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K e n t l i  A r a m ı z d a ~ * --------—
Sevgili AKlS okuyucuları
A K lS 'ln  bn sayısının üzerindeki ta rih  şudur: 14 Mayıs 1959... 14 Ma- 

y is ,  14 M ayıs? Bu günün hayatım ızda büyük ehem m iyeti vardır.
14 M av s 1950 de serl>est seçim leri'' C. H. I*, yi yenerek İk tidara gelen 
D. P., buyiin, dokuzuncu İktidar senesini tam am lam akta  ve onu uçu y y  
lına girm ekledir. 14 M a y ıs ,  AKİS için «1? hususiyeti olan bir (Tündür: 
AKİS’in ilk Kayısı, 14 M ayıs 1954 te  çıkm ıştır. Kuğun AKİS besinci 
neşir yUını tam am layıp altıncı yayına giriyor.

Bu beş yılın hikâyesi .  diğer dokuz yılıııkl ile b irlik te  - uzun se
neler soıını yazdaeak dem okrasi tarihim izde m utlaka ehem m iyetli bir 
yer tu  a ta k  ve üm it ederiz ki onun k ara  ta ra fla rı yelecek nesiller için 
bir ib ret dersi y eriııe üretecek, böylece bir işe daha v a r ılaca k tır .

llıı mec uavı ç karan lar, her geçen vıl şa rtla rın  daha »la ağ ırlaş
ma* r a  rağm en, bu vatanda dem okrasi dâvasın n erg-eç m uzaffer olaca
ğına ve bir (rün m utlaka «i/ledlklerl şa r tla r  içinde çal şına İmkân n.ı k a 
vuşarak  a r  na daim a inanmışlaı-d.r. Bu inanç, hizmet yolundaki gayre t
lerin tek teşvikçisi olm uştur.

Bugün A K ÎS’ln kurucusu ve başyazarı M etin Toker, adına Hilton 
denen bir cezaevi konusundadır. İki yazı işleri m üdürüm üz -Yusuf Ziya 
Adem han ve T arık  Halulu-, keza cezaevlerinin dört duvarı arasında 
İnsana bitm ez gibi gelen günleri doldurm akla m eşguldürler. Temyiz 
Mahkemesinde, A nkara Toplu Bas-n M ahkemesinde dâva dosya!arınu- 
zın sav ısı artm akta:! r. Mahkfım olduğumuz p ara  cezalarının yekûnu 
-e^cr fiyatlar böyle alabildiğine yükselm em iş olsaydı. AKİS gibi bir 
m ecm ua daha ç ıkarm aya yetecek seviyeye vam ı s tır. Bütün bu dertle- 
rlmlzi burada -ayıp dökmek lüzumsuz... Derdin başı bellidir ve AKİS 
okuy ııru 'an  m ecm ualarının gazetecilik vazifesini y apm ak ta  ne derece 
azimli olduğunu r-“k iyi bilm ektedirler. Altıncı nerçir yılımızın eşiğinde, 
İlk sayımı'zdakl hiz.ı.et aşkıyla dolu olduğumuzu ellıette görm ektedirler.

★
a K tS 'in “kurm ay heyeti” tevzi ve u laştırm a meselelerini gözden ge

çirdikten sonra, m ecm uanın eskisi gibi her ( 'um artesi değil, her 
perşembe günü ç km as ııın uygun olduğu kan aatın a  vardı. Bunun üze
rine verilen k a ra r  gereğince A K tS’in baskısı Pazartesi gecesi tam am 
lanmış olacak ve sevkiyat bu >uretle erkenden yapılabilecektir. Bu hale 
gü:e okuyucularım ız AKİS'e eskisinden iki güıı daha önce kavuşm uş 
alacaklardır.

★
f )  u setteki yazt m üsabakam  za İştirak  eden m akalelerin  te tk ik i ta 

m am lanm ıştır. Büyük Jü ri, 12 Mayıs 1959 Salı güıril s a a t 15 00‘de 
İdarehanemizde nihaî toplantısını yaparak  birinci, İkinci ve Uç üncüyü 
tesM t edeceklerdir. Bu neticeler, AKİS’In önümüzdeki sayış nda ilân 
olu nacak t .r.

★
A K tS P atrikhanede "Zito” hitabıyla karşılanan K aram unlisi İstanbul- 

da ve A nkarada adını ad'iıı tak ip  etti, M adam Karam anlislıı bir gece 
klübüne gidemem ekîen duyduğu üzüntüye yakından şâhit oldu. Zira 
A tiııada Stree|ie-tea>-e'i yasak eden Karaıııanlls. lstanbu lda Stre?p-tease 
olnnyan bir gece klUbii keşfedem em işti d?..

A K tS’in bu yaz.s.m  da zevkle okuyacaksın z.
★

D  u sayım ızda gerek yurt içindeki, gerek y u rt d şm dakl en a lâk a  çe- 
kici ak tüaliten in  dışında TA RİH  başlıklı bir yazı bulacaksın z ki bu 

yazı zekâ ışığı alt nda okunduğu takdirde zihinlerde düğümlenen birçok 
meseleyi çözm ekte pek faydalı olacaktır. 1848 yılının Fransasın ı an la
tan  hu yarıvı. aradan  zam an geçtik ten  soııra bile zevkle hatırlayacağı
nızdan eminiz.

★
/"* örülmemiş kalkınm a, görülm em iş kalkınm a... Senelerden beri ku- 

’  laklarım ızda çınlatılan bu sözlerin nasıl boş bir hayal, ne kadar 
acemice uydurulm uş bir m asal olduğunun bir yeni misalini daha öğren
mek mİ İstiyorsunuz? Şu halde İKTİSADİ VE MALİ SAHADA kısm ı
mızdaki Kalk nm a başlıklı yazıyı okuyunuz. Zaferin “külllyen yalan” 
diye sıfatlandırd ığ ı hâdiselerdeki, küçük fak a t inkârı gayri kabil ha- 
k ika tla rla  izah nı bu yazıda bulacaksınız.

★
t  K İS’in siyasetle alâkası olm ayan sayfaların ı da d ikkati»  ve heğene- 
'  rek okuduğunuzdan eminiz. Meselâ bu sayım ızda KADIN sayfasın 

da, ©IMsInden sonra gözü d 'şarı bakm aya başlayan kocalara karşı taa- 
n ırrlar n ne gibi tedbirler .  şiddet tedbirleri değil - alması lâzu ) gel
diğini öğrenebilirsiniz. SİNEMA sayfam ızda ise, m eşhur Canııes F es ti
valinin İlk haftas nda gösterilen biitün filmler hakkında seiâhlyet ve 
vukufla hazırlanm ış bir yazı bulacaksınız.

Saygdannmla : 
AKİS
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YURTTA OLUP BİTENLER
Millet

Halkın Sevi
'T  arihih. bilgimiz için en uzak çağ- 
1 lanndan  bu yana başan lı hü k ü 

m et etm enin bir. am a bir tek  yolu 
olm uştur: H alkın sestıv: kulak  ve
rerek. İsterseniz E flâtunu, isterseniz 
De Jouvenel'i okuyunuz. Macehia- 
velli'yl veya M ontesquieu'yü kan?- 
tm n ız , H obbes 'a  veya Tocqueville'e, 
Bossnet’ye bakınız. Devirlerinden fi* 
kirlerine her şeyleri birbirinden o 
kadar ayrı olan bu düşünürler bir 
noktada ittifak  etm işlerdir: Devlet 
adam ı m utlaka ve m utlaka halkın 
sesini d ikkatte  dinlemelidir, tu tu m u 
nu ona göre ayarlam alıdır. "Vox Po- 
puli. vox Dei =  H alkın sesi hakkın 
s e s t i r ” fcrı prensibi ifade eden fo r
müldür. H alkın seksi. hele iş başına 
reyle gelinip oradan reyle gidilen re 
Jimlerde siyasi hayatın  en ehem m i
yetli faktörüdür.

Bu günlerde İstanbul ve A nkan  
sinem alarında cereyan etm iş bir hâ * 
dlsenin üzerinde durm ak lazım dır f

I

tecıler* rav* görülen muamelelerin 
halk  üzerin i»  inanılm az teftirler y ap 
tığıdır. Gazetecilere hakiki h ay a t
larını bırakınız, film lerde ve p i
yeslerde dahi sem pati izhar edilen 
bir cem iyette onları hap shanelerde, 
mahkem e kapılarında, süründürm ek 
bir partiye nasıl p restij şaftlar, onu 
nasıl sevimli hale g e tir ir?  Buna im 
kân bulunmadığım çocuklar dahi a n 
layabilirler. Bilâkis sem pati tezahürü  
bir reaksiyonun, bir tasvipsizliğin i- 
fadesidır. Vaziyet bu iken ipler gev
şetilecek yeıde iplerin sıkilaştjfilm ası 
yoluna gidilmesi basiretsizliğin bir 
şaheseridir.

Yok. bu yolun yolcuları bir p a rti
nin prestijsiz ve sevimli olmaksızın 
bir memleketi huzur içinde idare c- 
debileceğrine inanıyorlarsa o başka... 
Am a o takdirde arkadaşları bu üs- 
tad ları hemen ayıltm ak zorundadır
lar. Zira g ittik leri yolun adı H üsran 
yoludur.

\ D. P.
Bu sinem alarda bir film g ö s t e r i l i ^ - ^ ^  y u k a n  k o ş u
yor. Filmde savcıyla mücadele eden 
bir gazeteci var. Gazeteci basın h ü r
riyetinin müdafii o la rak  savcının çı
karttığ ı bütün güçlüklerle mücadele 
ediyor ve yazılm ası istenilen bir h a
beri neşretm eye m uvaffak oluyor. 
Bu film in her seansında seyirciler 
gazeteciyi hara re tle  alkışlam ış, p e r
deye. gazetecinin lehinde - ve bizdeki 
ta tb ika tın  aleyhinde- lâf atm ışlardır. 
Bu filmin o sahnesi kılı k ırkh ir y a r
m a m ütehassısları tarafından  ma- 
ka tlan an a  kadar devanı etm iştir.

Şimdi, düşünm ek lâzımdır. Bun
lar, muhtem elen politikayla a lâk a 
la n  son derece az s  nem a seyircileri
dir. B ir siyasi parti ta rafından  tah- 
rtk  veya teşvik o lunduktan h a tıra  
getirilem ez bile. A lkışlanm n m ak
satlı olduğunu Kanmak için evhamlı 
da değil, düpedüz deh olmak lâzım 
dır. K aranlık salonda yükselen, hal
kın sesinden ibarettir. Bu ses. bun
dan b ir m üddet evvel A nkarada gös
terilen b ir piyes sırasında da, hem 
C um hurbaşkanı ta ra fın d an  tak ip  e- 
dilen ilk tem silden itibaren  hemen 
m untazam an yükselmiş, seyirciler 
bir hüküm dann ağzından çıkan •‘B ı
rak ın ız söylesinler. . on lar bizim ay- 
nam ızdır. İcraatın ın  halk arasında 
nasıl karşılandığını ben onlardan öğ
renirim . H ata  yapıp yapm adığım ı 
bu aynalardan anlarım . O nlar b irim 
le halk araşm a girm iş elçilerdir. Bı
rakınız konuşsunlar! B ırakınız yay
amlar. Bize yardım ları vardır, bize 
yol gösterirler” lâfını heyecanla a l
kışlam ışlardır. Şu sırada Basına k a r 
şı yeni baskı tedbirleri aray ıp  bu l
m aya çalışan lann  acaba bu son de- 
reC9 bas;t hâdiselerden alacakları bîr 
ders yok m udur?

Basın hürriyetinin; sadeîe gazete
cilerin hürriyeti olmadığı $ok Söy
lenm iştir. Belki söylenmeyen,, gaae-.

f "1 eçen haftan ın  sonunda r a z a r  gü- 
^  nü öğleden sonra saa t 3 de B. 
M. M. nin kapısında bekliyen AKİS 
m uhabiri ufak  g rup lar halinde 15 
k adar milletvekilinin Meclise geldi
ğini gördü. S im alar tan ıd ık tı: İlhan 
Sipahioğlu, Bahadır Dülger. Behzat 
Bilgin. Burhan Belge, Halim Alyot, 
Hadi Tan. Hulusi Köymen, Halil öz- 
yörük. Cevat Ülkü, N ıısret Kirişçi- 
oğlu, T uran Balladır, Zeki E ratam an,

Halim Alyot
Bir de şefin tmti var

İzzet Akçal. Mehmet Dalın Süalp ve 
Ekrem  Anıt a r tık  herkes tarafından 
bilinen isimlerdi.

15 milletvekilinin nefis bir pazar 
gününü Mecliste geçirm esi AKİS 
m uhabirini elbette şaşırtm adı. E sa
sen Meclis kapısında onların teşrifini 
tekliyordu. Bunlar, sâbık "şiddet 
tedbirler.", şimdiki “Şiddet, tedbirle
rini şiddetlendirme komisyonu"nun 
m uhterem  üyeleriydi. Önlerinde cok 
az bir vakit vardı. Şiddetlendirilmiş 
şiddet tedbirlerini Perşem be günkü 
D. P. g rubuna yetiştirm ek zorunday
dılar. Bey fendi öyle istiyordu: İnö
nü yeni bir geziye çıkm adan evvel 
şiddet tedbirleri kanunlaşıımlıydı.

Bu sebeple ‘‘şiddet tedbirlerini 
şiddetlendirm e Komisyonu”nun ye
minli üyeleri geçen- Perşembeden 
beri sık sık toplandılar. Toplantıları 
bazan üyelerden birinin evinde, ba- 
zan Mecliste yapıldı.

P azar günkü toplantı için B. M. 
M. Başkanının dairesi seçilmişti. Ü- 
yeler Meclis Başkanının odasından 
geçerek, nefis tab lo larla süslü büyük 
salona geldiler ve müzeyyen ko ltuk
la ra  yerleştiler.
-  Toplantıların hususiyetini Adliye 
Bakanı E sat Budakoğlu ve İçişleri 
Bakam  N am ık Gedikin “şiddet ted
birlerini şiddetlendirm e Komisyonu
na ta tb ik a ta  m üteallik meselelerde 
izahat vermesi teşkil etti. Sayın üye
ler, ta tb ika tç ı iki Bakanın şikâyetle
rini öğrenecekler, tedbirleri ’cu şi
kâyetleri giderecek şekilde ’<aleme 
alacaklardı. Z ira a r tık  şiddet ted
birleri partiye faydalı mıdır, zararlı 
m ıdır, m ünakaşanın devri geçmiş, 
Il>. P. yüksek kademelerini en cok 
m em nun edecek tedbirler m anzum e
sini o rtaya koym a endişesi, m uhte
rem  üyelere hâkim  olmuştu. Meselâ 
b ir Halim Alyot. bu istihaleyi büyük 
bir m uvaffakiyetle yapm ıştı. Son 
A vrupa seyahati dönüşünde büyük
lere Avrupaııın hakkım ızda neler dü
şündükleri m evzuunda bir rapor su
nan sâbık Basın Yayın Umum Mü
dürü, ispat hakkını savunm uştu. Al- 
yota göre, şeref ve haysiyetleri Ko
rum ak için alınan bütün tedbirler 
yerindeydi. Aıııa ispat hakkı verilm e
diği takdirde. Avruparun "selâhiyetli 
çevreleri”ni Dem okrat ik tidarın  sa- 
ınim :.v?tine inandırm aya im kân yok
tu. Hiç olm azsa sınırlı b ir şekilde de 
olsa isnat hakkı tan ınarak  "biz t a 
mimiyiz" dem ek fırsatı kaçırılm a
malıydı. Henı sonra ispat hakkını 
işlemez bir silâh haline getinnek  o 
kadar zor değildi. İddiasını ispat ede
meyenler ağ ır şekilde cezalandırılır
dı. Bu ağ ır ceza da kimseye ispat 
odeıniyeceği meseleleri o rtaya atm ak 
cesaretini veremezdi.

Ne çare ki bu sırada İsm et Ps?a 
gailem çıkmıştı. A rtık  iğdi? edılmi» 
b:r ispat hakkından konuşm ak bile 
im kânsız bir hale gelmişti. Halin} 
A lyot durum a çabucak intibak etti 
ve geçen h a fta  Meclis koridorlarında.

4 AKÎ8, 14 a  a y  13 m  9,



Haftanın içinden

B İ L A N Ç O

y i  uhalefet lideri Sayın İsm et İnönünUn son m ac*ralı
* seyahatinin bilânçosu bugün zihinleri maşgul eden

1 num aralı meseledir. Hem iktidardaki parti, hem  m u
halefetteki p a rti -hattâ, partiler- yakın istikbaldeki tu 
tum larını bu bilânçoya göre ayarlayacak larına  göre 
hâdisenin ehemmiyeti açık tır. Bu bakım dan hislenn  
im kân nisbetinde bir kenara  b ırak ılarak  çıplak h a 
kikatlere çıplak gözle bakına cesaretin in  herkesçe 
gösterilm esinde T ürkiye devleti ve T ü rk  Demokrasisi 
için inanılm az fayda vardır.

