Ne tuhaftır ki, "gâvur icadı" olarak 
vasıflandırılarak bu kadar kanın dö
külmesine sebep olmuş olan fes, son
radan gene bazı mutaassıp muhafa
zakarlar tarafından islamiyetin bir 
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KADIN 

sembolü olarak gösterilmeye çalışıl
mıştır. 

İşte Muhtar Kumral bu fikirden 
kara çarşaf mücadelesine geçmiştir. 
Kara çarşaf ta yabancı menşelidir, 

islamiyetle hiçbir ilgisi yoktur. Ni
tekim, memleketimizdeki birçok ha
kiki din adamlarının karıları çar
şafla değil manto ile gezmektedir. 
İnkılâplarımızın bütün yurttaşlar 
tarafından benimsenmesi, ile kara 
çarşaf müzelik bir hale gelmişken, 
demokratik hayatın bir icabı adde
dilen rey avcılığı yüzünden, istis-
marcı kimseler tarafından tekrar 
âdeta zorla sahneye çıkarılmıştır. 
Muhafazakâr kimselerin kapalı gi
yimlerine elbette ki kimse karışa
maz. Fakat Türk kadınını tekrar 
umacı kılığına sokmaya kimsenin 
hakiki yoktur. Mustafa Kemal Der
neği bütün vatandaşlardan çarşaf 
mücadelesine katılmalarını, her gör
dükleri yerde ona telkinle» sabır ve 
cesaretle karşı koymalarını istemek
tedir. Basın bu mücadelede 1 numa
ralı kuvvet olacaktır. 

Sade laf değil 

Ç arşafla mücadele haftası, yal
nızca sembolik bir hafta değil

dir. Dernek bu konuda bazı aktif 
hareketler tasarlamıştır. Evvelâ bir 
yuvarlak masa konferansında bir
çok aydın ve idealistin fikri alına
cak, böylece müspet bir mücadele 
yolu çizilecektir. Bundan başka ha
zır manto imal eden müesseselerle 
temasa- geçilip, çarşafın ucuza mal 
olduğunu iddia eden bir zihniyetle 
savaşmak üzere bezden yapılmiş u-
cuz manto imaline çalışılacak, bu 
medeni kıyafetin çarşafın yerini tu
tabilmesi için icabeden gayret sar-
fedilecektir. 

Dernek, memleketteki dört siya
si partinin inkılâpları muhafaza hu
susunda müşterek bir görüşe sahip 
oldukları andan itibaren dâvanın 
çok kolaylıkla halledileceğine inan-
dığından bu yolda gayret sarfede-
cek, dört partinin Büyük Mecliste 
aynı dâvayı benimsemesini sağla
maya çalışacaktır, Aksi takdirde,. 
bir zamanlar üç milletvekili kadını
mız tarafından Meclise verilen ve 
sonradan uyutulan çarşaf kânunu 
teklifinin yeniden yapılmasını bek
lemek ancak bir güzel hayal olur. 

Bir yerinde teşebbüs 

M ustafa Kemal Derneğinin yeni, 
güzel bir teşebbüsü daha, var

dır. Her vilâyette senede bir defa 
verilmek üzere bir İnkılâp ve fazi
let armağanı ihdas edilmiştir. Vi-
lâyetlerdeki öğretmenler dernekleri 
vasıtası ile verilecek olan bu arma
ğanlar, muhitinde, inkılâplarımızın 
yayılması için gayret sarfeden, bu 
yolda çalışan kimselere bir şeref ar
mağanı olarak verilecektir. Mesela 
bir öğretmenin okuma yazma kursu 
açarak kırk kişiye bedava olarak o-
kuma yazma öğrettiği duyulmuştur. 
Cehaletle mücadele etmenin en müs-

pet yolu, okur yazarların adedini 
artırmak olduğuna göre, bu yolda 
çalışanları takdir etmek, mükâfat
landırmak elbette ki çok faydalı ola
caktır... Bir başkası çarşafla müca
deleyi kendisine gaye edinebilir, 
muhitinde bu yolda müspet tesirler 
yapabilir, bir başkası inkılâplarımı
za ait bir kitap yazar, mücadelemi
zin hikâyesini anlatabilir. Armağan, 
muhitinde inkılâplara en çok hizmet 
eden kimseye verilecektir. 

Hanımlar nerdesiniz? 

M uhtar Kumral konuşmasını bi
tirince dikkatle etrafına baktı. 

Kendisini dinleyenler hep erkekler
di. İnkılâplarımız elbette ki erkek
lerimizi yakından ilgilendiriyordu 
ama, ya kadınlarımız? Kadınları
mız neredeydiler ve daha mühimi 
bu konuda ne yapıyorlardı? Bu su
ale, başkan yutkundu ve biç bir ce
vap vermedi. Türk Kadınlar Birli
ğinden bu konuda bir zamanlar mil
let çok şey beklemişti. Fakat ne ya
zık ki, Birliğin kapısından büyük 
bir ideal ve ümitle girenler ya kü
süp çıkıyorlardı, ya da kendilerini 
samana uygun bir inanca kaptırive-
riyorlardı. "İnkılâpların yavaş ya
vaş, sindire sindire yayılabileceği" 
inancı.. Fakat kendilerini bu şekil
de kandıranlar hiç düşünmüyorlar
dı ki inkılâplarımız bundan otuz kü
sur yıl önce yapılmıştı ve biz bu
gün yalnızca onları muhafaza et
mekle mükelleftik. Halbuki birçok 
toplantılarda, kongrelerde Birlik i-
leri gelenleri "aman çarşaf bahsini 
açmasalar" diye delegelerin gözle-

30 dan yukardaki ler için 
Saklanacak yerleri bilmeli 

rinin içine bakıyorlardı. Vaziyet si
yasi partilerde do aynı olduğuna gö
re, Mustafa Kemal Derneğinin da
yanacağı en büyük kuvvet basın ve 
Muhtar Kumralın dediği gibi foto 
muhabirleri idi.. 

Hakikaten çarşafla mücadele 
haftasında, birçok gazeteci objektif
lerinde, modern bir şehir olmak için 
çırpınan güzel İstanbulda kafileler 
halinde mesire yerlerine akın eden 
kara çarşaflı kadınlar tespit ettiler. 
Hararet derecesi kırkın üstünde idi, 
kara bezlere sıkı sıkı sarılan kadın
lar gezmeye çıkardıkları minimini 
yavrularını da güneşten kaçırarak 
bezlerin altına sokmuşlardı. 33 sene 
evvel Mustafa Kemal şu sözleri söy
lemişti: "Kadınlarımızı kara çarşa
fa sokan bizim hodbinliğimizdir. Ka
dınlarımız da bizim gibi mütefekkir
dir. Faziletin yolunu kendileri bu
lurlar. Onları bu sıcakta, bu kalın 
örtülerin içinde bunaltmaya hakkı
mız yoktur." 

Ama gelin görün ki bu sözlerin 
söylenmesinden 33 yıl sonra bizim 
hodbinliğimiz bir kere daha hortla
mış olarak dimdik ayakta durmak
tadır. 