Evvelâ b irkaç basit vak ıa o rtada duruyor. Seyahat 
sırasında yüzbinlik m uazzam  kütle ler harekete geçm iş
tir. Bu kütlelerin  kım ıldanm asını "kendiliğinden vukua 
gelmiş bir tab ia t hâdisesi" saym ak ne dereoe safdillik
se. onların  sadece ve sadece “bir tak ım  tah rik ler ne
ticesi” yerlerinden oynadığına inanm ak d a  insana za
hiren huzur verse de, hesap lan  tam am iyle yanlış bir 
istikam ete sürükler. H ak ikat iki te lâkkinin  ortasında- 
dır. Sayın İnönünUn seyahatini C. H. P. belki de uzun 
zam andır ilk defa, mükemmel şekilde hazırlam ıştır. 
Hele İk tid a r hak ikaten  inanılm az bir basiretsizlikle bu 
hazırlığa yardım ların  en büyüğünü yapınca, yani zor
la karşı koym a tem ayülü gösterip  ta tb ik i im kânsız 
tehditlere girişince. M uhalefetin bilinen neticeyi »İması 
m üm kün hale gelm iştir. Ancak 'böylesine bir ateşin  tek  
kibritle yakılm ası im kânsızdır. Muazzam kütleler eğer 
dolu olm asalardı, hürriyetsizlik  derdi, çeşitli şekiller 
altında ve bilhassa partizan  idare halinde en  u fak  top
lulukların dahi içine işlememiş olsaydı yüzbinlerce in 
sanın “H ürriyet, H ürriye t” diye bagim valan ve Sayın 
tnönünün ellerine ağ layarak  kapanm aları bahis mevzuu 
olmazdı. M uhalefet, m evcut b ir v asa ttan  iyi istifade 
etm iştir. E ğer bu. V atan  Cophesi edebiyatı ile uyutu l
m ak istenilen aklıbaşında D em okratların gözlerini aç a r
sa ve sayın D. P. liderlerinin ellerinde f ırs a t varken ve 
partin in  prestiji -gülünç sebeplerden dolayı d a  olsa- 
yükseklerde dolaşırken siyasi havayı yum uşatm aya y a
naşm am ak suretiyle yap tık ları hatay ı belirtirse Sayuı 
tnonüyü alkışlıyan yilzbinler en büyük İyiliği D. P. ye 
yapm ış olacaklardır. P artizan  idarenin, ta ra f  tu ta n  
radyonun hapishanelere gazeteci doldurm anın ve bil
hassa suiistim allerle, israfla  mücadele etm em enin ıtrl- 
letin sinesinde ne derece ak is bulduğunu son m aceralı 
bir h a fta  bütün çıplaklığıyla gözler önüne serm iştir.

İkinci bir vakıa, tedbirlerin  en şiddetlisi hüküm e
tin  eline verilm işken bu tedbirlerin  işlememiş olm ası
dır. İk tidarın , lnönüyü dolaştırm am ak, hele onu sevgi 
gösterileriyle karşılaştırm am ak  için elinden gelen hiç 
bir çareyi denememiş bulunduğunu söylemenin im kânı 
yoktur. Bütün kuvvetler seferber edilm iştir, h a ttâ  ça
pulcu birlikleri teşkil edilmiş, M uhalefet liderinin yolu 
kesilmiş, tecavüzlere girişilm iştir. Bunların hiç biri 
fayda verm em iştir. H e je f gözetm eksizin ateş edilece
ği tehditleri ise hiçbir yerde ta tb ik  mevkiine konam a
m ıştır. Bilâkis yer yer em niyet kuvvetleri m ensupla
rının ağladıkları görülm üştür. Bu göz yaşlarından ba
siretli D em okratların  alacakları c<>k ders vardır. Bu
günkü tedbirlerden daha sertleri düşünülebilir m i?  İn 
san m uhayyilesinin hudutsuzluğu aş ik âr olduğuna gö
re elbette ki b ir takım  kim seler “daha da şiddetli” 
usuller tek lif edeceklerdir. Am a bunlar asla ve asla 
“d aha da m üessir" olm ayacaktır. Halbuki vaziyeti d ü 
zeltmek için İk tid a ra  lâzım olan “şiddet" değil, " tesir’’ 
■lir. D em okratlar, bugünkü a ş ın  se rt ve tam am iyle a n 
tidem okratik  tedbirlerin  kendilerinden nasıl kopanldı- 
ğmı unutm uş olamay.lar. Basın Kanunu, Gösteri Y ürü
yüşleri Kanunu, Milli K orunm a K anunu hep D. P. Mec-

v______________________________________________

lis G rupundan "Bu h a k la n  bize verin, a r tık  başka hır 
şey istemeyeceği a. bakıhız her ta ra f  nasıl sü t liman 
o lacaktır" diyerek geçirilm iştir. Şimdi gorülüyor ki 
bunlann hepsi rejim i bozm aktan gayri bir işe y a ra 
m am ıştır. Bunun açık delili aynı liderlerin bugünkü 
aynı sözlerle g rup lann ın  karşısına yeniden çıkm ış o l
m aları ve yeniden “tedbir hakkı ’ istem eleridir. ^ eni 
tedbirler tu tu lm uş olan istikam ette  liderleri birkaç 
adım daha İleriye götürecek, bizi dem okratik  rejim 
den biraz daha u zak laştıracak tır. F a k a t hadiselerin 
seyrini değiştirm eyecek, huzuru sağlam ayacak, b.lâkis 
huzursuzluğu a rttıra ca k tır . T atb ik  kabiliyeti olmayan 
tedbirler işlem eyen silâh lara  benzer: kendilerini tu tan  
ellerin sahiplerine kuvvet değil cüret verir ve cesa re t
ten  bam başka bir şey olan cüret felâketi çabuklaştırır. 
Seyahate m âni olmak, sevgi gösterisine mâni olmak, 
top lan tılara  m âni olmak, cereyan etm iş hâdiselerin 
duyulm asına m âni olmak... Son m aceralı hafta , bütün 
bunlar kanunt ve kanunsuz yollardan denendiği halde 
elde edilecek neticenin ne olduğunu gösterm iştir. D a
ha çok sıkm ak. daha sert infiale ıru h a tap  olm aya h a
zırlanm ak dem ektir. B asiret se te r le ri o rtadan  kald ır
m aktır, sebeplerin alâm etlerini değil...

F a k a t son m aceralı seyahat, belk; bütün bunlarır 
da üstünde b ir başka vakıayı m eydana ç ıkarm ı^ ır. 
A çıkça an la tılm ıştır kİ M uhalefetin başındaki za t hu 
susunda hayal etm em ek lâzım dır. Sayın İnönü bu biı 
h afta  zarfında iki hakikat! o rtaya koym uştur: Yalnı; 
medeni değil, aynı zam anda askerce de bir cesarete sa 
h ip tir ve bunun yanında m eşruiyet ta ra fta n d ır . Birine 
hakikat, belki Demokrasi a leyh ta rlann ı üzecektir. Zira 
Sayın İnönü şahsı bakım ından “her ne pahasına olursa 
olsun" mücadelesine, neticeyi alıncaya kadar azimlf 
devam edecektir. Am a İkinci hak ikat, siyasi rak ip leri
n e  serinkanlılıkla ve basiretle düşünm ek, ona göre dav 
ranm ak im kânım  sağ layacaktır. MuhaJefetln başmde 
böyle bir liderin bulunm ası rejim im izin bu devresind< 
hakiki b ir ta lih tir. Bir lider kİ başına atılan  küçük Mı 
taş bütün btr milleti galeyana ve nefrete sevkediyor 
bir lider ki gencinden İh ti y a n  na, köylüsünden şehirli 
Sine, askerinden siviline herkesten  sevgi ve saygı görü 
yor. bir lider ki yüzbinlik kütleleri harekete geçiriyor 
böyle b ir lider başka yerlerde nelere teşebbüs etm ez? 
Ama. ihtim al ki uzun y ıllar om uzunda devletin m esu
liyetini taşım ası neticesi. Sayın İnönü bunlara asla il 
t ifa t etmediğini, etmiyeceğini gösterm iştir. B aşbakar 
yokken seyahate çıkm am ak, 'başkentte yabancı m-.saflı 
varken kendisine tezah ü ra t yapılm asını şiddetle önle
mek... Çapulcuların üzerine yürüyen İnönü nasıl m il
yonlarca insanı büyülüyorsa. bu İnönü de kalbleri ay m 
şekilde fethetm ektedir. E ğ er basiretli Demokratlaı- 
M uhalefet liderinin bu ta rafın ı zaaf, safdillik saym ağa 
ondan istifade etm eye m ütem ayil büyüklerini ikaz ede
mezlerse hak ikaten  yazık ederler. Sayın İnönü üzerin 
de bu büyükler tarafından  kurulan  hayallerin şimdiyi, 
kad a r hep yıkılm ış olması bilânço yapan lann  dikkatle 
kaale  a lm alan  gereken bir husustur. Böyle b ir rakip 
zorbalıkla değil, açık kalblilik ve i” i niyetle altedilir. 
Kaldı ki bu rakibin talepleri bugünkü lk tid a n n  sayır 
liderlerinin vaktiyle şam piyonluğunu bizzat yap tık tan  
fik irlerin  ta tb ik e  konm asından ibarottir. Son maceralı 
seyahat, kim ne derse desin halk ın  gönlünün hangi f i
kirlerden yana  olduğunu ve bu fik irlerin  milli vicdanda 
nasıl alev a > v  yandığım  gö^erm iT tir.

Gözlerini kapalı tu tm ak ta  in a t edenler bu alevle
r in  harare tin i de mi h issetm iyorlar ve çok geç olm a
dan harekete geçmek, lüzumunu duym uyorlar ?,. . » , : ‘ i i • - >
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YURTTA OLUP BİTENLER.

komisyon üyesi olm ayan sabık yay- 
Ifuîîlardan.Sabıi Dilek ve T u ıan  A- 
karca  ile birlikte. C. H ..P . nin k ap a
tılm ası m evzuunda en hara re tli '‘ik 
na" faaliyetler.nl gösterdi.
Bir koltuğun etra fında 
LTalim  Alyotun Ani istihalesinde 11-
*  le de bir gizli m aksat arayan lar. 
onUn Basın-Yayın Bakanlığını g a 
rantilem ek istediğini ileri sürdüler. 
Yüksek kademelerden aldığı d irek tif
leri aşırı bir sadakatle  komisyona 
em p ize etm eye çalışan B ahadır Dül
ger d-? bu mevkiin adayı idi. îş te  bu 
»««beple iki rnkip arasında, b rbirleri- 
«!i yaya bırakm ak için bir siddetltn- 
dirm a müzayedesi bağlamıştı.

Her ikisi de Basın-Yayın Umum 
M üdürlüğü i<~in biçilmiş k aftan  ol
duklarını düşünüyorlardı. Uzun yıl
la r  Basın-Yayın U m um  M üdürlüğü 
yapan Alyotun. on lan  ismen tan ıy a
cak  kadar Basın-Yayın m ensuplan 
ilp irtibatı vardı. B ahadır Dülger ise 
Zaf?rin başında bulunuyor ve yılla
rın eskitem ediği bir gazeteci olarak 
komisyonun karşısına çıkıyordu. He
le  geçen Cum a günü B ahadır Dülge- 
r  n, İçişleri Bakam  Namık Gedik ile 
erken saatlerde buluşm aları, öğleyin 
Bakanın m akam  odasında b jraber 

.sandviç yemeleri ve gazetecilerin si
cillerine a it dosyalan  birlikte incele

nmeleri, B ahadır Dülgerin Basın-Ya- 
,ym için rakipsiz olduğu kanaatini 
uyandırm ıştı.

Am a son dak ikada işe Doğu ille
rinde büyük nüfuzu olduğu sanılan 
Kasım  Küfrevînin de adı kanştı. Küf- 
revi. Beyfendinin tensibiyle ‘‘şiddet 
tedbirlerini şiddetlendirm e Komieyo- 
n ü ’nun gayrıresm i b^r üyesi haline 
geliverdi. Doğu illerinde büyük nüfu
zu olduğu sanılan en kıdemli yay la
cı Küfrevînin o rtaya çıkması ile B a
hadır ve Alyotun bakanlıkları suva 
dilser gibi oldu. A lyotun bakan o la
cağı her h a t’ra getirildikçe, onun ra- 
h a ts 'z  olduğu ileri sii'ü lm eğa başlan
dı. Bahadır iein ise basının sem pati
si meselesi vardı. Gazetecilerin Dül
gerin Bakanlığını nasıl karşılıyacak- 
lan  malûmdu. Bu bakım dan en m ü
nasip aday Kasım Küfrevî idi.

Sonra efendim, basın denince s a 
dece gazeteler ve gazeteciler akla 
gelmiyordu ki.. Koskoca bir Basın- 
Yayın Bakanlığı, radyosu, ajansı ve 
teşk ilâ tı İle ortada dıınıyordu. Bura- 
lann ı da islah etm ek lâzımdı. B aha
d ır Dülger A jans Umum M üdürlü
ğünde bir kere denenmişti. Alınan 
netice ortadaydı. Zaten ik tidar bü
yüklerinin en m uvaffak Basın-Yayın 
Bakam  saydıkları m erhum Somun- 
cuoğlıınun da basınla ne alâkası v a r
dı ? Bu deliller D. P. yüksek kade
melerini iknaya kâfi geldi. Ama 
dş.ha az şanslı iki aday arasında ted 
birleri şiddetlendirme müzayedesi ta 
bii ki durm adı. "Şiddet tedbirlerini 
şiddetlendirm e kom isyonu’'nun diğer 
üyeleri de bu müzayedede diğer a r
kadaşlarından aşağı kalm adılar. 
Şiddet, şiddet, ş idde t!

Ş iddetlendirme komisyonu bir h a f
ta lık  hum m alı faaliyetini en ran-
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, ",..J3*h a  trsIrU  .v e  
esaslı te d b ir le r  ü ze rin 
de te tk ik le r  y ap ıla rak  
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be g ü n k ü  G rup  to p la n 
tıs ın d a  m üzakereye  a r- 
zed lim ek  üzere  rap o ru n  
aynı komL-*>ı>na te v d i
ine  gene it t ifa k la  vt 
tezahüratla Karar ver 

mistir.”

D.H . Grupu teb liğ in d en
D u toplantım  -S ddct todbir-

ie r tn i  şiddetle.ndipne toplan . 
tıs ınx  lif M ayım  rastlatm anız  
bir talihsizi k  oldu beyler! 1 tı 
Mayın T ürkiye nin tarihinde
bam başka b r yündür, t i  M ayi
sin hĞttra&ı vardır, bu hâtırayı 
rahatsım ctmAyecchHniz. Onu 
hiç olmazsa takvim lerdeki f/al- 
nızlığryla ba.yba.fa bırakabil r,
o bembeyaz m anzara»!m kendi
sine bağışl yabilirdiniz,

A Lalım başka günü mü ka l
m am ıştı beyler; 15 M ayısta, 16 
Maırısta toplanamaz n u yd ın ız f
O m üstesna günü şiddet ted
birlerinizle edilm ekten, h iç , ol
m azsa şeklen kurtaram az m ıy 
dınız f

H  M ayıs bam başka b r
giiıutür, beyler! H  M ayısta in.il- 
yonlarm  hakkı vardır. Omuzla
rım  -dem okrasiye tah t yapıyo
rum  d y e . size basam ak yapan  
gencin, hürriyet M fini işitm ek  
için kilom etreler kat'edeıı ih ti
yarın, anasının sırtında köy  
köy dolaşan kundak çocukunun  
hakkı vardır. Gaz* t> cinin hak- 
k\ vardır, f e c in in  hakkı vardır, 
köylünün hakkı t-ardır, m em u
run hakkı vardır, t i  M ayısın,
“şiddet tt db  r ltr ı"  hazırladığı
nız bu yıldönümünde, eğer o- 
muzlarınızda bir ağırlık hisse- 
d yorsam z beyler, biliniz ki, 
bu, bu hakkın  kefaretidir.

l>ı M ayısta sizin hakkın ız  
vardır, beyhr! Çocuklarınızın  
hakkı vardır. Bu h a kk ı biisbii- 
tiln ip ta l etmeyebilirdiniz i'e m- 
it asi hayatiı.ızdan çocuklarını
za. 365 giinde b r  tek  günün 
hâtırasını, a k tifte  bir miras g i
bi b ırakab ’lird iıiz . O m irasın  
pasifi iti a k tifte k i hiçbir k ıy 
met karşıUyamaz.

H  M ayıs bambaşka bir 
gündür, beyler! H  M ayısta  
-tabA 9 yıl öncehi H  M ayısta- 
A nkara  sokakları insanla do
luydu. Hey: canlı, üm itli -hele 
geccyarısma doğru-, n tş 'c  iç in 
de insanlar... l i  M a ystn  bu 'y ıl
dönümünde sokakları sessiz  
bulacaksınK, Hiç değilse bu 
sessizlik, sizi düşündürmelidir, 
beyler!.

dım anlı şekilde kullanm ak maksa* 
dıyla büyük g ay re t sarfetti. Rapo
ru, Önümüzdeki Perşem be günü G rup 
Başlcaırna verebilmek için işbölümü 
yapıldı. Cem iyetler Kamımı ile Top
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri kanu
nundaki şiddetlendinnelori haz ırla
m ak üzere Hadi Tan ile Ekrem  A nıt 
vazifelendirilm işti. O nlara Daim Sü- 
alp ile Cevat Ülkü de yardım  edecek
ti. Hadi Tan, bu neviden kanunların  
hazırlanm asında m üsteşarlığından 
beri istisas sahibiydi. Ekrem  A nıt 
l*e C H. P. ik tidarı devrinde 1946 
seçim lerini idare etm işti, tecrübeli 
bir idare âm iriydi. Onun da d irayet 
ve liyakati inkâr edilemezdi. Gerçi 
bir m üddet C. H. P. li tanındığı için 
em niyet m üdürlüğü ile A nkaradan 
uzaklaştırılm ıştı. Ama bu uzun sü r
memiş. 1954 seçimlerinde D. P. liste
sine alınm ıştı. O ta rih ten  beri de li
derlere sadakatte  kusur etm em işti.

Hadi Tan ve Ekrem  A nıt Cemi
yetler K anununda yapılacak değişik
liklerin esaslarını tesb it ettiler. Bu 
esaslann  tesbiti gayet basit bir işti. 
L iderler neden hoşlanm ıyorlarsa, ne
yi sevm iyorlarsa onlar ortadan  k a l
dırılmalıydı. ö lçü  bu olunca gerisi 
kolaydı. M uhalefet liderlerinin y u rt 
içi gezilerinden mi şikâyet ediliyor
du? O halde m uhalefet liderleri, si
yasî m ahiyette bir propaganda ge
zisine çıkacaklarsa, bu gezi için ev
velâ hareket mebdei teşkil eden vilâ
yetin  en yüksek mülkî âm irinden i- 
zin alm alıydılar. G ürültü , kaynağı 
parti kongreleri, seçim ler gibi dört 
yılda bir yapılmalıydı. Mesele bu k a
d ar basitti.

Geriye liderlerin basından şikâ
yetleri kalıyordu. Buna da Alyot, 
D ülger ve Bilginin dahil bulunduğu 
basına a it tedbirleri Şiddetlendiıme 
tâli komisyonu çare bulmalıydı. Bu 
iş de kolaydı. Liderler neye kızıyor
la r?  Basının m uhalefeti tu tm asına 
mı ? O halde Basın ik tid an  tu tm ak  
zorunda bırakılm alıydı. Büyük t ir a j
lı gazeteler büyük serm ayeye d ay a
nıyordu, m aksat kârdı. Serm aye sa
hiplerine büyük za ra r verecek ve 
k â n  azaltacak ağ ır p a ra  cezalan  ve
rildi mi mesele halledilmiş dem ekti. 
P atron la r iki-üç yüzbinlik para ceza
larım  bir kaç defa ödediler mi, iktida- 
n n  hoşlanmadığı şeyleri yazm ağa 
zor cesaret ederlerdi. Meselenin p a t
ronlar kısmı bundan ibaretti.

Gazetelerde çalışanların m uhale
feti tutm asını önlemek için de onlan  
bir teşk ilâ t e tra fında toplam ak k â 
fiydi. Bu teşk ilâ t basın odaları o la
bilirdi. Şu halde, bir basın odası k u 
rulmalı. buraya dahil olm ayan kim 
seler gazetecilik vapm amalıydı. Oda
ların  tüzüğüne ve k ara rla rın a  ay k m  
hareket edenler m eslekten atılırlardı. 
Yani gazeteciler ya kendiliğinden hi» 
zaya gelecekler, ya getirileceklerdi.

Mesele bu tedbirleri kanun  diline 
dökm ekten ibaretti. Komisyonda iyi 
kanun kale.mc a lm ak ta yekta olan 
Köymen, Ozyörllk ve Akçal vardı. 
O nlar da bu işi üzerlerine aldılaf.
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M E Ş R U İ Y E T İ N  H U D U T L A R I N D A
Doğan AVCIOGLU

C  on günlerde ccrcyan eden hâdl- 
^  selcr karşısında D. P. idıırecile- 
rinln tutum u, hiç şüphesiz. psika- 
na iz mevzuudur. H astalığ ın  ad na 
ister “İnönü kom pleksi” densin, is
te r “tk tid a rd an  d üs ine korkusu” 
densin; bunun zerre kadar ehem 
m iyeti yok. Ama olup biteni de nor
mal ölçülerle izah mümkün değil. 
Nedir şu M uhalefetin su e u ? İk tid a 
rı çileden çıkarm ak içîn ne yap
m ıştır?

M uhalefetin »uçu -B atıiılar'n  
pek sevdikleri bir tâb irle , “hakiki 
ölçülerine irca  edilirse”. C. H. P. 
Genci B alkanının en tabii hakkı o- 
ian hir y u rt sezisine ç kınasından 
itıaret. Gezide vatandaşlar tezahü
ra t yapm ış.. Bunda da. gözle İ11 fal- 
taşı gibi açılm ası için bir sebep 
yok. M uhalefetteyken bizzat ken
dileri, bu tezahüratı ‘‘milletimizin 
olgunluğu ve hiirri> «-t dâvasın n 
zaferi adına" sevinçle karşıla  u rla r
dı. tş te  Sayın Cum hurbaşkanı Ce
lâl Bay arın  1950 den evvel »öyledi- 
îri sözler: “Bu ne azim ve im andır 
ki yalnız böyle bir toplantı için 
ytizbinlerce lira sarfederek, işleri
nizi güçlerinizi terkederek, onbinle- 
ri aşan kitleler halinde bu top lan tı
ları yapıyorsunuz. Azim \e  imaınıı, 
kuvvet ve iktidarın  gözle görülür 
bir ölçü-sii olan bu m anzara ve he
sap  karş  s-nda ıııi’letlmizin olgun
luğu ve hürriyet dâvasının zaferi 
adıııa ne kadar sevinsek yeridir”.

O yıllar, hayal olan o yıllar 
“safdil” tnönüııün idare adam ları
nın baskısını önlemek maksadıyla, 
beraberinde M uhalefet tem silcile
riyle gezilere çıktımı bir devirdi...

Simdi deniyor ki bu tezahürat 
kanunsuzdur. Toplantı ve Gösteri 
Y ürüyüşleri Kanununu İhlâl ediyor. 
P ekâlâ am a, bu öyle bir kanundur 
ki hizzat D. P. idarecileri onu her 
f ırs a tta  çiğnemişler, onun “gayri 
kabili ta tb ik ” olduğunun en inkâr 
edilmez delillerini verm işlerdir. S a
dece M uhalefete m ahsus bir kanun, 
cihetteki kanunluktan  çıkar. M uha
lefet liderleri böyle bir kanunun hü
küm lerine herşev «j rağm en riayet 
e ttrek  isteseler bile, vatandaşın id
rak i k ad ıs ın d a  bu kanun elbette ki 
hüküm süz kalır.

H ikâyenin M uhalefete taallûk  
eden kısm ı -kİ alelâde bir h ikâye
dir- bundan ibaret. A m a D. P. ida
recileri, raab&dUnı getirerek  bu a- 
le lide  hikâyeyi bir facia b ilin e  
•âltuverlyorlar. V ay tfondim , bu 
bir f i ş l i t  ytlriiytlsUymü#, anarşiy 
miş. taarruzm uş, “kalk  n ey ehli 
v a tan ” demekmiş... Bir sürü ves- 
vose, bir sürü  vehim... Ondan soıı-
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ra  da taa rru zu  püskürtm e teşeb
büsleri ve bir alay müessif luı<lise 
ki, idare âm irlerinin gözü önünde, 
D. P. rozetli P a tro n a  Halil devşir
melerinin İnönüye sald ırm alarıy la 
şahikasına erişiyor. Asay iş, nizam 
diye bağıranların , asay iş ve nizam 
la nasıl alay  ettik lerin i gösteren 
teşebbüsler...

Daha sonra da jandarm aya ha l
kın üzerine ate* açm a selâhiyeti 
\e re n  Toplantı ve Gösteri Yürüy üş - 
leri K anunu ve savcıları gazeteci
lerin en çok gördükleri adam lar 
hâline getiren Basın Kanunu k ifa 
yetsiz bulunuyor. Eskisinden çok 
daha şiddetli “şiddet tedbirleri" a l
m ak lâzım  deniyor.

P ekâlâ alsınlar. Akd, Iz'an, 
m antık, idrak bir defa ra fa  kald ı
rıl p sadece şuuraltı konuşunca 
herşey m üm kündür. Basını iğdiş 
etm eğe kalkışm ak ta  mümkün, si
yasi partilerin  ağzına bir kilit as
mayı denemek te  mümkün. Ondan 
sonra, ancak ondan sonra scçlııı 
yaparız dem ek te  m & r.kin...

Peki am a netice ne o lacak tır?  
M eşru çalışm a im kânları kald ırı
lan M uhalefet lrEh, bizim de kade
rimiz buym uş” diyerek boynunu 
büklip o turm aya n z a  göstcreeek 
m idir? Bu suali dünyanın en ileri 
dem okrasilerindeki m uhalefet li
derlerine, bir Steveııson'a. bir Ga- 
itskeH'e sorun, tereddütsüz “as la” 
cevabım vereceklerdir. Meşru m ü
badele im kânları kald ırıld ık tan  
sonra, “İcaba, kuvvetle karşı du ru 
lu r” diyeceklerdir. I>alıa uzak lara 
gitm eye ne lüzum v a r?  Sayın 
Cum hurbaşkanı Celâl B ayar da 
m uhalefet yıllarında bu dili kulla- 
n-jor, “K anunlara riayet bahsinde, 
ilk önce bütün kanunların  A naya
saya, Millî H akim iyet esaslarına, 
vatandaş hak ve hürriyetlerinin 
m asuniyeti prensiplerine riaye tkâr 
bir zihniyetin m ahsulü olm aları h a 
tıra  gelir” diyordu.

O halde? Son şiddet tedbirleri 
projeleri, kanuna en sayg  lı m uha
lefeti bile kuvvet denemesine doğ
ru iterse, bunu m eşru m üdafaa 
h a tta  vazife saym ak gerekecektir. 
M uhalefetin karşı karşıya  bulundu
ğu ıııe»cle şudur: Ya dilinin kesil
mesine rıza  göstererek  milletin 
bütün üm it kapılarının kapanm ası
na seyirci kalm ak, ya her ne pa- 
h a s n a  olurca olsun dilini kestirm e
mek v ş  milletin ıs tıra b r .a  tercii- 
m aâ olmak... Böyle b ir tercih ba- 
h isırev ıuu  edilince elbette ikinci 
ş;k ağ ır basacak tır ve b asraa lıd r.

Simdi düşünmek lâzım dır. Hem 
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de vatanın, milletin m enfaatleri g i
bi en basta  ak la gelmesi gereken 
meseleleri bir kenara  b rakarak , en 
iptidai seklide düşünmek lâzım dır: 
K uvvet denemesi ? Pek güzel! F a 
k a t hangi kuvvete güvenerek D.P. 
idarecileri. M uhalefeti kuvvet de
nemesine sürüklem eye cesaret e t 
m ekted irler? H angi fikir, hangi 
im andan kuvvet alacak lard ır?  1916 
ruhu m u? Geçelim. Din bağrağına 
sarılm ak m ı? Bir kuvvet deneme
sinde asıl kuvveti vücudunun ü s
tünde b ir kafa, kafan  n içinde de 
bir beyin taşıyan insan lar teşkile- 
der. Beyin sahibi kimselerden de 
buna kim inanır ki... K alkınm a m ı? 
Son y ıllar herkese öğretti kİ kal
kınm a bir m asaldır. Türkiye en az 
yatırım  yapan m em leketler arasın 
dadır. Y apılanlar da ekseriya lük» 
ve israf örnekleridir. Amerikanın 
son dakikada yetişen yardım ları 
olmasa, m em lekette k tlık  başgös- 
terecek otomobiller, trak tö rle r du 
racak tır. Ucuzluk ve refah vaadla- 
rı -m esut b ir ekalliyet hariç- k ü t
leye ıstırap  ve pahalılık getirm iş
tir.

D.P. nin dayanacağı temel di
rek ler yıkılm ıştır. N« ekm ek, np de 
hürriyet. Bunların ikisini de vermi- 
yen insanların gerisinde ne kuvvet 
kalm ıştır k i?  K ırk  dökük fik riyatı 
bile hürriyet kelimesi e tra fında  dö
nen insanlar, kurm ak istedikleri 
düzenin m üdafaasını bile yapm ak
tan  acizdirler Ne var ki bütün bu 
perişanlığa rağm en. D. P. idareci
leri m eşrutiyetini hndutlar-ııı aşm a
ya sanki can a tm ak tad ırla r. Sanki 
“kurtu lıış”u b ir k u v ıe t deneme
sinde görm ektedirler. A caba ik t i 
darda bulunm alar na mı güveniy or
la r?  Belki. F a k a t harcı tutulm ı- 
yan vaadlar ve yalanla karılm ış 
bir bina -zahiren mevcut b ir b ina
en çürük gecekondu gibi kendili
ğinden çöker.

Ah, D. P. idarecileri, resm i r a 
porların  sis perdesini yarıp  ta  cep 
kullanm akla vazifeli polislerin, hiç 
değilse bir kısm ının neler düşün
düklerini b ir bilseler... Sokakları 
tu ta n  askerlerin  en küçüğünden 
en büyüğüne kadar kafaların ın  I- 
çiııden geçenleri bir Işitebllsclcr...
O zam an kendi kendilerine y a ra t
tık ları \eh im  âleminden kurtulup, 
çaresiz yeryüzüne ineceklerdir. O 
zam an göreceklerdir ki 1959 vılın- 
da D. P. için tercih  şudur: P ara- 
şiitlu veya parnşütsüz düşm tk...

Am3 insan psikanaliz mevzuu 
b ir vehim âleminde yaşarsa, düş
mek kelimesinden ürker, düşmemek 
için aklın ve m antığ  n hudutlar m
aşan işleri y ap a r ve soııra... düşer.



VTTÎTTA OU*P BİTEVLER

■ önüm üzdeki perşem be günü gn ıp  
bu tedbirleri inceliyecekü. 
t r u p ta
D  u h a fta  başında A nkara  siyasî 
U  Çevrelerini en çok meşgul eden 
mesele, şiddet tedbirlerini şiddetlen
dirm e projesine karsı önümüzdeki 
perşembe günü GrubHn ne şekilde 
haj'eket edeceğiydi. A K tS 'in  bir h a f
tadır. D. P, kültelerinde devam  eden 
çalışm aları, bu mevzuda insanı hiç 
de tvuhseılifie sevketm iyordıı. Ömer 
L üth l E rzununluoglunun e tra fında  
toplanan u fak  bir g rup son hâdiseler
den İçişleri Bakanı mesul tu tu luyor
du. Am a ağızlarını açm ak. İçişleri 
B akanına sual sorm ak fırsatın ı bu
lam ayacaklarını tecrübeyle biliyor
lardı. Mutedil olduğu sanılan İzzet 
A ksalın bile ne söylemek istediği an 
laşılıyordu. Hele T icaret B akanlıfı 
adaylarından N ecm ettin ö n d er m u
halefete veryansın ediyoıviu.

Beyfendinin geçen Salı Istanbulda 
verdiğe Grubun fevkalâde toplantıya 

’ çağrılma.?! em ri üzerine İnönü ile ay 
nı trende gelen m illetvekillerinin ço
ğu d a  Caj"i>amba günü fevkalâde 
G rup toplantısından sonra, trende
ki •'kabahat bizim” kanaatlerin i de£iş 
tirm işlerdl, İnönllnün F eyzio jtu  ve 
Beyazıt ile birlikte yem ek yediği m a
sanın bitişiğinde o turan  özçoban. 
Sabrı dilek ve Sadi P ekin  fikirlerini 
dsfciştii-mlşe benziyorlardı. O gece 
S ab n  Dilek eski arka/laşı Feyziog- 
hına takılm ış ve sonunda bir Beller- 
g&l y u ta ra k  yatm ağa mecbur ka l
mıştı. Am a şimdi onlar da Nam ık 
Gedik gibi düşünüyorlardı: Ege gezi
sinde G.HJ*. nin yaotıfrı bütün işl^r 
tertipliydi. Geziden önce merkezden 
teşk ilâ ta  gönderilen tam im ler bunu 
apaçık gösteriyordu. C.H.P. memle
kette  asayişi bozmak, vatandaşı işin
den gücünden etm ek peşindeydi. Zabı
ta  ve İdare  âm irlerine gözdağı veri 
yorlardı, h a tta  ihtilâl çıkartm ak is ti
yorlardı. Bütüh bunlar D.P. >1 y ıp ra t
m a k  halkın gözünden düşürm ek ve 
vaktinden evvel seçim lere zorlam ak 
icirçdi. Alınan tedbirlerle. İçişleri 
Bakam  sadece, vazifesini yapıyordu.

Belki bu Uah bir çok m illetvekili
ni ta tm ine kâfi gelmiyecekti. Ama 
D. P  Genel B alkanının  fikirlerinin 
de aynı olduğunu kat'iyetle biliyor
lardı Eşsiz bir hitabet kudretine sa- 
sip Genel B alkanın  »gzından çıkan 
sözlerin de, insan ikna edilmeğe h â 
zır olunca, kolayca cazibesine kapılı
yordu.
Menderesin fikirleri

D !. P. Genel Başkanına göre, Mu
halefet Toplantı ve Gösteri Yü

rüyüşleri Kanununu beğenmese dahi 
riayet etm ek zorundadır. Aslında 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri K a
nunu 1956 da çıkm ıştır. 1&>7 de mil
let D. P. yi tek ra r işbaşına getird i
ğine göre, bu kanunu çıkaran D. P- 
yi de tasvip etm iş dem ektir. M uhale
fet nasıl oluyor da, seçim yoluyla 
tasv ip  edilen bu kanunu çignemefce 
kalkabiliyor? Bu düpedtlz seçim lerin 
neticesine razı olmamak, kanuna kar-
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şı gelmek, mem leketi anarşiye sü 
rüklem ek dem ektir. C. H. P. nasıl 
oluyor da kanun dışı hareketlere k a l
kışabiliyor? Bu C. H. P. den çok İ s 
m et Paşanın  m arifetidir. İsm et P a 
şa, şimdiye kadar olan tu tum unun 
da gösterdiği gibi, dem okrasiyi lıaz- 
medememiş bir insandır. H aleti ru 
hiye İtibariyle tek  parti, tek  şef ta 
raflısıdır. Mazisi bunu açıkça eöster- 
mekted-ir. O T erakkiperver P a r t i
nin varlıfcma 2-3 ay  zor dayanabil- 
m!gt3r. İstik lâ l M ahkemelerinin ku
rulm asına. T ak riri Sükûn K anunu
nun çıkarılm asına o Ön ayak olm uştur. 
Serbest P arti tecrübesinin yapılm a
sına, A ta tü rkün  ıs ra n  üzerine zorla 
rıza gösterm iştir. Bu hüviyette b ir 
insanın şimdi o rtaya dem okrasi m ü
dafii o la rak  çıkm asına im kân ve ih 
tim al yoktur. Gayesi dem okrasiyi ba
hane ederek, ik tid ara  geçm ektir. 
Milletin D. P. yi tu tm asına, »?vmesi- 
ne dayanam am aktadır. Yaşı da ke
male erm iş olduğundan. Ömrünün ve
fa  etm iyecegini hesaba k a tarak , ik 
tidarı bir an önce, seçimlere zorla
m ak istem ektedir. Alınan krediler
kullanılm adan, iktisadi vaziyet is tik 
ra r  kazanm adan önce. D. P. yi ve o- 
nun ta ra fta rla rın ı İşbaşından uzak
laştırm ak  gayesini gütm ektedir.

Bunun için de şiddet politikasını 
denemektedir. Şiddet politikasını be
zenmediğini eski nutuklarında de- 
faa tle  söylediği halde, işine geldiği 
için böyle hareket etm ektedir.