Moda 
Mesele "Yaşta" dır 

arisli büyük terzilerin, yeni mo-
danın hatlarını tespit ettikleri 

bugünlerde, dünyanın her yerinde 
kadınları en cok düşündüren birkaç 
sual vardır. Moda son senelerdeki 
acayipliklerini muhafaza edecek mi
dir? Bugüne kadar bu acayiplikle-
re mukavemet etmiş olanlar niha
yet torbaya, çuvala veya şalvara 
veyahut gündüz sokakta, "gecelik 
elbisesi" ne girmeğe razı olacaklar 
mıdır ? Modayı takip etmek şart mı
dır? 

Parisli hazır elbisecilerden son
ra, asıl büyük terzilerin modelleri
nin basına verilmesini beklerken bu 
sualin cevabını vermek lâzımdır. E-
vet, modayı bir dereceye kadar ta
kip etmek lâzımdır. Bu şahsın yaşı
na, biçimine göre değişir. 

Moda olan her şey güzeldir! 

Yirmi yaşında bir genç kız ve 
hattâ otuz yaşına kadar genç bir 

kadın bu yaşların normal kiloları
na ve normal bir vücuda sahip ol
dukça modayı, bütün delilikleri, a-
cayiplikleri, yenilikleri ile takip e-
debilir. Yakıştırmak şarttır ama 
öyle bir yaş vardır kî, insana her 
şey yakışır. Çok güzel olmasa bile 
"değişik olmuş" derler. Tabii gene 
şıklığın ana prensiplerine kibar ve 
sade kalmaya gayret etmek şartı i-
le.. 

Modada yakışan güzeldir! 

Otuz yaşından sonra bilhassa ki
lolar vaziyete hakim olmuşsa bi-

raz durmak ve düşünmek lâzımdır. 
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C E M İ Y E T 

20 ile 30 arasındakiler için 
Güzele her şey yakışır 

Modayj takip etmek iyi şeydir. De-
ğişiklik insana yakışır, moda kadın 
için de erkek için de caziptir! Ama 
modayı takip etmek başka şeydir, 
ona tâbi olmak başka şey! Körü 
körüne model seçme yaşı çoktan 
geçmiştir, kadın yaşım gösteren ve 
tombullaşan kollarını, kalınlaşan 
bacaklarını artık eskisi gibi fütur
suzca gösteremiyeceğine göre, mo
dellere ona göre bakmak zorunda
dır. Yalnız kollarım ve bacaklarını 
değil vücudunun her kısmını ayrı 
ayrı hesaplıyarak kendisini en güzel 
gösterecek, modeli seçmek zorunda
dır. Yalnız şurasını unutmamak ta 
lâzımdır ki, her sene çıkan her ye
ni moda her kadım,tatmin edecek 
kadar değişik modellere sahiptir. 
Otuz yaşından sonra moda olanı de
ğil, modada yakışanı yapmak lâ
zımdır. 

Göze batmamak şarttır! 

Kırka doğru ve kırktan sonra şah
siyet yaşı başlar. Bazı kadınların, 

bu en güzel yaşlarıdır. Bu yaşta 
moda olanı da, "modada yakışanı" 
da daima göz önünde tutmakla be
raber ilk önce göze batmamaya ça
lışmak lâzımdır. "Göze çarpmak fa
kat jgöze batmamak!" şahsiyet ya
şının prensibi olmalıdır. Halbuki bu 
yaşta birçok kadınlar ekseri göze 
batarak göze çarpmaya razı olmak
ta, böylece yaşlanmanın verdiği a-
şağılık duygusundan kurtulmaya 
çalışmaktadırlar. "Göze batmadan 
göze çarpmak" şahsiyetini bulmuş 
olan kadının modaya esir olmadan, 
ona uygun şekilde fakat şahsiyetin-
den birşeyler ilâve ederek- giyinme
si ile mümkündür. 

AKİS, 6 EYLÜL 1958 

E peydir ortalıkta gıözükmeyen 
Hiltonaclardan Ziya Tepedelen 

geçen gün çay vakti otele gelince 
gazeteciler hemen etrafını aldılar. 
'-'Yeni bir siyasi faaliyet mi var?" 
diye sordular. Ziya Tepedelen mun
tazam dişlerini meydana çıkaran 
meşhur tebessümü ile şu cevabı ver
di: "— Her zaman iş için gelecek 
değiliz ya, bu sefer de tatil için ka
rımla birlikte geldik"... 

* 

T ürkiyeniin en tanınmış, en zen
gin iş adamlarından birinin ufak 

oğlu ile sık sık Çınar otelinde gö
züken 1958 Türkiye güzeli Ezel Ol
cay yakında arkadaşı tarafından 
Amerikaya bale tahsiline götürüle-
cekmiş. Ezelin ailesi "iyi bir izdi
vaç", Ezel de "iyi bir. tahsil" arzu 
ediyormuş. İkisi bir arada yürür a-
ma, milyarder baba "olmaz" diye 
dayatmış. 

ngiliz Büyük Elçisi Sir James 
Bowker ve eşi bir İtalyan vapuru 

ile memleketimizden göz yaşları i-
çinde ayrıldılar. Karı koca, bir yan
dan göz yaşlarını silerken bir yan
dan da "biz Türkleri, Türkiyeyi çok 
sevmiştik, 7 sene 7 gün gibi geçti, 
karşımıza çıkan en mühim problem
leri büyük bir anlayış içinde halle-
diverdik" diyorlardı. Yabancı diplo
matlar bu hazin veda sahnesini hay-
retle seyrettiler. 

* 

Sofya balesi sanatkârları İstanbul 
sokaklarında yürürken "Hür Bul-

garlar" tarafından ellerine beyanna
meler, sıkıştırıldı, Bulgar Konsolos
luğu bu durumdan çok endişelene
rek sanatkârları Sirkeciden trene 
koyduğu gibi doğru Sofyaya yolla
dı. Haberin şehirde geç yayılması 
yüzünden gene bir çok seyirci Açık 
Hava Tiyatrosuna boşuna gitti... 
Şimdi gidenler, gidemeyenlere bale
nin tafsilâtım anlatmakla meşgul. 

I rak Konsolosluğunda yüz kadar 
talebenin yaptığı toplantı çok he

yecanlı bir hava içinde geçti. Elle
rinde General Kasımın resmini taşı
yan Iraklı gençler "kahrolsun kra
liyet, yaşasın Cumhuriyeti yaşasın 
Arap Cumhuriyeti, yaşasın Nasır" 
diye tezahürat yaptılar. Göğüsleri 
körük gibi inip çıkan, zeytin gözlü 
gençler bazı İstanbul gazetelerine 
ateş püskürüyorlardı. Bu gazetele
re göre, İstanbuldaki Iraklı talebe
ler kraliyet taraftarıydılar. Talebe
ler konuşmalarının yüzde doksanım 
Arapça yaptıklarından ve iyi Türk- • 
çe bilen Konsolos Sefa bey çok pa
sif davrandığından gazeteciler an
cak kendilerine tercüme edileni an
ladılar.. 