Meselenin bir de başka ta ra fı 
vardır. İsm et Paşayı çileden ç ıkar
tan  diğer b ir mesele de, Türkiyenin 
diğer m em leketlerle iyi m ünasebet
ler kurm uş olmasıdır. Endonezya 
Cum hurbaşkanı geliyor. Ynnan Baş
bakanı ve Dışişleri Bakanı geliyor. 
Türkiyenin itib an  her yerde a rtm ak 
tadır. İsm et P aşa  bunu çekeınemek- 
tedlr. H a tta  Ege taarru zu  namı a l
tında yapılan seyahat, T ürk  . Yunan 
dostluğunu rahnedar etm ek üzere 
tertip lenm iştir. 1

Dokuz yıllık ta tb ik a t gösterm iştir 
ki D. P. , C. H. P. ye taham m ül ve 
m üsam aha eylemiş, devri sâbık y a 
ratm am ıştır. Halbuki C. H. P. gez
diği dolaştığı yerde devri sûbık y a 
ratacağ ın ı söylemektedir. D. P. ye 
taham m ül gösterm eyen aslında C. 
H. P. dir. H er hareketiyle kanun dı- 
t ı  hareket etmeyi şia r edinmiş bu 
p a ıti için bazı kayıt ve nizam lar 
koym ak lâzımdır. Basın da körükö- 
rüne C. H. P. nin peşinden g itm ek
tedir. Onun hakkında da tedbirler a l
m ak gerek tir. D. P. Türkiyede de
m okrasiyi ku ran  partid ir. D em okra
sinin âşığı ve gönüllüsüdür. A lacağı 
tedbirler dem okrasiyi bozmak için 
değil, onu nizam lam ak içidir. Şu taş 
hikâyesini de fazla m ü b a lâ ğ a  ediyor
lar. inönüyll sevmlyen C. H. P. İlle
rin  çiçekler içine ta ş  koyup a tm a
dıkları ne malûm ?

D. P. nin dem okrasiyi tanzim  
m aksadıyla alscaftı tedbirler basit 
şeylerdir. Bir İstik lâ l M ahkemeleri 
Kanunu, bir T ak riri Sükûn Kanunu 
değildir. Gaye, birbirine taham m ül

etm esini bilen dem okratik  müessese- 
lerin, siyasi partilerin  m em lekette 
yerleşm esinin teminidir.

İşte  D. P. Meclis Grupu, dem ok
rasiyi İnönünün “şerrinden” k u r ta r 
m ak için, bu h a fta  Perşem be günü 
toplanacaktır. F ranco  ve h a tta  
K rem lin bile en hakiki dem okrasiyi 
kendilerinin kurdukların ı iddia e t
m ekten vazgeçm ediklerine göre, a lı
nacak tedbirlerin  m âhiyeti ne o lur
sa olsun, rejim in adı dem okrasi ola
rak  kalacaktır..,

C. H. P.
Tahkikat haftası
(K apaktaki po litika n )
|>  u haftan ın  başım la P azartesi gü-

nü Büyük Mecliste. M uhalefete 
ayrılan  sol ta ra ftak i s ıra la r dolu, sag  
ta ra fta k i s ıra la r ise b ir hayli te n 
ha idi. Bütün gözler bir adama, H ü
küm ete ayrılan  yerin  en köşesinde 
duran  İçişleri Bakam  Dr. N am ık Oe- 
dike çevirikti. Z ira M uhalefete ay rı
lan sıra larda o tu ran lar ayağa  k a lk 
m ışlar, parm ak larıy la  Dr. N am ık 
Gediki gösteriyorlar vo çok ağ ır  tâ 
birlerle bir ağızdan ona h itap  ediyor
lardı. Sag ta ra f ta  o tu ran lar hâdiseyi 
biraz hayretle, fak a t büyük bir ses
sizlikle tak ip  ediyorlardı. Sadece 
Nail Geveoı gibi nâd ir birkaç kişi. 
M uhalefete m ukabeleye g ay re t edi
yor, am a bu g ay re t rü zg â ra  karşı 
şa rk ı söylemek kabilinden dağılıp 
gidiyordu. Meclisin dinleyicilere ay 
rılan balkonundan D. P. m illetvekil
leri “kaderlerine boyun eğm iş b ir e- 
kalliyet” gibi görünüyordu. H ak ik a
ten  D. P. gafil avlanm ıştı. S aa t 15 
de ta rih î salonda 150 den fazla  C. 
H. P. li yer aldığı halde D. P. s ıra 
la rı âde ta  bomboştu. N itekim  P a 
zartesi günü. Meclisteki D. P. m il
letvekili sayısı, ancak M uhalefet sa 
lonu terkedince ekseriyet haline ge
lebildi.

Salona toplu bir halde giren C.
H. P. milletvekilleri arasında en h e
yecanlı ve en sabırsızı N üvit Y etkin
di. Mutedil mizaçlı tan ınan  C. H. P. 
Meclis Grubu Başbakanvekili, yok
lam a devam ederken söz istedi. R iya
set D ivanına da bir tezkere yollıya- 
rak  gündem hakkında söz istediğini 
bildirdi. Yetkin, sanki her tü rlü  iç
tüzük kaidesi çiğnenerek kendisine 
söz verilm iyecekm iş gibi davran ı
yordu. Herhalde tecrübelerin  bed- 
binleştiridigi C. H. P. Meclis Grubu 
Baskanvekili her ihtim ale karşı h a 
zırlıklı olm anın lüzum una inanıyor
du.

F ak a t R iyaset mevkii ndeki Agâh 
Erozan, ilk sözü “gündem  hakkında” 
konuşm ak isteyen Yetkine verdi. C.
H. P. Meclis Grubu Başkanvekili son 
derece samimi ve dokunaklı bir ses
le içini boşaltm aya başladı. Sanki 
kürsüde yıllanm ış bir politikacı d e 
lili de, dertli bir vatandaş konuşu
yordu: T ahk ikat önergeleri ne ol
m uştu? -C. H. P. bu dönemde T tah-
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k ikat, 7 gensoru önergesi verm işti 
ve hiç biri henüz gündem e alınmış 
değildi-, önerge ler gündem e alın
mıyor. bu da suç işlemeye meyyal 
kim selerin cür'e tin i arttırıyordu.

Şikâyetlerine devam eden Y et
kin, konuşm asının bu kısm ında Dr. 
N am ık Gedike bakarak  dertlerini 

1 döktü ve m üteaddit defa İçişleri B a
kanının isminden bahsetti. C. H. P. 

. Meclis Grubu Başkanveklll, içi dolu 
Inr adam ın sam im iyetiyle ftgır it- 
h u n la  ıûa  bulundu. "H er m em lekette 
buç işlenir, H üküm etin vazifesi bun
lu n  yakalam aktır. H albuki sakileri 
H üküm et him aye ediyor” cümlesi 
gürü ltü lere sebep oldu. Ü stelik Yct- 
k n, Riyasete bu mevzuda bir de ta k 
r ir  verm işti. "Can ve mal em niyetini 
dahi ortadan  kaldıran  son resmî te- 

i cavtiz te rtip le ri” karsısında “bu mev
zuda Başbakan ve İçişleri Bakanı 

‘ hakkında" verilen Meclis T ahkikatı 
talebinin “derhal ve takdim en” gün- 

t deme alınm asını istiyoıdu. T akririn  
i a ltında 130 C. H. P. milletvekilinin 
{ imzası vardı.

D. P. s ıra lan  arasında nendeyse 
] C. H. P. lehine bir hava uyanm ak 

Uzeı«ydi. Dr. N am ık Gedik, Hükü- 
J m ele ayrılan  m ahallin en köşesinde 

sessiz oturuyordu ve Sebati A tam a
nın konuşması hususundaki teşvik- 

. lerini cevapsız bırakm ayı tercih  e- 
« diyordu.

Bu sırada D. P. Meclis Grubu 
] Başkanvekili Baha Ak.şit havayı de-
■ flştirm eye teşebbüs etti. Ama İnö- 
I nüden evvel Uşak, M anisa ve İzm ir- 
1 den geçen M uzaffer Kurbanoglu he-
■ yetine dahil Baha A kşitin  kürsüde 

1 < görünmesi, can ve mal em niyeti dâ- 
x| vasinin mtidafasm ı yapan C. H. P.
|  İlleri' son derece öfkelendirdi. Hele
* l>. P. Grup Başkanvekili nin. C. H.
1 P. ilin Hüküm ete ve Meclis K iyaset 
|  D ivanına yöneltilm iş ilham ların  D.
! P. G rubuna da iştirak  ettirm ek ister 
j gihi konuşm aya kalkışm ası asabiye* 

A  ti a rttırd ı. Bu sebeple Baha Akşitin 
; konuşmam sık sık sol ta ra ftan  yük- 
' selen gürültülerle kesildi. İhtim al. 

Mecliste ekaliyette olan C. H. P. ti
ler. bir gün için ekseriyeti teşkil et- 

|  menin zevkini bol bol ta tm ak  istiyor-
2 lardı. N itekim  bu. “bir günlük bcy- 
f lik”, N usret Kırişçioglunu endişelen- 
İ dirdi ve Neşir yoluyla işlenen suçlar 
i halikındaki kanunun bir maddesi 
t hakkindaki te fsir talebini geri al- 
i m aya sevkotti. Sıra, sonra C. H. P 
|  nin tah k ik a t talebinin "derhal ve

takdim en” gündem e alınması hak- 
kındaki 130 imzalı tak ririne  geldi. 
T akriri A tillâ Jİonuk okuyordu. Se
si duyulm akta güçlük çekilecek k a
dar yavaştı. C. H, P. lilerin ikazları 
üzerine sesini vilkseîtti ve D. P. mil* 

a letvekilleri ta k riri dikkatle dinledi
ler. Birçoku, daha önce. Ege seya
hati hâdiseleri ile alâkalı ve h ak la
rında neşir yasağı konulan tebliğ ve 

, te lg rafları ihtiva eden C. H. P. Mec-
- lia Gnıbu Başkanlığının gönderdıfii

14 sayfalık  vesikaları alınış ve oku
muşlardı. Bu vesikaları, D. P. m illet
vekillerine ulaştırm ak kolay olm a

m ıştır. T eksir edilen vesikalar, önce 
m ületvekillennin M eclisteki muhabe- 
re ku tu larına  konmuş, fak a t idareci 
üyeler ta rafından  toplatt.rıtm ıştJ.. C.
H. P. liler aynı vesikalan  Meclis 
P ostahanesi vasıtasıy la göndermeye 
teşebbüs etm işler, fak a t bu vesikam 
ların  gene yerlerine gidemediğini 
hayretle görm üşlerdi. Bunun üzerin» 
Avnı vesikalar M erkez Postahar.esin  
den D. P. m illetvekillerinin ev adre? 
İtrine gönderilmişti.

D. P. nın hiç de&.lse o g ü n  için
B. M. M. de ekalliyette bulunduğunu 
çabuk k av n y an  B aşkan Agâh Ero- 
zan, ta k rir  okunduktan som a oya 
koymadı ve dedi ki: "Pek â lâ  ama, 
Riyesetin hakkında tah k ik a t ta lep  
edilen kimseye evvelâ bir teb ligatta  
bulunması içtüzüğün bir icabıdır. 
B aşbakan burada değildir ve bu se-

I)r. Namık Gtnlik
L af yok!..

beple şifahen tebligata im kân yok
tur. Binaenaleyh bu iş. Ç araam bai 
dun evvel imkânsız...”

Erozanın izahatını m antıksız say 
m ak kabil değildi. C, H. P. m illetve
killeri bu izahatı haklı olarak ta h k i
k a t taleplerinin Çarşam ba gdnü gö
rüşüleceği bir sırada, “tabii âfe tle r” 
kanununun m üzakeresiyle meşgul 
olmayı zam ansız bularak toplu bir 
halde Meclisten ayrıldılar. ,
Ağaoğlu ıııe«elest
/  ' arşam ba günü Meclise hakikaten
V  bir tahk ikat talebi getirilirse, a- 
caba bu hangisi o lacak tır?  C. H. P. 
nin sırada bekliyen 7 tahk ikat. 7 de 
gensonı önergesi vardı. D. P. Grııbı 
nıın da ta r.h l Özalp hâdiseleri vt 
"seçim lerden evvel, secim sırasında, 
seçim lerden sonra" mevzulu iki ta h 

k ik a t talebi m evcuttu. M antıken bu 
ta lepler sırayla getirilm eliydi. Fakat 
sırıım n bozulması da im kânsız değıV 
di. E ger Haç*an Agâh Erozan, Kiya
set Divanı adına verdiftı sözün m u t
laka tu tu lm ası lâzım geldiğine inanı
yorsa -bunu k a tiy e tle  kestirm ek 
zordu*. Ç arşam ba günü M ecliste bir 
ta h k ik a t önergesi konuşulacaktı. A- 
m a hangi m<*selenln gllrâieme girece
ğini şimdiden kestirm ek m üm kün 
değildi

D. P. m illetvekillerinin bu s ıra 
la rda en çok Sam et Agaoglu hak* 
kındaki ta h k ik a t talebiyle mc.şgul 
olduğunu görenler, Ç arşam ba günV 
bu meselenin gdrUşülecegine ihtim al 
veriyorlardı. H akikaten  "can ve mat 
em niyeti”nin bahis mevzuu okluğu 
şu günlerde bir de Sam et Agaoglı» 
meselesi vardı. Bu mesele geçen haf
tan ın  ortasında Ç arşam ba günü fev» 
kalâde Grup toplantısına cağ ın la t 
D. P . m illetvekilleri siyasî hasbıhal
lerin m erkezi A nkara P alasın  a n tre 
sinde, holünde, büyük salonunda, p'.* 
yano odasında ve yem ek salonunda 
fevkalâde hâdiseler ta rafından  ikin 
ci plâna itilmesi l&cımgelen bu m ese
le ile karşılaştılar. Geçen h a fta  Ç ar
şam ba günü A nkara P alasta  yomek. 
salonuna geçen kapının kenarındaki 
m asada Sanıet A£ao£lu,6 arkadaşına 
viski ısm arlıyor ve heyecanlı heye
canlı birşeyler aniatıyoniu. Solunda 
M ükerrem  Sarol vardı. S aa t 20 j . l  
doğru, elinde çantası Bahadır Dülger 
de geldi ve bu g ruba İltihak etti. Soh
bet geç vakitlere kadar devam ettt. 
Yemek birlikte yenildikten som a ria- 
İrılmdı. Sam et Agaoglıtnun İki aya
ğının arasında buruşuk bir kese kâğı
dına sa n lı viski şişesi duruyordu. 
G ruba yeni bir kimse katıldığı za
man. garsan  b ir bardak getiriyor ve 
şişe kese kâğıdından ç ık an la rak  vis
ki ik ram  olunuyordu. Bir a ra  Aga- 

. • oğlu, otel m üstahdem lerinden birine

(yan lanm ış viski şişesini saklam asın, 
em retti.

Agao&lıı meselesinin daha fazla 
h ara re tle  konuşulm aya ballanm ası 
ve A nkara Palasın 1 num aralı m ev
zuu hai ne gelmesi, fevkalâde top lan
tıyı m üteakip D. P  G nıbunun P e r
şembe günkü m utad içtim aından son
ra oldu.

Agaoglıınun ^nd ?*si, ontın nüfu
zunu kullanarak bahis mevzuu iha
leleri almış m ıydı? Grup top lantıları
nın sinirli ve ağ ır havasından k u rtu 
luşu B. M. M. nin hem en karşıs ında
ki A nkara P a lasta  bulan milletve
killeri buna ihtim al verm iyorlardı. 
Viskili sohbetlerde Agaoglu, böyle 
bir mesele ile en ufak  alâkası olm a
dığına yemin ediyoıdu. İhale hâdise
si, kendisj bakan olm adan cereyan 
eden bir işti. Bakanlığı kabul ettiğ i 
zam an bu mevzuda derhal tah k ik a t 
açtırm ış ve m üfettişler gönderm işti. 
Vazifelendirdiği m üfettişlerden biri
C. H. P. li olm akla şöhret yapm ıştı. 
H a tta  yeni Sanayi Bakanı başlangıç
ta  kendi bakanlığının m üfettişlerine 
itibar etm iyerek,. teftiş vazifesinin 
Maliye M üfettişlerine verilmesi için
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teşebbüse geçm işti. F a k a t gerek 
m üsteşarı, gerek  Sanayi Umum Mü
dürü bu te ftişin  Maliye m üfettişleri
ne yaptırılm asının kendi m üfettişle
rine İtim atsızlık sayılacağını söyle
mişler. T eftiş Heyeti Başkanı başta  
olrtıak üzere gerekirse hep birlikte 
is tifa  edeceklerini bildirmişlerdi. Bu 
durum  karşısında Ağaoğlu, çaresiz, 
teftihi ken<ii bakanl ğının rr.Ufett.5le- 
r  ne yaptırm ıştı. T eftiş raporu müs- 
bettl. Yani ihalede bir yolsuzluk yok
tu. usulüne göre yapılm ıştı. Zaten 
kazanıldığı söylenen p ara  da 10-12 
bin lira  civarındaydı. Bir bakan, e* 
niştesi bile olsa, bir m üteahhitle b ir
leyerek bunun nesini çalabilirdi! Bu,
C. H. P, nin şeref ve haysiyetlere bir 
taarruzuydu. Şayet kendisi 1959 bü t
çesini savunm ak üzere Grup sözcü
sü  olmamış bulunsaydı, böyle bir 
ta a rru z a  hedef teşkil etmiyecekti. 
A ğaoğlunvn şahsında D. P. yi v u r
m ak İçin bu yola gidilmişti. Ağaog- 
lu nam us ve şerefi üzerine yemin e- 
diyordıı ki herhangi bir yolsuzlukla 
alâkası yoktu

İzahat D. P. milletvekillerini t a t 
m in ediyordu. Önerge Umumi Heyete 
geldiğinde vicdanlarının sesini dinli- 
yerek rey vereceklerdi. Am a bu iza
hatı işiten milletvekilleri, bilhassa 
ta h k ik a t önergesini hâzırlayan Fey- 
zioğlu, Melen, Celikbaş, Seçkin, Gü- 
ley, Y urdabayrak ve Bay kanı gevrek 
gevrek gülüyorlardı. Dosyalarından 
em indiler ve tah k ik a t önergesinin b ir 
an  evvel gelmesini istiyorlardı. D. 
P. Grubunun Perşem be günkü top
lantısından sonra te k ra r  bir araya 
ge 'erek  Ağaoğlu meselesini incele
m işler, Umumi Heyete takip  oluna
cak  tak tiğ i tesbıt etm işlerdi. E te r  
siyasi endişeler ağ ır  basmaksa. b ir
çok D. P. milletvekilinin tah k ik a t t a 
lebine iltihak edeceğinden emindiler. 
H a tta  S am et Ağaoğlu bile, tam a- 
miyle temize çıkm ak için ta h k ik s t 
açılm asını istemeliydi. En ııfak bir 
şüpheyi bile yok etm ek için, bu, en 
kestirm e yoldu.
Yük&elen genç adam
VI eclis tahk ika tı talepleri dolayı- 

siyle o rtaya çıkan meselelerde, 
adı en fazla geçecek politikacılar
dan biri, şüphesiz. Dr. Suohi Bay- 
kam  olacaktır. Sam et Ağaoğlu h ak 
kında bir Meclis tahk ika tı talebine 
m üncer olan Bütçe konuşm asıyla 
mücadeleci k a rak terin i o rtaya  ko
yan srenç Adana milletvekili, 1957 se
çimlerinin bir galibi olarak  Meclise 
g-eldlği zaman, çok kimse bunu bile 
büyük bir m uvaffakiyet saym ıştı. 
F a k a t henüz 33 yaşında olan cenç 
doktor gerek Mecliste gerek  C. H. P. 
kademelerinde bitm ek bilmeyen 
Tr.r 9J>* rjl il* çalışıyor ve k ısa  zaman* 
d« başkalarının hayalinden bile gec* 
m lyea m evkilere kolaylıkla vükseli* 
v-M-du 19Ş9 K urultavm da P arti Mec
lisi -üyeliğine. N isan başında da 
M erkez İdare K uruluna girmesi, h a 
k ikaten  hay re t uyandırıcı bir yük- 
sGİısLjaoa^cYOEdu,, fişne f d a n ^  p^l- 
IctVcAüi âoAicnul 'ou büyük rfıuval*

lû .

fakiyetinin sırrı sadece ağzının lâf 
yapm ası değil . Dr. Baykam  iyi bir 
hatip  o larak  tanınır-, aynı zam anda 
mücadeleci karak teri ve yorulm a ne
d ir tanım adan çalışmasıdır.

1957 seçimlerini A danada kazan
m azdan önce de Dr. Suphi Baykam, 
adını oldukça geniş bir çevreye du 
yurm uş gerek İstanbul Tıp F ak ü lte 
sinde okurken talebe teşekkü 'lerin- 
deki faaliyetiyle gerek  C. H. P. genç
lik kollarının kurulm asındaki g ay 
retleriyle tem ayüz «itmişti. Bu ba
kımdan. genç yaşm a rağmen, m a
zisi çeşitli mücadelelerle doludur.

Ik ’si kız. üçü erkek  beş çocuklu 
bir ailenin üçüncü evlâdı olan Suphi 
Baykam  1926 senesinde Adanada 
dünyaya gelmişti. Çocukluğu, ilk, 
o r ta  ve lise " tahsili Adanada geç
m iştir. 1944 de lise bitti ve Suphi 
Baykam  İstanbul -Tıp Fakültesine 
yazıldı. Tıp tahsilinin bilhassa ilk 
üç senesinden sonra Suphi Baykam 
derslerinin yanıbaşında talebe teşek
küllerinin çeşitli faaliyetiyle de m eş
gul oldu. Tıp Fakültesi Talebe B ir
liğine kaydolunduğunun hem en e rte 
si günü İdare Kuruluna, 15 gün son
ra  da Milli T ürk  Talebe Birliği Ge
nel İdare K uruluna seçildi. Heyecanı, 
mücadeleci karak teri ve hitabetiyle 
d ikkati çeken Suphi Baykam kısa bir 
zam an içinde Millî T ürk  Talebe B ir
liği Genel Başkanlığına getirildi ve 
y ıllarca bu vazifeyi ifa etti. Bu h a 
reketli ve son derece mücadeleli gün
ler, yıllar zarfında Suphi Baykam 
p?k istifadeli tecrübeler geçirdi. D,P. 
iktidarının ilk y ila r ın d a  basaösteren 
i r t e a  teh ’ikesi ile mücadelede ta le 
be t»f--ekkiilleri ve T. M. T. B. Genel 
Başkanı Suphi Baykam  uyanıklık ve 
cesaretiyle Hm t uva"dırdı Bir t a 
ra f tan  gençlik hareketleri, d iğer t a 
ra ftan  derslerle uğ raşan  Suphi Bay
kam  tahsilinin son yıllarında haya- 
t ’nı kazanm ak zorunda da kaldı ve 
G edikpaşa talebe yurdu m üdürlüğü
nü yaptı. F ak a t ‘‘i r t :ca vardır, yok
tu r” m ünakaşası üzerine bu vazife
den zam anın Millî Eğitim  Bakanı 
Tevfik İleri ta rafından  uzaklaştırıldı. 
1951 de fakülteyi tam am ladı ve 1952 
yılında askere g itti. Yedek Subay O- 
kulunda bölük adına okul kom uta
nının nu tkuna cevap verm e işi bir 
m üsabaka mevzuu haline getirilince 
Suphi Baykam  bu m üsabakaya girdi 
ve h itabet kudretini herkese kabul 
e t t  rerek  törende kom utana cevap 
verdi. Askerliğini K aram anda yapan 
Suphi Baykam . bu sırada o yıl Tek
nik Üniversiteyi bitiren nişanlısı m i
m ar M utahhar ile evlerdi. Terhisi 
m üteakip gene aile A nkaraya geldi 
v© Suphi Bayfcam Prof. Mechlor'un 
asistanı o la rak  cerrahi ih tisasına 
başladı. İk i yıla yak-n em ekten «cin- 
ra. bu sıralarda C. H. P. nin m alla- 
nrim  Haz'neve intikali meselesi çı
kınca Suphi Baykam  ih tisastan  vaz
geçti ve D. P. A dana teşk ilâ tı ida
resinde faal vazife gören babasını 
san  dereca öfkelendiren bir k a ra rla  

“ C. H. P. / û î'iAiî ve * vaaife "GPep

etti. Uzun ısrarlardan  sonra. C.H.P. 
idarecilerini ikna eden Suphi Bay
kam  Bir Gençlik Kolları S tatüsü  ha- 
z ııiıya rak  bu teşkilâtı kurm aya m u
vaffak  oldu. K ongreler sonunda 
Gençlik K ollan Genel Başkanlığına 
s:çilen  genç doktor, hem en bütün 
Türklyeyi baştan başa dolaştı. 1954 
seçim lerinde faal vazife gördü. 1954 
m ağlûbiyetinden sonra da C. H, P. 
de çalışan Suphi Baykam , bu arada 
Radyoloji ihtisası yaptı ve bunu 
m üteakip Isp artay a  C. H. P. Genel 
M erkez temsilcisi olarak  gönderildi. 
Bir m üddet Isp artad a  çalıştık tan  
sonra yeniden A nkaraya dönen Sup
hi Baykam , zam anın Sağlık Bakanı 
N afiz Körezin çeşitli m üdahalelerine 
rağm en A nkara Tabib Odası B aşka
nı seçildi.

Dr. Suphi Baykam 1957 seçim leri
ne C. H. P. A dana adayı o larak  k a 
tıldı ve bu suretle 31 yaşındayken 
Meclise A dana Milletvekili o larak  
girdi. Teşrii hevatında Suphi B ay
kam sağlık ve çalışm a m evzularında 
büyük g ay re t gösterdi. 1958 B ütçe
sinin m üzakeresi sırasında Bütçenin 
tüm ü üzerinde yaptığı konuşm ayla 
d ikkati çekti. 1959 Bütçesinin m üza
kerelerinde ise. yolsuzluk idd ia ları
nı cesaretle Meclis ve umumi efkâr 
önüne dökerek yem bir ta rz  y a ra t
tı. Suphi Baykam ın Bütçe konuşm a
sından sonra C. H. Pt Meclis Grıı- 
punoa Sam et Ağaoğlu hakkında 
Meclis tahk ikatı açılm ası talebinde 
b-ı'unulması, umumi efkârda büyük 
a lâk a  uyandırdı.

Siyasi hayatında gene yaş ta  p a r
lak bir k a r y j r  tu ta n  Suphi Baykam , 
hususi h a y a tın la  rrvütovari ve evin» 
bağlı b r  ailo babasrdır. H areketli 
hayatından eüçlükle a r tıra b ild iğ i 
nadir dinlenme saatlerini esi M utah
h a r  ve 6 yaşındaki kızı Hülya ile 2 
yaş ndaki oğlu Bedri arasında, evin
de getirm eye bayılır. NAdiren sigara 
ve pek seyrek olarak  içki içer. A- 
m atör bir heykeltraştır.

Can ve mal em niyetinin tem ini
ne kadar giden siyasi mücadele -he
le şim di, buna im kân b ırakm am akta
dır. P a rti can ve mal emniyetini g er
çekleştirm ek için her tü ıiü  m ücade
leye hazırdır; Kıs aylarının pısırık 
günleri a rt:k  geride kalm ıştır.
Sonuna kadar mücadele
1 I  âlen U şak hâdiselerinden beri

fasılasız toplanan C. H. P. G ru
bunda şimdiye kadar görülm em iş bir 
te san ü t vard r. Bu te san ü t havası, 
P artin in  en a lt kademelerinden tu 
tu n  da en üst kadem elerine kadar ya. 
yılan mücadele askından doğuyordu. 
En sessiz, en sakin milletvekilleri 
bile sonuna kadar mücadeleye hazır
dılar. T ahk ikat talepleri. Meclis için
deki mücadelenin bir veçhe siydi. Bir 
de m evcut ş îr t '.a r  altında Meclis ifin- 
d^kl mücadeleden daha mühim olan. 
Meclis dışı mücadele vardı. Am a asıl 
m ühim olan mücadele aşkıydı ve mil
letin ümidi C. H. P. her yerde sonu
na kadar mücadcle edecekti. Bu aji- 
fcirSi:
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TürkiyeYe Söz Getirmemek..
| , Chşetenglz Zafer buyuruyor: 

“Türkiyeı.in d şa n d a  bir m üm es
sili olmak bahsinde m uvafık - m u
halif hütiin vatandaşlarım ız için - 
çiğnenmemesi ei/.em - kaideler var- 
d r Pmılarııı ta ş  nda Türkiye ve 
T iirklere vüz ektirm em ek gelir.” 

Cos:i'il !ur, Tilrk y? ve T iirk '°re  
d ş a n d ı -ii/ getirm em ek vazifem iz
dir. D ;ar ya griden bir Türk di
lini tutm asını bilmelidir. Ama >'*n 
içeride ba.ın  n g ırtlağ ına bas, hür
riyetleri yok et, İktisadî hayatı 
( a 'ş a m b a  P azar na ç"vlr, Y a 'm ı 
kıırtı, r an ve dem okrasiyi karan  
İ.Kİn lyU tasla t. Sonra da avc dan 
sak  anan deve kuşları gibi bunlar 
d şa r da d ır  ıılmas n de! Runa iııı- 
k â ’i var m ı? Han-'i « s r d a  yaş-yo- 
rıız ? Bir ye d- bi-şev ola-ak dı- 
şa r  da d u 'u ’m ıya"ak! Bıın.ııı s rrı 
fîe’n lr  Pe ;!*» gerlsind» bi’e buluna
l ı  *aıl . İşte  en v*>n bir m isil.. T i
n e  sfiiiM s c .a i-n ı vahanı k u rta -an  
w  d 'Ttıokraslyi k ır -an milli k ah ra 
man l ı ı e n 'iy  l 'ş a k îa  reva görülen 
muameleyi en la t vor. Bu yaz/yı o- 
k u v ıır 'a  v "z;i k zarm -vacak tek 
bir Türk tasavvur edilebilir m l?

T ln v ’in son sa y s ın d a  “Türkiye
- Z ıfe r sahnesi” başlığı a lt nda çı
kan yazı şudur:

irmci Dünya IIa rb :nden sonra 
Osnıanlı İm paratorluğu  y ık ılır

ken iki adam  içrça 1 edilmiş y u rtla 
rının istiklâlini kaybetm esini önle
diler. Bunlardan biri şimdi h ayatta  
olm ayan büyük A ta tü rk ’tür*. Öbürü 
iss gçcen hafta , 37 yıl önce Yunan 
ordusunu daı m adağınık e<lerek Yu
nan Başkom utanını esir aldığa şe
hirde taşlanan  İsm -t tr.önüdür, A- 
tatüı-kten sonra Türkiye Cum hur
başkanı olan, hâ 'en  74 yaşındaki' 
I rö ı t l  Türkiveden başka bir min
netta rlık  beklemek hakkına sahip
tir. K.ıvvetli bir Devlet adam ı olan 
A tatü rk , yum uşak bir m uhalefet 
p a r t 's i kurulm asına m üsaade et- 
miş'.i. F ak at 1950 de dürüst seçim 
ler yap tırarak , kendisi kaybeden ve 
ik tidarı barışçıl yolla teslim  eden 
İnönüdür. Bu Türkiyenin otoriter 
idareden dem okrasiye seçiş ânıdır. 
Şimdi yasiı ve a 0ar işitir  olm asına 
rağm en hâlâ dinç v ı  hareketli olan

> ■ _____

Dış Politika
“Ea*ıl ulan!”

c riie  b raktığım ız P azar günü 
^  saa t 11.15 de beyaz tıen  Yunan 
Başbakanı K aram anlis ve eşini. Baş
bakan Menderesi ve 'beraberindeki
leri H aydarpaşa G arına getirdi. İki 
başbakan da pardesüsüzdüler. Uzun 
boylu, yakışıklı Yunan Başbakanının 
üzerinde prensdögal spor bir elbise 
vardı. M enderes gri bir elbise giy-

TURKEV
içene o f Vieiory * t

\Vhcn îh<- eropirç fey »ı n»n-
i ta  War î, t*o mm preveBU*

m â  -ıscc feonaflajKİ froir bting  w
?<> ürnoteK *. Û #* '** - tHc i?r«* 

vı-i"*; Ata-urk, «&> i< «iead. *fh« oıacr

O jw> Sotoa.» Is o v r

Hîf- o* fhe k*ad. 
Tinte’daki yazı ve resim

Sus, kim se duymasın J.

İnönü C um huriyet H alk Partisin in  
ve Dem okrat Başbakan Adnan 
Menderese karşı m uhalefetin lide
ridir.

Büyük Millet Meclisindeki 21 
açık üyelik için seçim yap tırılaca
ğ ına d a ir  dolaşan devamlı söylen
tiler üzerine İnönü bir Ege gezisine 
çıkmayı kararlaştırm ıştı. Mende
res hüküm etinin davranışı başlan
gıç ta  belli oldu: A nkaradan h are 
ketinde. polis İnönü ta ra fta rla rın ın  
tren  istasyonuna girm esini yasak 
etti. 125.000 nüfuslu Eskişehirde 
Cum huriyetçilere h itap etm ek is te 

mişti, K aram anlisin eşi mavi m an
tosu ve beyaz şapkasıy la son derece 
zarifti.

M isafirler H aydarpaşada talebe
ler ve izciler ta rafından  karşılandı. 
H erhangi bir hâdise olmadı. Yalnız 
beyaz trenin  gelmesinden 20 dakika 
önce, arkadan  takm a bir m otöıie 
H aydarpaşa yakınlarından geçen 16 
. 17 gencin "ya ya ya şa şa şa  İs 
met P aşa  cok yaşa” diye tezahüra t 
yapm ası vazifelileri bir haylj tel&s-

yince lokomotifler düdük çalm aya 
başladılar ve İnönünUn treniyle k a
labalığın arasındaki ana h a tta  bir 
yük k a ta n  soktular.

1922 zaferini kazandığı U şaka 
vardığında, İnönü polisin karşılay ı
cı kalabalığını gaz br»m.>alariyle 
dağ tm ak ta  olduğunu gördü, k a la
cağı eve güçlükle geleb İdî. Ev d er
hal jandarm alar ta rafından  sanldı 
ve gece esrarlı bir yangın başladı. 
Bunu Uşak itfaiyesi önledi. E rte 
si gün. Evden kim  çıkarsa üzerine 
ateş edilmesi için valinin vernuş 
olduğu em ri dinlemeyi reddettiğ in
den m ahalli palis m üdürünün vazi
fesinden alındığı bildirildi. Sabah
leyin Uşak, kom şu kasabalardan 
kam yonlarla şehre akan  dem okrat 
zorbalarla doldu. Bunlar, gazete
cileri döverek, fo toğraf m akinele
rini k ırarak  caddelerde gürültü ler 
çıkavm ava başladılar. İstasyona g i
derken İnönü caddenin Dem okrat 
kalabalı*’ ile bir duvar gibi k a 
panm ış olduğunu gördü. A ra lann- 
dan geçm ekte ısra r etti ve onlara 
yaklaşan Türkiyenm  yaşlı k a h ra 
manı haykırdı: "U tanm ıyor m usu
n u z?” Cevabı bir ta ş  yağınınu ol
du. Basından yaralanan  İnönü, ye
re düştü  faka t başından kan a k a r
ken. cabalav.p ayağa kalk tı ve h a 
sım kalabalık  arasından istasyona j  
doğru yürüyüşüne korkusuzca de
vam etti. Ö’ay 250 jandarm a ta ra 
fından pasif bir şekilde seyredili
yordu. T ür ki ve Em niyet Genel Mü
dürü Cemal Göktan da bu eğlence
yi görm eğe gelmişti.

İnönünün tren i lzm.ire hareket 
ederken ta şa  tutuldu ve oradaki i- 
ki m uhabir yaralandı, İzm ir Valisi 
İnönü şerefine verilecek baloya i- 
zin vermedi ve C um huriyet Halk 
P ^-tilile r ta ra fından  toplantı ic ;n 
tu tu lan  iki tiv a tro  binası tehlikeli 
durum da olduğu ileri • sürülerek 
kapatıldı.