* 

B ir sinema yıldızı kadar güzel İlze 
adlı Alman desinatörü bir basın 

toplantısı yaparak; "Türk motifle-

rini ve renklerim çok beğendiğini, 
Almanyaya dönünce basma ve em
prime fabrikaları için bu motifler
den mürekkep bir örnek, vereceğini" 
söyledi. Genç kız, ayni orijinal yü
züğü taşıyan ve kendisine tercüman
lık yapan Türk erkeği ile nişanlı ol
duğunu nedense evvelâ sakladı ama 
neticede açıklamak zorunda kaldı. 

Ağrı dağında kaybolan John Libi 
adlı Amerikalı, İstanbula döne

rek müslüman olmaya karar verdi... 
Aylardir bu yorucu seyahatte olan 
heyetin üyelerinden Libi'nin dönüşte 
niçin din değiştirmeye karar verdiği 
anlaşılamadı... 

Amerikalıların Türkiyeye olan il
gisi gittikçe artıyor... Zira bu 

günlerde Amerika ila pek çok "do
lar" anlaşması yapılıyor. Son ha
berlere göre de, halen İstanbulu zi
yaret etmekte olan bir naşir, sene
lerce Türkiyede kalarak -memleke
timizi kasaba kasaba köy köy dola
şıyor- "Real Turkey - Hakiki Tür
kiye" adli- bir kitap yazacakmiş... 
Tanınmış naşir, "MM. Elenorâ Roos-
velt" kitabının da muharriridir... 
"Real Turkey" i yabancılar kadar 
bizler de merakla okuyacağız. 

* 

L erzan Bengisu Amerikada sergi
lerinde çok sükse yapmış Ve pek 

çok da sipariş almış. İstanbula dö
nünce aylarca atölyesine kapanarak 
eserlerini hazırlayacağa benzer. 

Sir James Bowker 
Gözü yaşlı bir dost 
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Ankara 
Cadı kazanı 

D ar ve loş koridorlarda heyecan
lı konuşmalar vardı. Kapılar a-

çılıp kapanıyor, üçer-beşer kişilik 
gruplar fısıltı halinde konuşuyor, bu 
gruplardan aradabir hayret çığlıkla
rı yükseliyordu. Sonra yine fısıltılar, 
gülüşmeler. Devlet tiyatrolarında 
Prova mevsimi başlamış, tevziat lis
teleri asılmış, ilk temsillerde herke
sin hangi rolleri oynayacağı belli ol
muştu. Normal zamanlarda bu gün
ler çalışma günleriydi. Herkes rolü
nü ezberlemeye uğraşır, okuma pro
vaları yapılır, sonra büyük prova
lara geçilirdi. Bu günlerde Devlet 
Tiyatrolarının koridorları daha. çok 

çelerden uzun uzun düşünülür, tev
zi listeleri ilân edildiği zaman da 
kimse sesini çıkaramaz, hatta mem
nun olur ve çalışmaya başlardı. Hal
buki bu defa, istifa tehditleri,ile be
ğenilmeyen roller, bir gürültü çık
maması için hemen değiştiriliyordu. 
Tabii bu sefer de daha başka sızlan
malar patlak veriyordu. İdareciler 
şaşkına dönmüşlerdi. Ne kadar ve 
ne şekilde kalacakları belli olmayan 
yerlerinde, huzursuzluk içinde kıv
ranıp duruyorlardı. Kimse bir gün 
sonrasını kestiremiyordu. Sinirler a-
damakıllı gerilmişti. Bu durumda yı
lın ilk perdeleri nasıl açılacaktı, bu
nu hiç kimsenin bildiği yoktu. 
Eski hamamda yeni sesler 

Y ılın ilk piyesleri, belli olmuştu 
ama uzun uzun danışmalar ve 

Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğünün tabelâsı 
Kat 1 

veya ayrılmış olan aktörler yine or-
talıkta görünmeye başlamışlardı. 
Bunların Devlet Tiyatrolarından bü-
yük iddialarla ayrılıp, sonra nasıl 
eriyen karlar gibi ortalıktan yok ol-
duklarını Ankara seyircisi gözleriy-
le görmüştü. Ama bu günkü hava 
başkaydı. Bugünkü havada, bir zâ-
manlar tiyatrodan ayrılırken verdik-
leri beyanatlar, çektikleri nutuklara 
la büyük iddialarda bulunanların e-
dası vardı. Bugün de, başkaları ta
rafından ama yine ayni mealde be
yanatlar veriliyor, tiyatronun eski-
sinden çok daha iyi olacağı, ileri gi-
deceği vaad ediliyordu. Bölgeler ge
nişletilecek, bu güne kadar faaliyete 
geçmiş olanlara bir çok yenileri ek-
lenecekti. Opera ile tiyatro birbirin
den ayrılmıştı. İkisinin başına da eh-
liyetli müdürler getirilmişti. Bundan 
sonra da seyirciye tiyatroda şimdili 
ye kadar görmediği oyunlar oynana
caktı! Bu işleri uzak - yakın bilen
ler bu beyanatlarda hep o eskiden 
ayrılanların kokusunu seziyorlardı. 
Anlayanlar, belli belirsiz gülümsü
yor, yanlış hesapların bir gün olup 
Bağdattan döneceğini şimdiden kes-
tiriyorlardı ama, bu hesapların Bağ
dattan döndürülseler bile neler kay
bettireceklerini bildikleri için üzü
lüyorlardı. 

İstanbul 
Oda Tiyatrosu 

yaz dedikodularına sahne olur-
du. Gülünür, espriler yapılır, ta
tile , dair hoş hikâyeler anlatı- , 
lirdi. Halbuki şimdi koridorlar 
hiç de gecen yılların havası içinde 
görünmüyordu. Konuşanların yüzle
rinde korku, merak ve belirli bir te
dirginlik vardı. Kimsenin bir ay son
ra açılacak perdelerle bir ilgisi, da
ha doğrusu bu perdelerin açılacağı
na güveni yok gibiydi. Gazetelerde 
hergün yeni ve şaşırtıcı haberler, 
koridorlarda hergün değişik bir ha
va esiyordu. Koridorlar siyasi ku
lislere dönmüştü. Vaatler, tehditler, 
balonlar... Kimse ne yapacağını, ki
me, neye nasıl inanacağım bilemi
yordu. İki hafta önce hazırlanmış 
rol tevzi üstelerinde hergün değişik
likler yapılıyordu. Bu, yıllardanberi 
tiyatroda görülmüş şey değildi. Oy
nanacak eserler ve oyunlar çok ön-

30 

yukarıya arzlardan sonra. Tiyatroy
la Millî Eğitim Bakanlığı sıkı bir iş
birliği halindeydi. Piyesler götürülü
yor, etraflıca açıklanıyor, onaylanı
yordu. Bu arada bir kaç piyes yer 
değiştirmişti. Meselâ Üçüncü Tiyat
roda oynanacak olan "Hırsız" hafif 
ve evvelki programda yedek olarak 
tutulan bir piyesti, her ihtimale kar
şı elde bulunduruluyordu. Bununla 
perde açmak düşünülemezdi. Halbu
ki yukarıdan gelen bir emirle bu pi
yes yılın ilk oyunu olarak Üçüncü 
Tiyatroda sahneye konuyordu. Mu
ayyen zamanlarda Avrupaya gide
cek olanların gidişleri durdurulmuş, 
izinler kaldırılmıştı. Hattâ bazı pi
yesler repertuvar dışına çıkarılmış 
ve bunların yazarları "Persona non 
grata" ilân edilmişti. Tiyatrodan, 
huzursuzluk verdikleri, kabiliyet 
gösteremedikleri isin uzaklaştırılmış 