İnönünün olanlardan hâlâ bir- 
şey anlam am ış olması ihtim alini 
dlişünen Türkiye İçişleri Bakanı 
ha fta  sonunda radyoda bir konuş
m a yaparak, eski asker gezisine 
devam ederse "karışık lık ların  eksil- 
miyeceği” ih tarında bulunm uştur.

In’idırdı. M isafirler A car m.atörüyle 
karşıya  geçtiler. Dolmabahçe rıh tı
mında m uazzam  bir kalabalık  vardı. 
D. P. liler, milli m aç m eraklıları ve 
bilhassa Rum lar Dolmabahçeyi dol
durm uşlardı. Kalabalık, bilhassa 
Kumlar m üthiş tezahürat yap ıyorlar
dı. K aram anlis bu tezahü ra ta  cevap 
vermedi. Menderes ise uzun uzun el 
salladı. Bu arada hoş t» r hâdise ce
reyan ettıi. İri y an  bir polis, "va tan 
daş” zannederek yeni 6 , Şube Müdü
rü  Celâl Kosovanın ensesine "dağıl
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YURTTA O U  P BİTENLER

Menderes Kanunilisi karşılıyor
Tebessüm yartfi!.

ulan" ih tarıy la birlikte hızlı bir to 
k a t indirdi! T okat o kadar şiddet
liydi kİ birkaç sa a t sonra bile Celâl 
Kosova ensesinin ağrısından şikâyet 
eliyordu.

M isafirler m utad m erasim i m üte
akip  H iltona hareket ettiler. Yollar 
yeni e.liselerin i giymiş Rum larla
doluydu. O gün Rum ların bayram ıy
dı. Çoluk çocuk sokaklara dökülm üş
tü. Hilton da ellerinde Rum ve Türk 
bayrak larıy la  süslü karanfil buket
leri taşıyan  R unılar tarafın .ian  isti
lâ edilmişti.

H iltonda Yunan Başbakanına, 
on gün evvel Kral Hüseyinin kaldığı 
K aradeniz dairesi hazırlanm ıştı. Hep 
b ittik te Hiltona girildi. Menderes i- 
k>nci defa o larak  Hiltona giriyordu, 
tik  girişi iki yıl kadar evvel Kral 
Hüseyinin ziyareti sırasında vuku 
bulmuştu.

Otelde milli m aça gitm e fikri o r
ta y a  atıldı. H alkın tezahüratım  te k 
ra r  ta tm ak  için bu iyi bir fırsattı. 
Karamanlisrin teklifi m em nuniyet
le kabul etm ssi üzerine Dolmabahce- 
ye gidildi. Madam K aram anlis, İ s 
tanbullu  b ir arkadaşıy la dolaşmayı 
terc ih  etti. Milli maç başbakanların 
teşrifine in tizaren  15 dak ika bekle
tildi. Beklemenin sebebi halka, "Hol- 
lânda takım ı malzemeleri otelde u- 
nu ttu" şeklinde izah edildi. Hollân
dalIlar Türkçe bilmediği için bu i- 
zah ta rz ına  tabii ki itiraz  eden hiç 
kim se çıkmadı.

S tadda sıkı te rtib a t alınm ıştı. Şe
ref tribününe kimseyi sokm uyorlar
dı. Birçok milletvekili tribüne g ire
mediler. A ncak R ifa t Kadızade. A- 
gâh Erozan, Selim Y atağan gibi nü
fuzlu m illetvekilleri “b a r ik a f 'ı  y a 
rabildiler. Mutlu Menderes de b a r i
katı aşan la r arasındaydı. Selim Ya
tağ an  ile birlikte Hollânda d plonıat- 
larına ayrılan  yerlere teklifsizce o- 
turm uşlardı. HollândalIlar, polis v a 
sıtasıy la yerlerini alm ak istedilerse 
de. polisten "biz bu işe kanşmayıa*' 
cevabını aldılar, çaresiz geride bir 
yere sıkıştılar!

İki başbakan m « ın  ikinci haf- 
taym ına kalm adılar. K aram anlis m ü
zeleri gezmeyi, m aça tercih ediyor
du. A yasofya Arkeoloji müzelerini 
hayranlıkla gezdi. Selimiye vs Top- 
kapı Sarayını çok bedendi. Daha 
sonra A tinanın im arıyla şöhret y a 
pan K aram anlis ve İstanbulun im a
rım  iş  d in e n  Menderes, otomobille 
sehivde uzun b ir gezinti yaptılar. 
Boğaziçi dag  ve sahil yollarını, Le- 
vend i .  Kısım ve Rıhtım  inşaatını. 
Yıldız Sarayı Parkını, F lorya sahil 
yolu ile Londra asfaltını gördüler. 
İm ar m evzuunda biribirlerirve kom p
lim anlar yaptılar.

K aram anlisin  seyahatinin İstan - 
buldaki tu ris tik  kısmı zevkli geçe
ceğe benzivordu. Hem İstanbulda İ- 
nonüyü ‘•görmeli mi. görmem eli m i” 
diye bir d ert de yoktu. Karam anlis. 
tnönllyü ziyaret etm ek arzusu dola
yısıyla o rtay a  çıkan meseleleri h e r 
halde u n u tm u şu . - i • - *

Medeni adam
P  eçen haftan ın  sonuna doğru Cu- 
'- y m a akşam ı sa a t 20'de, A nkara- 
nın Mebussvleri sem tindeki Ayten 
sokak. 22 num aralı iki katlı binanın 
önünde siyah bir otomo'oil durdu. 
A rabadan ufak tefek bir adam indi. 
Beraberindeki uzun boylu, yakışıklı 
arkadaşı otomobilde kalm ıştı. Ufıi- 
form alı şoförün refakatinde bahçeyi 
geçen ufak  te fek  zat, 22 num aralı 
evin kapısını çaldı. Kapıyı ev.n hiz
m etkârı açtı. U fak  tefek zatı ta n ı
mıştı. Bıı. bir m üddetten beri dam a
dı Metin Tokerin evinde kalan İnö- 
nüyü sık sık görm eye gelen Yunan 
Safiri Pesmazo&Iu idi.

Tizi lU ftar!
|  9.»8 .vılın>n İ t  Tem m uzu... I-
* rai» ta  kanlı bir ihtilâl olmuş
tu r  ve Abdiilkerlm Kasını a- 
d nda IHr general krallık  re ji
mini devirmiş, Cum huriyeti k u r
muş ve idareyi ele alm ıştır.

Hâdiselerden hemen bir gün 
sonra D 'sişleri Bakanı Katin 
Rüştü Zorlu Irak  hâdiselerini 
yorum lam ış ve şu tâbirleri kul
lanm ıştır: “Beynelmilel şaka-
vet”. “g anssterle r" , “eşkıyalar", 
“hunharlar" , “şâkilcr" v.s..

Şiııııli 1959 yılılı n 9 M ayısın
da D şişlerl Bakanı Katin Rüştü 
Zorlunıuı gazete lıaşl k lan ın  süs- 
lljen  beyanatından bir «'tinıl -: 
“...Irak hakkında hiiküm v er
m ekte acele etm eyiniz!”

Aman efendim, ne haddi-
roie:.. Bu mevzuda size yetişm ek 
ne mümkün...

Beyaz cekctîi hizm etkâr. Pesıııaz- 
ogluna "İçeri buyrun, efendim" dedi. 
Sem patik tavırlı Yunan Sefiri, düz
gün bir Türkçeyle “Hayır, rahatsız  
etmiyelim . Siz bunları P aşa  H azre t
lerine verirsiniz” diyerek k artv iz it
ler b ıraktı ve otomobildeki uzun boy
lu, yakışıklı adam ın yanına döndü. 
K artvizitlerin  üstünde Costas K ara
manlis, Evanghelos Aveıof-Tossizza 
ve Georges J. Pesmazofclu isimleri 
yazılıydı. K aram anlis Türkiyede, re.-i- 
mi bir ziyaret m ünasebetiyle bulu
nan Yunan H üküm et Başkam ydı. 
Medeni bir adam  olan K aram anlis, 
T ürk  M uhalefet Lideri İnönüyü zi- 
yar. t  etmeyi bir vazife saym ış ve 
Yunan sefiriyle birlikte Ayten sokak
tak i evin kapısına gelmişti. İnönü o 
sırada C. H. P. Meel s Grubunun 
toplantısındaydı. E rtesi gün sabah
10.30 da İnönü. Kaçım Gülekle bera
ber K aram anlisin  m isafir kaldı&ı 
H ariciye Köşküne g :derek kartın ı bı
raktı. Aynı je s t Yunan sefaretinde 
do te k ra r  edildi.

C um artesi günü bütün gazeteler 
bu hâd'seden bahsederek. K aram an
lisin İnönüyil ziyarete geldiğini be- 
Iirtt.ler. Tab'i Yıın-^n Başbakanının 
ziyaretinin taf.silât’nı en geniş şekil
de v -ren  Zafer ve H avaJis hariç...

Aslında İm ziyaret, bir batılı dev
let »damı için son derece normaldi. 
M esalâ A denauer de Türkiyeye gel
diğinde aynı şekilde hareket etm işti. 
Sadece Ş ark tan  gelen Devlet adam 
ları bu ıvadeni jesti nadense ihmal 
ediyorlardı. A nlaşılan Batının hu
dutları Y unanistandan bu ta ra fa  u- 
zanmıyordu. Bu s e b i l e  K aram an
lisin medenî jesti bir mesele oldu. 
Reaksiyonları normal ölçülere uy
m ayan bazı gayıvtli zevat, çok önce
den kara rlaştırılan  bu ziyareti »on 
derece tehlikeli buldular. K ıbııs h â 
diselerinin en gergin  safhalarında
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(Savcılık  t'liyle aldığımı/, tekziptir.)

Adalet Müessescsi Korunmalıdır
J"\ erginizin 2 M a y  s 1959 ta rih  
^  ve 252 »ayılı nüshasında “A da
let m üesscseslni K oruyalım !” baş- 
IîjSti altında in tişar eden yazı ile 
A dalet müessesetti üzerinde pole
mik açılm asının mah/.urlu bu.'ıın- 
ılıığu fikrine iş tirak  olunduğu hal
de yazı ballığındaki tem«nnl h ilâ
fına asılsız m alûm ata istinaden 
adalet mücsscseslne telm ih ve ta 
rizlerde bulunulm aktadır.

A nkara  Toplu Basın M ahke
mesinin biri ik tidar ve diğeri m u
halefet organı iki gazele hakk ın 
da ittihaz  eylediği m ahkûm iyet 
k a ra rla n  katiyet k “shcttiği ve I - 
lu s’a  a it m ahkûm iyet kararın ın  
infazına tevessül olunduğu halde 
Zafer’e ait olanının infazı ciheîl- 
ne gidilmediğinden bahisle m uha
lefet organı ile ik tidar organına 
farklı muamele edildiği yolunda, 
k a ri’lere adalet cihaz nı töhm et 
altında bulundurarak  telkinler ya- 
pddığı esefle müşahede edilmiştir.

Derhal k ay ıt ve ifade edelinı- 
ki; Derginizi bu netice ve zeha
ba isal eden bilgileriniz ve is tih 
baratın ız tam am en y a n lş  ve h a 
talıdır. Sayın Tevfik île ri’yl kü 
çük düşürücü neşriyat sebebivle 
Ulus hakkında m üttehaz m ahkû
m iyet ka ra rı m aznunun tem yizi
ne binaen ve C. Başmiiddclumu- 
miliğincp m a/nun  hakk nda ceza
yı azaltıcı takd iri bir seb"b ola
rak  ta tb ik  edilen T. C. K. nun 59. 
cu m addesinin hükm olunan neşri
yat n ta tiline teşm il edilmemesi 
bak 'im ndan hükm ün bozulması is
teği ile dairei aidine tevdi edilmiş 
ve dairece bozma talebi varit gxi- 
rülm eyerek red ve hükm ün ta s 
dikine k a ra r  varilm iş bulunduğun
dan kafilesen hükm ü havi dosya
nın m ahalli mahkem esine iadesi 
üzerine ve infaz için ilâmının C. 
M üddeiumumiliğine verilm iş bu
lunm asına binaen infazına teves
sül c lun ıruştıır.

Niğde Mcb’usıı Asıtn E ren 'l 
kilcük düşürücü neşriya tla  bulu
nulması sebebiyle ittihaz  edilen 
Zafer gazetesi hakk<nd-ıki hüküm 
aleyhin"! ise; Iş'arınız hilafına ya- 
zın-n suç teşkil etmem esi ve s a 
hi» hakkında d ife r  m aznuna t a t 
bik edilen T. C. K. nun 59. cu 
maddesi hükm ünün uygulanm a
ması hususlarından vaki tem yize

binaen dairece yalnız İkinci sebe
be İstinaden hükm ün bozulduğu 
ve C. Başmtiddeiumumiliğlnce iş
bu daire kara rın a  esastan  ve ya- 
z ın n  suç teşkil etm ediği yönün
den H sy’e ti Umumiye nezdlnde I- 
tlrazda bulunulduğu ve ay rıca  U- 
lus hakkınd.akl bozma talebi gibi 
T. C. K. nun 59. cu maddesinin 
neşriyatın  ta tili hükm üne teşmil 
edilmemesi noktasından tashihi 
k a ra r  yoluna gidildiği ve tem yiz 
h e y 'e ti ' um um iyetinden denil* d<*s- 
yan n dönmediği cihetle o rtada in 
faz m ercilerince yerine getirilecek 
b ir hiikmün mevcut olmadığı za
hir ik"n, katileşm iş İki htiküm 
hakk 'tıı'a  fark lı muamelede bulu
nulduğu iddiasının ne derece yer
siz olduğunu âdil umumi efkârın  
takdirlerini- arz ederiz.

Diğer ta ra ftan  her dâvanın rü- 
i y ; t  ve intacı m üddetleri ile s a f 
halarında ve m üttehaz hüküm  a- 
leyhlne başvurulan kanun yoluna 
göre te tk ik  ta rz ı ve mercilerinde 
a y n i y e t  ve m ü tab ak a t aram anın 
kezalik ne derccs isabetsiz oldu
ğu da aşikârd ır.

Kaldıki; Basın Kanununun 
ta tb ik a tın a  misâi verilen bu iki 
hüküm den çok evvel ve Akis d er
gisinin 12/1/1957 tarih li nüsha
sında in tişar eden ve m ahkûm i
yete m üncer olan yazı dolayısiy- 
İe Akis müessisîlnin katileşm iş 
cezasının infaz edilm ekte bulun
m asına rağm en aynı dâvada suç 
ortağı hakkında hükm ün kısm «ı 
bozulm uş olm ası dola.^siyle he
nüz kesinleşmeyen neşriyatın  t a 
tili hükm ünün infazı cihetine gi
dilmediğini bilmez görünmenin 
derginiz için izahı m üşküldür.

Bu itibarla, adli m ercilere in
tika l eılen m evzularda sahih ol
m ayan bir tak ım  bilgil-re istinat 
ederek bu kudsi müesseseyi ze
delemeye kim senin halikı yoktur. 
M arûz sebeblerl» ve m uhtelif ve
silelerle adalet müessesesinin po
lemiklerin üstünde tu tu lm ası za
ru re tine  işa re t eden vekâletim iz 
bu ulvi müessesenin korunm ası 
luzum unda m atbuatın  da aynı de
recede vazifeli ve hassas bulun
ması lazım  geldiğine kanidir.

A dliy i Vekili 
E sat Budakoğlu

soğukkanlılığını kaybetm iyen Yunan 
Sefiri Pesm azoglu bu yüzden haya tı
nın en nazik saa tlan m  yaşadı. H a t
ta  beklemediği '•veto” üzerine Ati- 
naya te lg raf çekerek. Türkiyeye h a
reke t etm ek üzere bulunan K ara- 
rnanlise durum u bildirdi. Neticede, 
her tü rlü  “veto”y a  rağm en K ara 
m anlısın İnönüyü ziyaret ederek 
kartv izitin i bırakm ası k a ra rla ş tır ıl
dı. İş te  Cum a akşam ı A yten sokak
tak i bahçe içindeki evi ziyaret eden 
yakışıklı K aram anlis ve T ürk  dostu 
sefir Pesm azoglu “veto”la ra  rağm en 
bu# k ara rı yerine getiriyorlardı. A- 
m â T ürk  dostu Pesm azoglu bir baş
ka kararın ı yerine getirm ek im kân ı
nı bulamadı. Cum a akşam ı Yunan 
Sefarethanesinde verilen akşam  y e
meğine ve bunu takiben A nkara P a 
lastak i resm ikabule T ürk  M uhalefet 
liderlerini ve B. M. M. Dışişleri E n 
cüm enindeki M uhalefet üyelerini ça 
ğırm aya m uvaffak olamadı. B aşlan
g ıç ta  Pesm azoglu kara rlı görünü
yordu. N itekim  M art sonunda Y u
nan K urtuluş bayram ı dolayısıyla Se
farethanede yapılan resepsiyona baş
ta  İnönü olm ak üzere M uhalefet li
derlerini çağırm ıştı. Pesm azoglu bu 
sefer de. D ışişleri Encüm enindeki 
M uhalefet üyelerinin isim lerini tes- 
bit için bir hayli uğraşm ıştı. Ama 
Cum a akşam t vuku bulan resm ika
bule M uhalefetten hiç kimseyi dâve- 
te  m uvaffak olamadı. Dışişlerinin 
“veto”su bu sefer ağ ır  basm ıştı. 
“Ev sahibi” memleket, protokol m e
selelerinde bu k ad a r “hassasiyet”

• gösterdik ten  sonra, bir sefirin  elbet
te  daha fazla birşey yapm asına im 
kân  yoktu. O lsa olsa yeryüzünde ne 
tü rlü  m uam elelere reva görülen m u
halefetler varm ış diye düşünebilir
di.
K arşılam a haz ırlık tan
V  unan Başbakanı K aram anlisin 
•* Türkiyeyi resm en ziyareti, g e

çen haftan ın  ortasında Perşem be 
günü, İnönü Istanbuldan A nkaraya 
geldikten iki sa a t sonra sa a t 11.30 
da Olympic Airvvays’e a it bir Dako- 
ta  uçağının Eseribogaya inmesiyle 
başladı. A nkara daha bir gün önce 
den Yunan bayrak larıy la  donatılm ış
tı. İ tira f  etm eli ki Yunan dostluğu 
m antıken arzu  edilmekle beraber, 
A nkara  sokaklarındaki acele tedarik  
edilmiş m avi-beyaz bay rak lar b ir
çok kimseyi irk iltti. H alk ne de olsa, 
bir ku tup tan  diğerine a tlam ak ta  ida
recilerden cok daha fazla güçlük çe
kiyordu. İdareciler de bunun fa rk ın 
d a  o lacaklar ki. Yunan B aşbakanını 
karşılam aya talebeleri getirm ekten  
çekindiler. K arşılayıcıları mizacen 
daha  az ateşli köylü ve isçi v a tan 
daşlar arasından seçtiler. K aram anli- 
s n DC 6 B uçağından gözüken. E- 
senboğadaki köprü üzerine birikm iş 
vatandaşlar, civardan getirilen köy
lü vatandaşlardan  ibaretti.

Esenboğa H ava m eydanı çok d a 
ha  önceden boşaltılm ıştı. Meselâ
11.30 da Iskendeı-una hareket ede
cek olan EK E uçağı yolcuları uçağa 
Ilan g a ıd an  bindirildiler. O rtada du 
ran  bîr yabancı yük uçağı da Vali 
p ila v e r  A rgunun himmetiyle. ac?le 
em rinde tu tm a  gayreti asıl d iğer

günlerde görülecekti. M altepe cad- 
lıavalandınldı. T rafiğ i m isafirlerin  
desi ve A ta tü rk  Bulvarının im an  
dolayısıyla tra fiğ in  bir cam bazlık 
haline geldiği A nkarada. otom o
biller istedikleri yere erişm ek için, 
m isafirler sayesinde, bilmece çözdü
ler. M eselâ Perşem be akşam ı m isa
firlerin  A nkara P a la sta  8.30 da ye
m eğe gideceğini öğrenen tra f ik  po
lisi. dalıa saa t 7 olm adan trafiğ in  en 
işlek saatinde A ta tü rk  B ulvanm  k a 
labalık  ekiplerle kapam ıştı. Bu. • şe

hirde trafiğ in  felce uğram ası dem ek
ti. Aynı g ay re t Cum artesi akşam ı 
sa a t 23.30 da Istanbııla  hareket edi
lirken de gösterildi. Tıpkı lnönünün 
gelişinde yapıldığı gibi G ar civarın
daki yollar çok erkenden kapatıldı. 
Bu faz la  gayretkeşlik , birazıcıkta 
kendilerine hürm et edilmesini is te
yen A nkarah  vatandaşları elbette ki 
üzdü.
K aram anlis A nkarada

S aa t tanı 11.30 da Esenbogaya 1- 
nen D akota uçağından ilk çıkan
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İ s t i b d a t t a n  
Demokrasiye ÇANAK

ngilizler B alkanlarda vaziyetin daha uzun zam an
Boğazda durm alarına elverişli olmadığını da dü 

şünerek, eldeki kuvvetlerle devam ına im kân kalm ayan 
Ç anakkale seferini kesm işi ?ı- ve iki safhada yarım 
adayı boşaltm ışlardır. Çanakkale harbinin son devıe- 
s .n ie  A tattiık  cepheden çekilmiş, ciddi bir tedavi a l
tın a  alınm ıştı, İngilizlerin hemen göftüs göftüse tem as
ta  bulundukları düşm anlarından ayrılarak  kurtu lm aları 
bizim orduda da çok tak d ir edilmiştir. Ç anakkale sefe
rinden M iralay M ustafa Kemal bey bir şan ve şeref 
âbidesi o larak  milletin karşısına çıkm ıştır.

“Ç anakkale muharebesinde Kuzey ve Güney, bü
tü n  cephelerin ve ha rek â ta  iştirak  eden bütün tüm en
lerin hareketleri ay ıı ayrı m üta lâa edilec?k dersler 
kıym etindedir. Düşman burada ağ ır bir mağlûbiyete 
uğram ıştır. Türk  ordusu şan ve şeref hâlesi içinde kuv
vet ve kudretini, cevherinin özüne kadar sarfetm iştir. 
U ğra liftimiz zayiatın  ağırlığım , bundan sonra harbin 
devam ettifti üç senede, her cephede hissettik. Harb- 
ten sonra da uzun m üddet neslimizin gürbüz safları 
arasında geniş boşlukların acısı çekilm iştir.

“Ben Büyük K arargâh ta  H areket Şubesi Müdürü 
o larak  çalışıyordum. Yalnız veya Başkum andanla be
raber Çanakkaleye sık sık giderdim. Ordu Kum andanı 
Lim an P aşa  her buhranlı zam anda beni görm ekten 
memnun olardu. Gelecek ihtim alleri benim, ağzım dan 
dinlem ekten raha tlık  duyar, bana ihtiyaçlarını ve en 
dişelerini uzun uzun anlatırdı. Liman P aşa  çok çal-^- 
kan ve vazife hissi kuvvetli bir kum andan olm akla be
raber se rt ve titiz  bir mizaçtaydı. K um anda ettifti 
T ürk  ordusu ile zihni ne kadar meşgul ise vatanının 
geçirdiği buhranlarla  daha ziyade meşgul olduftu h is
sedilirdi.

I
“Çanakkale harbinin nihayetine doftru Türk  ordu

sunun eski muallimi emekli M areşal Von der Golç P a 
şa Türkiyeye gelmiş, vazife a 'm ıştı. Liman P aşa  y arı
m adanın güney kesiminde. Beşinci Ordu K arargâhında 
yaşıyordu. Von der Golç P aşa  Geliboluda Birinci O r
du Kum andanlığını kurm uştu. Bir de Alman Büyük 
A m irali Von Uzedom P aşa gelm işti ki. bu da Çanak- 
kalede deniz m üdafaasıyla vazifelendirilmişti.

“Bir defa. Ç anakkaleye gideceftim vakit. Alman 
Ataşemıiliteri Von Lossov bana gelmiş, bu üç M areşal 
arasındaki geçimsizliği an lata rak , bir çare bulmamı 
istem işti. En ziyade ateş içinde çırp ınm akta olan Li
m an Paşa, bana öteki m areşalleri şöyle anlatıyordu:

“— Yanında Von der Golç Paşay la bir ordu teşkil 
ettiler. Ne m ânası, ne lüzumu vard ı? Avuç kadar ye
ri m üdafaa etm ek için bütün vasıtaların  bir elde, t a 
b iatıyla benim elimde, bulunm ası lâzımdır. Golç P aşa  
b r  hocadır. Hocalık başka, kum andanlık başkadır. Bu 
yaştan  sonra -Golç P aşa  bu esnada 70’i hayli geçkindi.- 
kumandanl.ftı ben ona nssıl öftretirim . ö b ü r  ta rafım da 
Am iral von Uzedom, bana yapm adığı eziyet kalmıyor. 
H ergün düşm anın küçük gemileri Boğazın aftzına y a 
naşırlar. A rkalarım  A nadolu , y akasına vererek yarım 
adadaki cepheyi saatlerce döverler. Anadolu sahilinde 
obüs ba tary a la rı var. Bunların gem ilere a teş etm esini 
Cevad Paşadan isterim . Cevad P aşa  “Uzedom Paşaya 
söyleyiniz” der, Uzedom “cephanem azdır, ta sa rru fa^  I____________——____

m ecburum ” diye karşılık  verir. Bizim bildiftimiz cep
hede m uharebe eden kum andan bütün yardım cı kuv
vetlere âm ir olur. Avııc kadar yerde sırayla başkıı- 
m and.m 'aı bir felâket. A m ira’e güvertedeki topla, k a 
radaki. t.j|>un arasındaki farkı bir türlü  anlatam ıyorum .

“Uzedomîa görüşmedim. F akat Von der Golç P a 
şa bana Liman Paşayı aynı m ahiyette fak a t daha âli- 
mane bir su rette  tavsif etm ekte geri kalm am ıştı. Golç 
P aşa  bundan sonra Irak  Kum andanlığına m em ur edildi.

"Ç anakkale seferinin nihayetine doftru B u lgarlar
la ittifak  m üzakeresi yapılıyordu. Biz Büyük K ara r
g âh ta  Genel K urm aydan geçmeyen bu m üzakeren n 
serpinti bilgilerini a rada  alıyorduk. S ııp la r aleyhine 
■bir seferin hazırlık ları yapılıyordu. B ulgarların  harbe 
girm ek pazarlığında çok çetin davrandık ları anlaşılı
yordu. Günün b'riıvle T rakya  hududunun tashihini is
tedikleri bild rildi. Edirnenin Meriç Batısındaki h in 
terlandı terkedileoek ve hudut Meriç boyunu tak ip  e- 
decekti. İlk  haber aldıftımız zam an hissiyatım ız pek 
fena bozulmuştu. Hiddet, infial ve isyan duyguları 
yüreftimizden taşıyordu. Büyük harbin  en fedakâr o la
nı, en çok zayiat vereni, Türkiyenin vücudunun doğ
ranm ası ile işe başlanıyordu.

“Bu m ülâhazalar içinde B ulgarları her halde bizim 
safım ızda harbe celbetmenin, A lm anya ile doftru ir ti
bat tesisinin ve Çanakkaleye cephane ve aftır top cel
betmenin ehemmiyeti uzun uzun söyleniyordu. N ihayet 
bir gün Enver Paşanın  yam ndayken. Başkum andan ve
kili bana b ir te lg raf uzattı. Telgraf Alman Genel K ur
may Başkanından geliyordu. Metnin son cümlesi bugün, 
gibi hatırım dadır. “M uzaffer o lanlar gelecekte dünya
nın nasıl bir şekil alm ası lâzım geldiftini tây in  edecek
lerdir” deniliyordu. Enver P aşa bana o günkü hudut 
tashihinin harb  sonu kara rın a  tesiri olmıyacaftım an
la tarak , teselli etm ek istiyordu. Meriç boyu hududunu
o günden beri bir daha düzeltemedik.

“1915 senesinde Süveyş kanalına b ir ta a rru z  y a 
pılmış, I ra k ta  da daha geçen seneden itibaren  Basra 
işgal olunmuştu. Süveyş kanalına ta a rru z  İngiliz kuv
vetlerini A vrupava g itm ekten alıkoym ak için yapıl
m ıştır. H arbin neticesi m utlaka A lm anya cephesinin 
galebesi ile tâyin  olunacaftı fikri, aslında doftru bir 
görtiş olarak, E nver P aşada samimi bir k an aa t halin 
deydi. Bizim toprağım ızdaki bütün sefer esnasında, bu 
kan aat ve Alman Başkum andanlığına esaslı yardım cı 
olm ak fikri Enver Paşada daim a hâkim  olm uştur. Bu 
yüzden A lm anlar d iğer m üttefiklerini bizden fazla des
teklem ek m ecburiyetini daim a daha çok hissetm işlerdir.

“Çanakkaleden ordu tedricen fak a t çok vak it k ay 
betm eksizin dışarı çıktı, T rakyada Keşan etrafında 
toplanm ağa başladı. Bu kuvvetler İkinci Orduyu te ş
kil edecekti. Başına Seddülbahirden gelen Vehip P aşa 
yı ordu kum andanı tây in  ettiler. Bu ordu A vrupa m ü t
tefik  cephesine sevkolunaoaktı. Beni büyük k a ra rg â h 
tan  bu ordunun K urm ay B aşkanlığına tây in  ettiler. 
1916 ilk aylarında kıtalarım ızı tanzim  etm eğe başla
dık. Vehip Paşa, Seddülbahirden gelm iş m uzaffer bir 
kum andan o larak  bütün hevesiyle ordusunu Alm an 
cephesi için hazırlam ağa çalışıyordu.
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KALEDEN SONRA
KAFKAS 
CEPHESİ

i l  ir  m üddet 
“  sonra Ve- 

hip P aşa  E rzu
rum  cephesinde 
Üçüncü Ordu 
kum andanlığı n a 
nakledildi. Bizim 
İkinci O rduya 
Balkan harbinin 
Başkum an d a n  
vekili A hm et İz
zet P aşa  m em ur 
edilmişti. T ek rar 
bir seferde bu
luşm uş oluyçr- 
duk. Bu arada 
İkinci O rdunun 
A vrupaya gön- 
derilnıesin d e n  
vazgeçildi. Bu 
askerin  D iyarba- 
k ıra  sevkedile- 
rek. Rus ordu
suna bir ta a rru z  
yapılm ası B aş
kum andanlık  c a 
k a ra r  a ltına  a- 
lmmış. Ordu k a 
rargâh ın ı İstan- 
blıla nak lettik  
ve k ıtaa tın  To- 
roslardan. yürü 

yerek. D iyarba
k ır etra fında 
toplanm asını t a 
kın etm eğe baş
ladık.

‘‘T rakyadan  gelip D iyarbakıra harenet edinceye 
kad a r İstanbulda geçen takriben  10 gün içinde hususi 
hayatım  yeni bir istikam et alm ıştı. Evvelce c.ddi o la
ra k  düşünmeğe' bir tü rlü  vakit bulamadığım evlenme 
ve aile teşkil etm e kara rın ı verm iştim . D aha doğrusu 
babam ın ısrarına  boyun eğm iştim . Sene 1916 M art so
nu. Bizim o zam anki âdetim ize göre evimizin karşı- 
s:ndaki kom şum uzun tek  kızı Mevhübe hanım la evlen
memiz te k a ırü r  etti. Şimdi söylesem evlâtlarım  ve ye
ni T ürk  nesilleri belki inanm azlar. Süleymaniyede. A y
şekadın Hamam sokağınJa karşı karşıya  oturduğum un 
halde biz evlenmeden iki kelime konuşm am ıştık. N i
kâh  olduğumuz ilk günleri hiç unutm am . M erasimin 
ertesi günü ordu k ara rgâh ına  gitm iştim . İşim izin çok 
olduğu bir gündü. K um andanım la uzun m üddet çalış
tık . İşimiz b ittik ten  sonra P aşa  beraber yemek yem ek
te  ıs ra r  etti. Bir a ra lık  çak  m ahcup bir durum da be
rim  t : r  gür. evvel n ik lh  oU uğum u m inktendim . Ku
rbandan P aşa  "D aha iyi ya- dedi, yem ekte girüî-ecek- 
Jerim iz var, negcyle koau-;un«.”

"Dir iki gün  soara, cepiıeye h a rek e t e tt.k . İs te  be
nim, evlenmem m uharebe esnasında ö’J kad a r acele va 
) o ı' - ı • ,ı;i; fuhıldu . Evlendikten sonra

Miralay İsmet Bey

Bayan İnönü ile İstik lâ l harbinin nihayetine kadar, 
hem en hem en 7 sene, nadir fırsa tla rd a  görüşebildik. 
43 seneJir devanı eden m esut aile hayatım ızda Bayan 
İnönüye rah a t yüzü gösterem ediğim den çok m ahcu
bum. Bütün çektiklerim de benim en kuvvetli yardım 
cım ve desteğ  m, hayatım ın tesel'isi olduğu için yü re
ğim de kendisine hudutsuz bir m em nuniyet beslerim.

“A ta tü rk  bu arada general olarak K afkas cephe
sine m em ur edilmişti. Onbeşinci Kolorduya kum anda 
edecekti. K ıtaları kısm en harekât bölgesındeydi. O r
dudan evvel cepheye hareket etti.

"İkinci Oıdıı K afkas cephesinde toplandı. Bitlis, 
Muş havalisi. Bingöl etekleri bu ordunun cephesini te ş 
kil ediyordu. K ıta lar uzun yürüyüşle geliyorlar, bir 
seferi ordunun erzakı, cephesi ve bütün malzemesi de
m ir yolundan yüzlerce kilom etre uzak yerlere develer 
ve ökiiz arabala rı ile taşınıyordu. Toplanm a sonbahara 
kadar devam  etti.

"Bu esnada P uslarla  Üçüncü Ordu cephesinde ke
sin m ahiyette şiddetli m uharebeler oluyordu. İkinci 
Ordu Kumandanı Ahmet İzzet P aşa  cephe kum andam  
gibi Üçüncü O rJuva da em ir verecek durum daydı. Y al
nız selâhiyetler sarih  ve kesin o larak  söylenmemişti. 
Onun için em ir ve kum anda hususunda A hm et İzzet 
P aşa  ile Vehip P aşa  arasında âhenk ve anlaşm a bir 
tü rlü  kurulam am ıştı. Bunun neticesi şu oldu ki her iki 
ordunun beraber taa rru z  etm esi bir tü rlü  tem in edile
medi. R uslarla evvelâ Üçüncü Ordu uzun m tldJet ç a r
pıştı ve rica ta  mec'aur oldu. Sonra İkinci Ordu Kuşla
ra  ta a rru z  etti. R uslar elinde bulunan Bitlis ve Muş 
şehirlerini A ta tü rk  geri almıştı.

"T aarruz esnasında ben Ordu K urm ay Başkam  ola
rak  İkinci Kolordu K arargâhında bulunuyordum. Mu
harebe esnasında bir sabah ortalık  ağarırken  diz dize 
durduğum  Kolordu Kum andanı F aik  Paşa, pek yakın 
m esafeden gelen  bir kurşun  ile kalbinden vuru larak  
derhal şehit düştü. Geceyi hep beraber düşm anın pek 
yakınında bir ta ş  siper içinde geçirm iştik. Kuzeyden 
serbest kalan  R uslar İkinci Ordu karşısında kuvvet 
celbine m uvaffak  olmuşlardı. F aik  P aşanın  şc had eti 
üzerine tüm en kom utanlarını haberdar ederek, en k ı
dem lilerinin kum andayı deruhte etm esi lâzım geldiğini 
kendilerine • bildirdim. Hepsi Ordu ( K urm ay Başkam  
o larak  m uharebe m eydanında benim bulunduğumu ve 
benim kum andayı der’ihtc etm em i istediklerini söyle
diler. ♦

(B a h a tıra tın  her hakk ı m ahfuzdur. Kısmen dahi
ik t ib a s  cdiıcmez ,

—-
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K aram anlis oldu. Onu çok şık mavi 
b ir pardösü giymiş. Elen güzelliğin: n 
bir m isali olan M adam  K aram anlı s 
tak ip  etti. D aha geride Dışişleri B a
kam  Averof geliyordu.