Genç adam dar ve karanlık merdi
venlerden kazasız belâsız çıkın-

ca rahat bir nefes aldı. Basık ta
vanlı, şirin çalışma odasında koltuk-
lardan birine çöktü; artık bir siga
ra . içmeği haketmişti. İşini yoluna 
koymuş, anlayışlı bir insan olan pat
ronunu ikna etmişti. Herkesin "çok 
sevimli, çok şirin ama bir kusur 
var" dedikleri o küçük kusur da iş
te yok ediliyordu. İstanbulun sevim-
li Oda Tiyatrosu, ilk .günlerin ra
hatsız tahta koltuklarından minik 
minderlerin yumuşaklığı ile nasıl 
kurtulmuşsa, şimdi de salona veri
lecek hafif meyille sahneyi görme 
imkânlarını genişletiyor ve seyirciyi 
rahatsız edebilecek, oyun seyreder
ken başka şeyler düşündürebilecek 
teknik mahzurlardan temizleniyor
du. Genç adam Mücap Ofluoğlu. bu 
tiyatroyu hakikat haline getirebil
mek için az mı uğraşmıştı. İlk za
manlar sanki hiç bir şey olmayacak 
gibiydi. Ama azmetmişlerdi. Arala
rından türlü sebeplerle uzaklaşanlar 
oldu. Her gün yeni eksiklikler his
sediliyordu. Bir oyuncu gidiyor, kol
tukların darlığı farkediliyor, ışığın 
az olabileceği düşünülüyor ve insanı 
bıktıracak ne varsa hepsi eksiksiz 
ve insafsız üşüşüp duruyordu. Ama 
bıkmadılar; iş bir kere başlamaktı. 
İyi niyet olduktan sonra her şey dü
zelirdi. Her şeyi düzeltmek için çok 
çalışmak gerekiyordu, çok çalışa
caklardı. İşte şimdi eksiklerin çoğu 
telâfi edilmişti. Yeni ve asıl mevsi
me daha iyi giriyorlardı. Gerçi kad
roları gene eskisi gibi idi, bir de
ğişiklik yoktu. Gene Mücap, Lâle, 
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Altan üçlüsü esası teşkil edecekti. 
Piyeslerini kendilerine göre seçecek
lerdi.İlk piyesin yerli bir yazardan 
olmasını istiyorlardı. Hattâ bunu ti
yatroları için bir gelenek yapacak
lardı. Bu sene Sabahattin Kudret 
Aksalın "Tersine Dönen Şemsiye" si 
ile başlıyorlardı. Oyunu sahneye 
Mücap koyuyor, önemli rolleri de 
Mücap, Altan, Lâle paylaşıyorlardı. 
Arkadan Strindberg'in bir perdelik 
'Matmazel Julie" isimli oyunu ile 
yine bir perdelik, henüz' karar ver
medikleri bir komediyi oynayacak
lardı. Sonra belki, dar bütçeleri ile 
kostüm meselesini halledebilirlerse 
"Uyuyan Prens - The Prince and 
the Showgirl" i oynamak istiyorlar
dı. Sırada genç yazarlarımızdan Yıl
dırım Keskinin "Herkes Tamam" 
isimli bir komedisi de vardı. 

Dormen'den ne haber 
aldun Dormen Tiyatrosuna ge-

lince, bü genç topluluk da, bu 
sezon yine Küçük Sahnede oynaya
caktır .Fakat geçen sene kadronun 
seyirciyi pek tatmin etmediği görül
müş ve bu eksikliğin telâfisi yolu
na gidilmiştir. Adana Şehir Tiyatro
suna giden Bilge Zobu ve kadrodan 
çıkarılan bir kaç oyuncunun yerle
rine Ulvi Uraz, Ayfer Peray ve Gül-
ris Türkkan gibi oyuncular alınmış
tır. 

Bu sene yalnız "Fare Kapanı"nda 
oynamağa karar veren Haldun Dor
men, ilk piyes olan Roussin'in "Ni-
na" isimli komedisini sahneye koya
caktır. Bu oyunun baş rollerini Ul-
vi Uraz, Ayfer Feray ve Erol Gü-
naydın paylaşmaktadırlar. Haftanın 
dört günü oynayacak olan bu kome
dinin yanında John Van Druten'in 
"Bir Fotoğraf Makinesiyim" oyunu 
da diğer üç günü dolduracaktır. Bu 
oyunu da sahneye Tunç Yalman 
koymakta, baş rollerde Gülriz Türk
kan, Şükran Akın, Metin Serezli, 
Yılmaz Gruda oynamaktadırlar. 

İş üç nalla... 

stanbul Belediyesi Şehir Tiyatro-
ları ise bu sezonun başında "Cyra-

no de Bergerac" ı, dramda oynamak 
kararındadırlar. Cyrano rolüne Hü
seyin Kemal ve Sami Ayanoğlun-
dan başka, oynamayı reddeden Ab-
durrahman Palayın yerine Rıza Tü-
tün seçilmiş ve Roxane rolü Nedret 
Güvence verilmiştir. Diğer roller i-
se eski sahiplerine bırakılmıştır. 

Yeni Tiyatronun, yeni mevsime 
gireceği piyes hakkında iki rivayet 
dolaşmaktadır. Shakespeare'in "Yan
lışlıklar Komedisi" ile "Sevgili Flo-
rence" isminde bir Fransız, oyunu. 
İlk oyun olarak "Sevgili Florenee" 
düşünülmüş ve baş rolü de Münir 
Özkulun oynamasına karar verilmiş. 
ise de, bir dişçi koltuğunun buluna
maması işi şimdilik tehlikeye sok
muş ve rahat çıkabilecek bir piyes 
olarak "Yanlışlıklar Komedisi" ön 
plâna alınmıştır. Bu günlerde dişçi 
koltuğu meselesi halledilirse "Sev
gili Florenee", halledilmezse "Yanlış-

''liklar Komedisi" oynanacaktır! 

AKİS ,6 EYLÜL 1958. 

Tiyatromuzun meseleleri 

SAHNEMİZDE ŞİİR 

stanbul Radyosunun "Sahne 
Dünyasından" programında ge

çenlerde bir perşembe akşamı Ve
dat Nuri Türkkan Behçet Kemal 
Çağlarla şiirin tiyatrodaki rolünü 
tartıştı. Türkkan "Sahnede şiirin 
yeri yoktur" diyordu. Ama bunun 
tiyatroyu iyi bilen Türkkanın ciddi 
fikri olduğunu sanmıyorum; galiba 
karşısındakini konuşturmak için 
söylüyordu. Zira şiirin tiyatroda
ki yeri tartışma konusu olamaya
cak kadar bellidir. Geçmişteki bü
tün tiyatro zirveleri sahneye şiir 
çeşnisinin en çok getirilebildiği 
çağlardır. Yirmi beş asırlık sah
ne edebiyatından elimizde kalan 
en güçlü metinler de şiir tarafı 
en ağır basanlardır. 

Yalnız burada bir parantez a-
çıp iki noktaya işaret etmek ge
rek. Bir kere, şiir komediye de-
ğil, trajediye uygun düşer. "Ha
yata hissederek bakarsanız insan
lara acır, düşünerek bakarsanız 
gülersiniz" derler. Şiir de, düşün
ce unsurunu içine almakla bera
ber, herşeyden- evvel süzülmüş ve 
teksif edilmiş his demek olduğu
na göre, trajedinin sisli, bugünden 
uzak, rüyamsı havasına yakışır. 
Onun için komedi burada söyle
nenlerin dışındadır. 

Sonra, manzum sözle şiiri ayırt 
edebilmek gerekir. Şiir gücünden 
mahrum, yavan, günlük lafları bir 
vezne oturtup araya kafiyeler de 
serpiştirerek manzum yazmak ga
yet kolay bir iştir; fakat bu hok
kabazlık sahne diline yeknesak 
bir tempo yüklemekten başka bir 
netice vermez. Buna karşılık nesir 
halinde yazılmış sözlerin yer yer 
şiirleşmesi mümkündür. -Meselâ 
Miller'in "Satıcının ölümü" piye-
sindeki gibi.-

Bu iki noktayı gözden kaybet
memek şartıyla denebilir ki, şii-
rin sahnede yeri olmaması şöyle 
dursun, çağımızda tiyatronun zir
velere doğru kanat açamamasının 
en büyük sebebi şiirsizliktir. Dün
ya tiyatrosu İbsen'in sahneye ge
tirdiği kürsü edasının, tez mera
kının, realizmin fotoğrafik mana
da anlaşılmasının, "ileri" entelek
tüel . tavrının iyi niyetli kurulıı-
ğundan hâlâ kurtulamadı. İbnen, 
Strindberg, O'Neill, Brecht, Sar-
tre vesaire... bu isimlerin keskin 
gözlü, kocaman beyinli, sivri ka
lemli sahiplerinin Shakespeare'e 
yaklaşamamalarının başlıca sebe
bi nedir? Eserlerindeki şiirsizlik! 
-Tiyatroya şiirli eserlerle giren 
İbsen sonradan yukarıda bahset
tiğimiz tavrı takınmış,' fakat ha
yatının sonuna doğru tekrar eski 
tarzına dönmeğe çalışmıştır. O'-
Neill'in ise dil yetersizliğine rağ-

Refik ERDURAN 

men bazı piyeslerinde şiir kırıntı-
lan vardır; zaten kalan eserleri 
de onlardır.Öyle görünüyor ki, 
1875 ile 1950 arasındaki yetmiş 
beş yılda yetişen piyes yazarı ka
labalığından asırlar çapında kala
cak tek isim Shaw'dur. Bunun da 
iki sebebinden birincisi Shaw'un 
zaten şiire pek ihtiyaç gösterme
yen fikir komedisi tarzında yaz-
masıysa, ikincisi de buna rağmen 
eserlerinde ve dilinde Bach'ın mü
ziğini andırır gayet ince ve riyazi 
bir şiir havası bulunmasıdır. 

Dünyanın bütün büyük tiyat
ro merkezlerinde sahnelerin bu şi
ir açlığı çoktan hissedilmiş ve ça
resi aranmağa başlanmıştır. Gel
geldim -zorla değil ya!- hisleri 
ve düşüncesi melânkolik bir çık
maza girmişe benzeyen Batıda 
son yıllarda güçlü şair, güçlü pi
yes yazarı çıkmıyor. 

Ben Türk tiyatrosunun tıkne
fes Batı sahnelerini yakında hay
retlere garkedecek bir hamleye 
hazırlandığına inanıyorum. Mem
leketimizi kötüyeyip küçümseyin-
ce şahsımızı yükselttiğimizi san
mak huyumuza, yetkililerden ço
ğunun körlüğüne veya kötü niye-
tine, tiyatronun her kolundaki sa
natçılarımızın sinik ateşsizliğine, 
mânâsız çekişmelere, aptalca re
kabetlere, herşeye herşeye rağmen 
bu hamlenin malzemesi ve işaret
leri ortada. Doğu milletleri ara
sında haysiyetini ilk keşfetmiş ve 
Batı zorbalığına karşı ilk zafer
lerden birini kazanmış bir toplu
luğu harındır an bu memleket -a-
ra yerde öncülüğünü ne kadar 
kaybetmiş görünürse görünsün-
sanat ve ilimde ve mutlaka İslâm 
hırsıyla Batı anlayışının ilk tam 
sentezini yapacaktır. Bu sentezin 
en güzel meyvalarından birinin ti
yatro alanında belirmesi için bü
tün şartlar hazırdır. 

Bu hamleyi yapacak ekibin ça
lışmalarının ilk safhası kendileri
ne düşen yazarlarımızdan çoğu 
komediden ziyade ciddi piyese asa
rak sarmışa benziyorlar. Hiciv 
dolu, şeyler yazması beklenenler 
bile (meselâ Çetin Al tan, meselâ 
-son bir iki yıldır piyes yazmağa 
başlamış bulunan- Aziz Nesin) 
koyu, ciddî, loş eserler verdiler. 
Yakm bir gelecekte genç yazarla
rın çoğunun çalışmaları trajediye 
de yönelebilir. O takdirde kendi-
lerine sözüm "şu: Şiir, mutlaka şi
ir! Ama öyle içine dönük, gözü 
yaşlı, burnu akan şiir değil. Ti
yatroya layık, binlerce kişiyi 
"Gol!" diye bağırır gibi ayağa 
kaldırabilecek güldür güldür şiir! 
Mırıltı değil, nara! "Yazar" adına 
bak kazanılacakta memlekete ve 
tiyatroya bu verilmeli. 
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Filmler 
Ne var, ne yok? 

D ünya stüdyoları 1958-1959 sezo
nu için hazırlıklarına büyük bir 

hızla devam etmektedirler. Bu haf
ta içinde dünyanın dört bir tarafın
dan alınan haberlere göre çevrilme- ' 
si tamamlanıp piyasaya çıkarılmak 
üzere sıraya konulan yeni filmler 
arasında şunlar mevcut bulunuyor: 

La ragazza di Piazza San Pietro: 
Bir İtalyan- İspanyol coproduetion'u. 
Piero Costa'nın rejisörlüğünde çev
rilen bu filmde başrolleri Vittorrio 
de Sica, Walter Chiari ve Susanna 
Canales oynuyorlar. Şık ve ince bir 
komedi. 

Toto a Parigi: Meşhur İtalyan 
komiği Totonun Pariste çevirdiği 
son filmi. Bir İtalyan - Fransız cop
roduetion'u: Camillo Mastrocincfue'-
nin rejisörlüğü altında çevrilen bu 
fümin diğer rollerini Silva Koscina 
ile Fernand Gravey oynuyorlar. 
Kahkahalı bir komedi. 

La P.... Sentimentale: Bir Fran
sız filmi. Jean Gourguent'nin idare
sinde, Montmorency'deki stüdyolar
da çevrilen bu filmde başrolleri 
Maurice Sarfati, Maryse Martla, 
Pierre Larquey ve yakın bir zama
na kadar memleketimizde bulunan 
ve bilhassa İstanbulda pek büyük 
bir şöhret yapan dilber şantöz Maria 
Vincent oynuyorlar. Zarif bir kome-
di. 

Christine: Bir Fransız-ltalyan 
coproduetion'u. Bologna'daki stüd
yolarda çevrilen bu filmde başrolle-' 
ri Romy Schneider, Alain Delon, 
Micheline Presle, Fernand Ledoux 
ve Soohie Grimaldi oynuyorlar. Bir 
aşk dramı. 

The Square Peg: Bir İngiliz fil
mi. John Paddy Carstaires'in reji
sörlüğünde çevrilen 'bu filmde baş
rolleri Norman Wisdom, Honor 
Blackman, Edward Chapman, Hat-
tie Jacques ve Campbell Singer oy
nuyorlar. Tanınmış İngiliz komedye
ni Norman'm diğer bütün filmleri 
gibi kahkahalı ve ince esprili bir 
komedi. 

Sea Fury: Bir İngiliz filmi. Cy 
Endfield'in rejisörlüğünde çevrilen 
bu filmde başrolleri Stanley Barkey, 
Luciana Paluzzi, Vietor McLaglen 
MP Gregoire Aslan oynuyorlar. Bir 
macera filmi. 

Run Silent, Run Deep: Bir Ameri
kan filmi. Robert Wise'nin rejisör
lüğünde çevrilen bu filmde başrolle
ri Glark Gable ile Burt Lanchester 
oynuyorlar. Bir denizaltının macera
larına dair heyecan dolu bir film. 

Jet Pilot: Renkli bir Amerikan 
filmi. Josef von Sternberg'in idare
sinde çevrilen bû filmde başrolleri 
John Wayne ile Janet Leigh oynu
yorlar. Eğlenceli bir casusluk filmi. 

Operation Amsterdam: Bir İn
giliz filmi. Michael McCarthy'nin 
rejisörlüğü altında çevrilen hu film

de başrolleri Eva Bartok, Peter 
Finch, Tony Britton ve Alexander 
Knox oynuyorlar. Bir aşk ve mace
ra filmi. 

Yıldızlar 
Babasının kardeşi 

Garry Cooper ve Clark Gable'in 
yaşlanmaları ile beyaz perdede 

onlardan açılan "Kaba erkek" rolle
rini ve mevkiini teslim alan Robert 
Mitchum, isminin bir takım nahoş 
vak'alara karışmasına rağmen, Hol-
lywood'daki büyük süksesinden bir-
şey kaybetmeyen nâdir sanatkârlar
dan biridir. Esrar içtiği iddiasıyla 
hapishanelere düşmesine rağmen, bu 

sinin arasında geçen bu filme Mitc-
hum, etrafında tamamen genç sa-
natkârları toplamıştır. Gene Barry 
ve Sandra Knight gibi çok genç iki 
artistten başka filmde Robert'in 
kardeşi rolünü oynayan 16 yaşındaki 
bir genç bütün nazarları üzerinde 
toplamaktadır. Filmde rol icabı Ro
bert ile ayni soyadını taşıyan bu 
genç artist ne kadar gariptir ki hu
susi hayatında da onunla ayni soya
dını kullanır. Beyaz perdeye ilk de
fa çıkan bu genç Mitchum'un adı 
Jimmy'dir. 

Jimmy Mitchum, 1940 yılında 
Dorothy Spence ile evlenen Robert'
in 1942'de dünyaya gelen oğlu ve üç 
çocuğunun en büyüğüdür. Babası 
ile arasında tam 23 yaş fark bulunan 
-Robert 6 Ağustos 1917 günü dün
yaya gelmiştir- Jimmy Mitchum, 
Hava Kuvvetleri Akademisinde'ta
lebedir. İstikbalin genç pilotu, anne
si ve babasının, müştereken serma-

Jimmy Mitchum ve Robert Mitchum 
Hem oğul hem kardeş! 

gibi mevzularda haddinden fazla has
sas ve müteassıp olan Hollywood, 
onu afaroz etmek şöyle dursun, bi
lâkis nazarında bir 'kat daha kıy-
metlendirmiştir. 

Kaba erkek rolleri ve sanat ka
biliyeti ile büyük bir şöhret kazanan 
Robert Mitchum çevirdiği filmlerin 
büyük hasılat yapmasından aldığı 
cesaretle büyük bir teşebbüse geç
miş bulunmaktadır. Robert'in bu te
şebbüsü Hollywood için hiç de yeni 
birşey değildir. Şimdiye kadar pek 
çek artist, onun yeni giriştiği bu te
şebbüsünde şanslarını denemişler, 
fakat neticede yine de eski vaziyet-, 
lerine dönmek zorunda kalmışlar
dır: Robert Mitchum kendi hesabı
na bir film çevirmekle meşguldür. 
Çok sevdiği karısı Dorothy Spence 
ile birlikte "DRM (Dorothy-Robert 
Mitchum) Production" isimli bir 

•şirket kuran Robert ""The Whippor-
will" -filmini çevirmekle meşguldür. 

Mevzuu bir çiftlikte ve dört ki-
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yesini koydukları "The Whippor-
will" filminde babasının kardeşi 
rolünü oynamaktadır'. 

Filmin çevrilisinde hazır bulu
nanlar ve prova kordelâlarını seyre
denler Robert Mitchum'un Holly-
wood'da oturmakta olduğu tahtı 
için kendi kanından gelme bir varise 
sahip bulunduğunu selâhiyetle be
yan etmektedirler. 

Ancak bütün bu kafi teşhislere 
rağmen, 16 yaşındaki Jimmy Mitc
hum'un beyaz perdeyi mi, yoksa 
mavi semâları mi. tercih edeceği he
nüz belli değildir. Mitchum junior, 
bu mevzudaki kararını anlaşılan 
"The Whipporwîll'' filminde toplıya-
cağı alâkadan sonra varecektir. Bu-
nun için de pek az beklemesi icap et
mektedir. Zira Hollywood'dan gelen 
son haberler, Arthur Ripley'in reji
sörlüğü altında çevrilmekte olan bu 
filmin pek yakında biteceği ve bu 
sezon' sinemalarda gösterileceği mer
kezindedir. 
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M U S İ K İ 

Opera 
Ebert geliyor 

u haftanın ortasında Ankarada 
duyulan bir haber bilhassa Ope-

ra Çevrelerinde tarifsiz sevinç uyan-
dırdı. Prof. Carl Ebert Türkiyeye 
davet edilmiştir. Prof. Carl Ebert 
Türkiyeye gelmektedir. Carl Ebert 
ismi yalnız sanat çevrelerinde degil. 
umumi efkarda da bilinen bir isim-
dir. Zira bizim Devlet Operamızın 
ve Devlet tiyatromuzun hakiki ko
rucusu bu büyük Alman sanatkarı-
dır. Ebert uzun müddet sahnemize 
emek verdikten sonra yerli rakipleri 
tarafından atlatılmış ve böylece Tür-
kiyeden kaçırılmıştır. 

Prof. Carl Ebert gerçi Türkiye-
ye muvakkaten gelmektedir. Eylül 
sonlarıda Ankarada olacak ve son 
yıllarda hakikaten perişan bir man-
zara alan operamızda alâkalanacak-
tır. Prof, Ebert'in bıraktığı opera i-
le bulduğu opera arasındaki farkı 
görünce üzülmemesi elbette ki ka
bil olmayacaktır. Seneler. Türk ope-
rasına fayda verecek yerde zarar 
vermiştir. Bir takımlatubalilikler, 
şahsi kaprisler, anlayışsızlıklar bu 
sanat kolunu gün geçtikçe yıpratmış 
ve bugünkü haline kadar getirmiş
tir, Şimdi Opera idaresinin Tiyatro 
idaresinden ayrılmasıyla yeni bir 
hamleye girişilmesi ümidi artmakta
dır. 

Prof. Carl Ebertten başka Co-
vant Gardan Kraliyet Operasının re
jisörlerinden Petar Potter de davet 
edilmiş ve gene sanatkar bu hafta-
nın başında Aakaraya gelmiştir. 
Potter çalışmalarına hemen basla-
mıştır. Yeni sezona operanın İn-
giliz rejisör tarafından sahneye ko
nulmuş bir eserle girmesi sürpriz 
sayılmayacaktır. 

Gençer meselesi 

M uhsin Ertugrulun vazifesinden 
bilinen şekilde ayrılmasını mü

teakip çıkan bir haber hemen arka-
sından tekzip edildi. Haber şuydu: 
Leylâ Gencer istifa etti. Tekzip ise 
bu oldu: Leyla Gencer istifa etme
miş, izin almıştır. 

Muhsin E r t u ğ r u l 
M e s e l e s i 

emleketin sanat hayatında ge-
çen haftanın en önemli olayı, 
Muhsin Ertugrulun Devlet Ti-
yatroları Umum Müdürlüğü vazi-
fesine son verilmesiydi.Haber sa
nat çevrelerinde fırtına kopardı. 
Muhsin Ertugrulun vazifesinden 
alınmasını pek çok kişi üzüntüyle, 
hattâ "hayret ve dehşet"le kar
şıladı, Bunun bir hata olduğu ve 
bir an önce tamir edilmesi gerek
tiği ileri sürüldü. Fakat dikkat 
etmeli ki bu çeşit tepkiler hep ti
yatroculardan geldi. Galiba unu
tuldu, Muhsin Ertuğrul aynı za
manda Devlet Operasının ve Ope
ra Balesinin başıdır, 

Öte yandan, Muhsin Ertuğru
lun vazifesinden alınışı hakkında 
Büyük Millet Meclisine bir de söz
lü s o r u verildi. Soruda "Muhsin 
Ertugrulun 50. saonat yılını idrak 
ettiği ve sanat hayatımızda çok 
daha fazla hizmeti beklendiği bir 
zamanda vazifesinden uzaklaştı-
rılmasının sebebi" soruluyordu. 
Bay Ertugrulun vazifesinden u-
zaklaştırılmasının sebebi bir res-
mi ağızdan öğrenmek her halde il-
gi çekici olacaktır. 

Muhsin Ertuğrul, Türk Tiyat
rosuna yaptığı hizmetlere karşı-
lık, Türk Operasına pek büyük 
kötülüklerde bulunmuştur. Sanat 
çevrelerinde asıl "hayret ve deh
şet" uyandırması gereken, Muhsin 
Ertugrulun bugüne kadar vazife
si başında tutulması olmalıydı. Bu 
ara, sözlü sorudaki bir ifadeye 
ilişmemek de ekle değildir. "Muh-
sin Ertuğrulun ... sanat hayatı-
mızda çok daha fazla hizmeti 
beklendiği bir zamanda..." Evet, 
Bay Ertuğruldan tiyatro hayatı-
mıza yeni hizmetlerde bulunması 
henüz beklenebilir. Ne var ki, sa-

İlhan K. MİMAROĞLU 

nat bayatımız, tiyatrodan ibaret 
değildir. 

Gerçi azil kararında aşırılığa 
kaçılmıştır. Muhitin Ertuğrulun 
vazifesinden toptan uzaklaştırıl-
ması yerine selahiyetleri kısılabi-
lir, daha doğrusu bunlar yalnız ti
yatro koluna münhasır kılınabilir-
di. "Hatanın tamiri" cihetine gi-
lecekse, dileyelim, düzeltme bu 
yolda yapılsın. Fakat, tiyatromu-
zun Muhsin Ertuğrul gibi bir sah
ne kurdundan mahrum kalması 
pahasına olsa bile, opera sahne-
mizde altı yıldan beri işlenen ci 
eyetlere bir son verilmiş olması

na sevinmek lazımdır. 
Muhsin Ertuğrul, operanın ay-

nı zamanda tiyatro olduğunu red
deden hareketleriyle, anlayışının 
ne kadar sınırlı olduğunu ortaya 
koymuştur. Bu vazifeye getirildi-
ği tarihten beri geçen alta yıl zar
fında operamız öyle perişan, öyle 
zavallı bir duruma düşmüştür ki, 
Umum Müdürün opera sahasında 
sadece bilgisiz, alâkasız ve selâhi-
yetsiz olması, böyle bir neticeye 
varılmasına yetmez. İşin içinde 
baltalama kasdi de bulunması ge-
rekir. Bay Ertugrulun altı yıl bo
yunca giriştiği bütün hareketleri 
böyle bir kasde yormamak çok 
güçtür. 

Fakat zararın neresinden dö
nülse kârdır. Operadan ve bale
den azçok anlıyan bir idareci bu 
sanatların yurdumuzdaki gelece-
ğini tâyin bakımından, çok önemli 
bir rol oynıyabilir. Bele opera 
temsilerinin, Tatbikat Sahnesi 
günlerinin seviyesine yükselmesi 
bile, Muhsin Ertuğrul çağında o-
lup bitenlere kıyasla, büyük bir 
kazanç olacaklar. 
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Hakikaten sanat sahasındaki bey-
nelmilel tek büyük şöhretimiz olan 
güzel soprano bu sene iki ay müd-
detle Amerikada temsiller verecek-
tir. Bu münasebetle Milli Eğitim Ba
kanlığından müsaade istemiş ve bu 
müsaade kendisine verilmiştir. Fa-
kat iki ayın sonunda, hele operamız 
vaad edildiği gibi mütehassis eller-
de bir hamle yaparsa Leylâ Genceri 
Devlet Operasının sahnesinde gör
mek kabil olacaktır. Zira tanınmış 
sopranonun Türkiyede pek az tem
sil vermesi 'biraz da operamızın içi-
ne düştüğü hazin durum dolayısıy-
ladır. Prof. Carl Ebert'in idaresinde 
çalışmak hiç şüphe yok Leyla Gen-
cer için de bir memnunluk vesilesi 
olacaktır. 
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Futbol 
Yenenler yenilenler 

Geçen haftanın sonunda pazar 
günü Mithatpaşa Stadının so

yunma odalarından birinde sonsuz 
sevinç, diğerinde de sonsuz keder 
hâkimdi. 1958 - 59 yılı profesyonel 
birinci ligde ilk maçını oynayan ge
çen yılın şampiyon takmı Galata
saray, İstanbulspor karşısında ağır 
bir hezimete uğramış ve maçı 2-0 
kaybetmişti. Bu itibarla Sarı - Kır
mızılıların odasındaki, her çehrede 
bir üzüntü hâkimdi. Hemen bütün 
oyuncular ağlayacak haldeydi. Maç 
hakkında fikrini soran gazetecilere.' 
"bundan önce Türkiyenin en iyi fut
bol oynayan takımı benim takımım-
dır" diyen Galatasarayın İngiliz ho
cası Dick. bu defa hiçbir şey konuş
muyordu. Bu susuş, takımının İs-
tanbulspor karşısındaki hezimetini 
kabul etmekti. Sükût ikrardan ge
lir derler, Dick'in susması takımın
dan üstün olanının da artık mevcut 
okluğunu kabulden başka birşey de
ğildi. 

Galatasaray soyunma odasında 
konuşan tek insan, Ankaralı Ertan -
di. Bu yıl transfer edildiği ve ilk 
resmî maçını oynadığı takımında, 
Ertana düşen vazife çok mühimdi. 
Karagümrüke transfer edilen Kadri 
Aytaçın yerini doldurmak ona düşü
yordu. Bu iş ise pek o kadar kolay 
değildi. Galatasarayın eski futbol
cusu, Aytaç tükenmez bir enerji ile 
takımına hakikaten büyük fayda 
sağlar, ileri geri oyunu ile müda
faadan top çıkartır, takımının hü
cumlarını tanzimde büyük rol oy
nardı. İşte şündi, bütün bu işler Ga
latasarayın genç soliçi Ertanın o-
muzlarına yükleniyordu. Bunun ne
ticesi olarak genç futbolcu, haddin
den fazla heyecanlı görünüyordu. 
Çektiği sıkı şutlarla nazarı dikkati 
çekmesine rağmen, ilk maçında Kad
rinin yerim dolduramamıştı. Ertan 
soyunma odasında, ağlamaklı bir 
halde, çok şanssız olduğunu söylü
yordu. Bunu söylerken de, ihtimal 
kaleci ile karşı karşıya geldiğinde 
attığı şutun İstanbulspor kalecisi 
Sabihe çarparak geri gelişini kas-
dediyordu. 

Galatasaray, bu maçta mağlûbi
yeti hakedecek kadar bozuktu. Hele 
müdafaası bir keşmekeş içindeydi. 
Her elemanı ile bocalayan müdafaa
da kaptan Turgayın çırpınışı dahi 
para etmedi. Nitekim bu dağınık 
hat içinden sıyrılmak imkânını ko
laylıkla bulan İstanbulspor hücum 
hattı, 30, dakikada İbrahimin çok 
güzel hareketi ve İhsanın şaheser 
autu ile Galatasarayı mağlûbiyete 
götüren golü attı. Bu beklenen gol, 
Galatasarayı büsbütün dağıtırken, 
İstanbulsporun azmini ve hızını da 
arttırıyordu. Her hücumda Galata
saray müdafaasından kolaylıkla sıy-

Orhan Şeref Apak 
Sayı farkı ile... 

rılan sarı - siyahlılar, devre sonla
rına doğru Yükselin golü ile güzel 
galibiyetlerini sigortaladılar. Solaçık 
Yüksel, çizgi üzerinde kaleye çap
raz attığı şutla, önündeki Ergun, 
Saim ve Coşkunla birlikte Turgayı 
da mağlûp etti ve mevsim başında 
atılan gollerin en güzeline sahip ol
du. İkinci devre de Galatasarayı kur
taramadı. Bütün gayretler boşunay-
dı. Bu gösteriyordu ki, ilk golü ye
mesine rağmen Galatasaray mağlûp 
olmaz! Geçen yıl ilk golü yese dahi, 
Galatasaray toparlanıp maçı kurta
rabiliyordu. Fakat bu defa öyle ol
madı. İlk devredeki iki gol kâfi gel
di ve Galatasaray maçı kurtarama
dı. Bunda müdafaanın hücum hattı
nı destekleyemeyişi, ileri ile geri a-

rasında daima bir boşluğun mevcu-
diyeti ve nihayet hücum hattında ge
riden top çıkarıp getiren adamın 
bulunmayışı. 

Galatasaray ilk maçı kaybetti. 
Buna şüphesiz üzgünlerdi. Fakat bu 
demek değildir ki, Galatasaray, şam
piyonluğu da kaybetmiştir, .Daha i-
lerde çok maç vardır. Galatasaray
lıların tek tesellileri de bu! Hem bu 
mağlûbiyet onlar için belki de iyi 
oldu. Soğuk bir duş tesiri yaptıysa, 
gelecek için dikkatli olurlar: 

Teşkilât 
Apak-Çobanlı düellosu 

G alatasaray idarecilerinden Nec 
det Çobanlı, Kadrinin Karagüm-

rük tarafından transferinden bu ya-
na. Futbol Federasyonuna bir yay
lım ateşdir açtı. Sanki Kadriyi 
transfer eden Karagtimrük değil de-
Futbol Federasyonudur. Yok Fut-
bol Federasyonu yanlış yoldadır. Yok 
Futbol Federasyonu bu işin ehli de
ğildir, yok Futbol Federasyonu şöy-
ledir, yok böyledir. Gün 'geçmiyor; 
ki, Çobanlı Futbol Federasyonu a-
Jeyhinde bir beyanat vermesin, bir 
deklerasyon neşretmesin. Hele Ga
latasarayın son deklerasyonu hayli 
sert. Bunda Kadrinin durumuna te
mas edilerek, bir Federasyon üye
sinin Galatasaray lehine karar çı
karmak için Galatasaray kulübün-
den para istediği iddia edilmektedir. 
Hemen her Futbol Federasyonu ta
rafından başlangıçta afaroz edilen,' 
fakat bir müddet sonra kendisines 
Federasyonda iş verilen Adnan A-
kına isnadedilen bu hareket, ortalığı 
karıştırmışa benziyor. Federasyon 
Başkanı Orhan Şeref' Apak, pazar 
günü Çobanlıya cevap verdi. Başkan, 
bu cevabının son olduğunu, bundan 
böyle artık konuşmayacağını da bil-
dirdi. Kadri meselesinde, talimatna
menin emrettiğini yaptıklarını, bu
nun aksini yaparak Galatasarayın 
dostluğunu kazanmak düşünülseydi, 
memleket sporuna ihanet edilmiş o-
lacağını ve binlerce cemiyetin iti
madını kaybedeceklerini açıkladı. 
Federasyonun kararında talimatna-
meye bir aykırılık varsa, bunun han
gi maddeye aykırı olduğunun açık
lanmasını, boşuna gürültü yapılma-
masını da sözlerine ilâve etti. Baş
kan, Adnan Akın hakkındaki iddi-
aların bir ihbar telâkki edildiğini ve 
gerekli tahkikatı yaptıracağını da 
bildirerek, bunun neticesi ne olursaa 
olsun Adnan Akının Federasyonda-
ki durumuna müessir olacağını işa-
ret etti. Böylece Çobanlı Apak söz 
düellosunda bir taraf son sözünü 
söylemiş ve ağzını kapamıştır. Ba
kanın diğer taraf da susacak mı, 
yoksa düelloya devam ederek Apakı 
yeniden konuşturacak mıdır? Bunu 
zaman gösterecek*' 
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