M isafirler son derece sam im i bir 
şekilde karşılandılar. Zorlu ve Ave
ro f k ırk  yıllık ahbap lar gibi kolkola 
girdiler. M enderes ile Karam anlis, 
İngilizce konuşarak  çok sarnimi bir 
sohbete daldılar. Berrin Menderes, 
M adam K aram anlise bir buket verdi. 
M utad üzere ih tiram  k ıt’ası te ftiş  e- 
dildi. Am a K aram anlis, ih tiram  kıt'* 
asına âde t olduğu gibi '‘m erhaba" 
veya "nasılsınız” demedi. Bu yüzden 
M ehmetçik de Yunan Başbakanım  
"Sağol’ nidasıyla sclâm lıyam adı. Bu 
a rad a  Menderes, Zorlu. K aram anlis 
ve Pesm azoğlunun refikaları - Averof 
yaltuz gelm işti . şeref salonunda 
sohbet ediyorlardı.

M erasim  uzun sürm edi ve m ütea
kiben şehre hareket edildi. Otomobil 
kafilesi Esenboğadan A nkaraya iler
lerken, m isafirleri getiren  uçak da 
ikm alini y ap a rak  12.25 te  A tinava 
döndü.

Gece B arbakan Adnan M enderes 
ta ra fın d an  A nkara P a la s ta  m isafir
ler şerefine akşam  yemeği verildi. 
Yemeği resm ikabul tak ip  etti. Yu
nan gazetecileriyle konuşan Mende
resin  bir a ra  “gazeteciler çok iyi in 
san lard ır" dediği söylendiyse de, 
m uhayyile m ahsulü bu haber tu tm a 
dı. Gece sa a t 11’den sonra smokinli 
politikacıların  büyük bir kısmının 
pavyona .nerek sarışın  yıldız Ingrid ’- 
in streep-tease num arasını sey re ttik 
leri görüldü. Şahane bir vücuda sa 
hip olan Ingrid iki günden beri gö
ğüslerinin üstündeki m inik yıldızla
rı da ç ık a ra rak  soyunuyordu.

Pavyondaki politikacılar a rasın 
da. Süm er sokaktak i Onikiler a p a r t
m anındaki dairesinin önünde gayretli 
iki polisin beklediği . polisler sim it
çi, sü tçü  gibi satıcıları yoldan çevir
m ekte ve apartm ana  girip  çıkanları 
göz kontrolünde tu tm ak tad ırla r  - 
N am ık Gedik d ikkati çekiyordu. Ge
dik, a r tık  pek seyrek görülen uzun 
etek m odasına uygun bir tuvalet g iy 
m iş refikasıy la bol bol dans etti. 
F ak a t bir kerecik olsun gülüm sem e
di. Dr. Gedikin m asasında Tevfik 
İleri de vardı. A tıf Benderlioğlıı ise 
Nüzhet Akın v.s. gibi eğlence yerle
rinde sık rastlanan  D. P. m illetvekil
leri arasındaydı.

E rtesi gün iki B arbakan ve iki 
Dışişleri B akanının katıldığı siyasi 
görüşm elerden sonra öğle yemeği 
Hariciye Köşkünde Zorlunun dâvet- 
lisi olarak  yenildi. Yeıtıeğe en son 
gelen Başbakan Adnan Menderes ol
du.. O kadar neş’eli değildi. Yemek
ten  önce dom ates suyu, portakal su 
yu, viski ve m artini ik ram  edildi. 
B aşbakan Menderes için de hususi 
o larak  b ir kadeh rakı getirildi.

Köşkte büyükler ve k ü r k l e r  için 
ik i ayrı m asa hazırlanm ıştı. Yedi 
smokinli garsonun hizm et ettiğ i 60 
kişilik büyükler m asasında başba
kanlar, bakanlar, büyük elçiler, k a 

bine dışı A tıf Benderlioğlu ve A hm et 
Salih K orur vardı. M enderesin k a r 
şısında Elen gUzelliğinin tim sali M a
dam  K aram anlis, K aram anlisin  k a r
şısında da Bayan Menderes vardı. 
Consem6e ile başlayıp şam panyalı 
levrek mayonez, m antarlı kuzu k ı
zartm a, k a n ş ık  sa la ta  ile devam e- 
den yem ek zevkli geçti. Yemekte k ır 
mızı ve beyaz şarap  içildi. T atlı ve 
meyva ile de şam panya venldi.

öğ leden  sonra te k ra r  siyasî gö
rüşm eler başladı. Gece Yunan sefiri
nin, M uhalefetten hiç kimseyi dâvet 
edemediği yemeği ve resm î kabulü 
vardı.

A nkara P a lastak i resm ikabul pek 
eğlenceli geçti. Menderes son derece 
neş’eliydi. Ecnebi gazetecilere ilti
fa tla r  savurdu. Bu a rad a  b ir  yıldır

Evanghelos Averof
“Balkan P aktım  u>.tutalım”

karşı karşıya gelmediği Ahmet Emin 
Yalm anın elini sıktı. Resmi kabulün 
hafızalarda yer eden en m ühim  hu 
susiyeti, davetli dem okrat m illetve
killerinin gözlerini B aşbakan Men
deresten  ay ırm am akta  âdeta “i t t i
fak la” hareket etmeleriydi.

Bol viskili, bol şam panyalı res- 
m ikabulde ev sahibesi Bayan Men
deres, son derece zarif beyaz tü l el
bisesiyle dikkati çekiyordu.

E rtesi gün b an k ay a  ziyafeti de 
neşeli geçti. Yeşil fraklı garsonların  
hizm et ettiğ i öğle yemeği nefisti.

A nkaradan ayrılış
V  unan B aşbakanının ziyaretinin

ciddi kısmı. Cum artesi akşam ı 
bitti ve o gece 23.30 da iki başba
kan hem en hem en bomboş m eşhur 
Beyaz Tren ile îs tanbu la  hareket e t 
tiler. D. P. m uhalefeti sıralarında

Devlet BaşKanının binmesi, başlıca 
tenkid mevzuu yapıldığı halde, şim 
di değil Devlet B aşkanları, B aşba
k an lar beyaz trenle seyahat ediyor
lardı. Bakalım  A tina seyahatinde 
Y unanistan B aşbakan M enderesi a y 
nı şekilde ağ ırlayacak  m ıydı?

T rafik  polislerinin hareketten  2,5 
saat önceden bütün yollarını tu t tu 
ğu g a r  çok tenhaydı. B akanlardan 
sadece Celâl Yardımcı, Abdullah 
Aker, M uzaffer K urbanoğlu ve E sat 
B uiakoğlu  g a ra  gelmişlerdi. Y anla
rında bir general ve bir de am iral 
vardı. D r. N am ık Gedik o rta la rda  yok 
tu. C um hurbaşkanı bir buket bsyaz 
çiçekle birlikte yaverlerinden birini 
gönderm işti.

Beyaz T renin başlangıçta 19.30 
da hareketi düşünülüyordu. F ak a t 
m üşterek  tebliğin hazırlanm asında 
son dak ikada güçlükler çıktı, bu 
yüzden tren in  hareketi gecikti.

M üşterek teblijr
T* ebliğ Cum artesi gecesi saa t 22 de 
■*- yayınlanabildi. İngilizceden te rcü 
me edilerek Anadolu A jansı v as ıta 
sıyla dağıtılan  tebliğ, belki İngilizce 
bilen fak a t m uhakkak  ki Türkçe 
bilmiyen bir kalem den çıkmıştı. D a
ha ilk bak ışta  “Mösyö” K aram anlis 
ve “Bay” Menderes tâb irleri kulağı 
tırm alıyordu. Mademki Menderese 
“Bay” deniliyordu. K aram anlise de o 
halde “K irye” denilmeliydi! Hem 
sonra şu pek sevilen “E kselans” t â 
birini resm i tebliğde kullanm adık
tan  sonra nerede kullanabilirdik ki! 
Hele tebliğin cüm lelerini anlam aya 
im kân yoktu. "K ararlı niyetler", “a- 
zimli k a ra rla r”, “sü ratli bir usu l”, 
“m ütekabilen”’ m utabık kalm ak" g i
bi nefis Türkçe örnekleri birbirini ko. 
valıyordu. Tıpkı Kıbrıs hakkındaki 
Londra anlaşm ası m etninde olduğu 
gibi İngilizce ve Türkçe m etinler a- 
rasında m ânâ fark ları vardı. Dışişle
ri Bakanlığının bu işlere bakan m e
m urları iyi Türkçe yazm ayı ve m ut
laka doğru tercüm e yapm ayı öğren
m ek zorundaydılar. Resmi b ir m e
tinde yanlış tercünîe. aklın  almaya
cağı bir lâubalilik, h a tta  ve h a t ta  bu
nu bile aşan  bir şeydi.

Tebliğin Türkçe m etninde fazla 
bir şey yoktu. İki mem leket arasında 
işbirliğinin geliştirileceği ve Mende
resin pek yakında A tinaya gideceği 
belirtiliyordu. Balıkçılık meselesi de 
tebliğde yer alm ıştı. A zınlıklar m e
selesi müphem lâflarla  geçiştiriliyor
du. Hele Balkan P ak tı m evzuuna do
kunulm am ak hususunda âdeta itina  
gösterilm işti. Resm ikabuller s ırasın 
da Yugoslav sefiriyle yapılan tem as
la r da Balkan P ak tın ın  ihyasının im 
kânsız olduğunu gösterdiğinden bu 
mesele atlanm ıştı. Bir a ra  Yunanis- 
tan ın  B ağdat P ak tına  katılacağı şa
yiaları o rtaya çıkmıştı. F a k a t m em 
leketleriyle son derece dostane m ü
nasebetleri bulunan Y unanistanın 
kendisine haç b ir m enfaat tem in et- 
miyecek, aksine A rap dostlann ı kay
bettirecek bir tesebbüse asla yanaş- 
m ıyacağı âşikârdı. Y unanistan bilâ
kis A rap m em leketlerine karşı has-
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m a no b ir politika takibinden vazgeç* 
inesi hususunda m üttefikini teşvik 
ediyordu. İspanyadan d a  ayni teşvik 
gelm işti. Bu bakım dan Mısır Dışişle
ri Bakanı M ahm ut Feyzinin, hususi 
m aksatlarla  da olsa, TUrkiyeyc gel
mesi, belki de Cum huriyet H üküm e
tinin O rta  Doğu pol.tikasında bir de
ğişikliğin başlangıcıydı.

B M. M.
Gül bahçesi sohbetleri
t ' '  eçen haftan ın  başında Salı günü 
^  İk tid a r organı Zaferde, M ecliste
ki baş M uhalefet sıraların ın  bir res
mini görm ek, bir gün önce bu g a 
zetenin fotoğrafçısının davet üzerine 
Meclise geldiğini ve hususi m üsaa
deyle içerde resim  çektiğini bilenler

Osman Böiükbaşı
D ikenin görü!..

İçin b ir sürpriz  teşkil etmedi. <£afer, 
önceden tahm in edil ligi gibi, lırsa- 
tı -am a ne fırsa t! , kaçırm am ış ve 
M uhalefet m illetvekillerinin vazife 
görm ediklerini bir "cürm üm eşhut" 
ile tesb it etm işti! Ama talihsizliğe 
bakın ki. Zaferin fo toğrafla “cür- 
nıüm eşhut” yaptığı gün, Mecliste 
hazır bulunan D. P. li m illetvekili 
sayısı da ancak 131 den ibar?tti. 
Yani 300 kadar nam evcut vardı. F a 
k a t fo toğrafla cürm üm eşhut m erak
lısı Zaferin kötü talihi, bununla da 
kalmadı. Resmi neşrettiğinden bir 
gün sonra. Çarşam ba günü. İk tida r 
P artisi Grupu da toplantıya çağırıl
dığı için. Meclisin o günkü o tu ru 
mu yapılam adı. Sanki İk tida r m il
letvekilleri. Zaferin M uhalefet s ıra 
larındaki arkadaşların ı "vazifeyi ih
mal" jle itham ını boylece pro testo
ya k a ra r  vermişlerdi!

? 1 ' 1 --- ' ' "  .............................................. . mm%

Et ve Balık Kurumunun Mektubu
1 / 1 ve Balık K urum u Umum M üdürlüğünden aldığım ız bir tavzih 

m ektubunu aynen neşrediyoruz:

İ )  N isan 11*59 ta rih li ve. 251 sayılı M ecmuanızın 17 nei sahifeslnde 
m ünderiç ■'İdare", “K aym akam ın Babına Gelenler” başlıklı yazıda. Ko
zaklı K aym akam ı M ehmet T oprak’uı vazifesinden ay rıld ık tan  sonraki 
hali İzah ve ta sv ir  edilirken K uruntum uza karsı hayvan verm eyi taah  
lıüd eden lla y ri Asil \ e  a rk ad aş tan  hakkında ta tb ik  edilen muameleden 
ile balı sol u ıı ma k ta  ve bunu taallûk  eden dosyadan örneği çıkarılan  bir 
yazı tla neşredilm iş bulunm aktadır.

Kozaklı K azasında ikam et eden lla y ri Asil ve arkadaşların ın , her 
hayvan besicisi gibi K uruntum uza koyun ve sığ ır vermek hususunda vâ
ki m üracaa tla rı üzerine icap eden m ahallî te tk ik a t yapılm ış ve K urum  
m evzuatına sröre kendilerinden aranan  vesikalar m eyanında bilhassa 
besici olduklarına dair belge talep  edilmiş ve adı geçenler tarafından  
Kozaklı K aym akam lığınca resmi mühtir ve imza İle m usaddak ve K aza 
V eteriner M üdürlüğünün resmi m ühürüııü ve M üdürün imzasını taşıyan
3 - i l  - 1938 tarih li besici belgeleri A nkara  Kombinası M üdürlüğüne 
ibraz olunm uştur.

H ayvan alımı hakkm daki ta lim atnam eye ve şartnam esine uygun 
olarak  tevdi edilen bu belgelere istinaden l la y r i Asil ve arkadaşları İle 
müteselsil kefalet usulüne tevfikan b ir m ukavele akdolunıııuş ve bu 
nıtıkav -lede hayvan teslim  m üddetleri ay rı ayrı gösterilm iştir. M ukave
lece tasrih  edilen m üddetler içiııde m üteahhitleri ta ra fından  m untaza
man te s lim atta  bulunulm uş ve kendilerine yine şa rtnam e ve m ukavele
sin? ve câri usullerim ize uygun o larak  verilm iş olan avansın bir kısm ı 
da m ahsup edilmiştir. Henüz vâdeleri hulfıl etm em iş olan teslim atın  za 
m anında yapılm ası tem inat altındadır.

M ecmuanızda “Gizli ve Z âta  M ahsus” işaretin i taşıyan ve Umum 
M üdürlükten A nkara Kombina M üdürlüğüne gönderilmiş bulunan yazı
nın nasıl ele g?çtiği hususu da incelenmiş ve K aym akam  M ehmet Top- 
rak 'ın ; m akam ına vâki ihbar üzerine yapılan ta h k ik a t dolay isiyle ve 
m uhakkik sıfatiy le 2 - İ  - 1939 tarih li makbuz mukabilinde K uruntu
muzdan altlığı muhallere evrakı örnekleri m eyanında m ezkûr yazıyı da 
elde ederek m ecm uanızda neşre ttird iğ i anlaşılm ıştır.

K eyfiyetin aynı sü tun larda tavzihan neşrini rica ederiz.
F.t ve Balık K urum u 

Umuııı M üdürlük
★

A KİS'in notu : E t  ve Balık K urum u Umum M üdürlüğüne, bu 
tavzih m ektubunu .Savcılık kanalıyla cebren neşrettirm ediği 

ve yazım ızda belirtilen hususları teyld e ttiğ i için teşekkür ederiz. 
A ncak tavzih m ektubunda zikrolunan ve 251 inci sayım ızda neş
rettiğ im iz Et ve Balık K urum u l'm u m  M üdürlüğünün A nkara 
Ko ı biııa M üdürlüğüne gönderdiği “Gizli ve Z ata M ahsus” em ir
deki "istisnai m ukavele"den bu defa söz ahm aktan kaçınılması 
d ikkat çekicidir. Bu sebeple. E t ve Balık K urum u Umum M üdür
lüğünden yeni bir nazik tavzih  m ektubu alm ak ümidiyle “Gizli 
ve Z ata M ahsus” yazılarının son kısm ını bir defa daha neşredi
yoruz :

Vaki talep üzerine dıırum ve hak larında yapılan muamele Umum 
M üdürlüğümüzce Sayın T icaret Vekiline arzedllm iş ve ıııezkftr şah ıs
la rla  Inışlaııtı yapılm ası hususunda em ir telâkki edilm iştir.

I'tı em ir gereğince m üracaat sahiplerimle herhangi bir tahdit naz.an 
itibarı- alınm aksızın istisnai olarak mukavele aktedileeektir.

Gereğinin buna göre İfasını rica ederim.
E t ve İtalik Kurum u 

Umum Müdürü

Meclisin Cum a günkü toplantısın
da M uhalefet s ıra lan  'boş, İk tid a r 
s ıra lan  da tenha kaldı. Am a ne var 
ki bu boşluk ve tenhalık, Osman 
Bölükbaşının bol kahkahalı bir gös
teri yapm asına vesile vererek bir 
hayli istifadeli oldu. Gösteri Bölük- 
başının salona girip  boş M uhalefet 
sıraların ın  önüne doğru yürüm esiy
le başladı. A ralarında Şefik Bakay 
ve Asaf Saraçoğlu da bulunan şa 
kacı bir D. P . milletvekili grupu, 
K ırşelıir m illetvekilini "A ram ıza gel, 
aram ıza" diye karşıladılar. H azırce

vap K ırşehir milletvekili bu nazik 
daveti, "Ne Şamın şekeri, ne A rabın 
yüzü" diyerek savuşturdu ve her 
zam anki yerine oturdu. Bu sefer D. 
P. liler Bölükbaşının yanına yak laş
tılar:

— Niçin gelmiyorsun, yalıu? Sen 
daha evvel bizimle birlikte mücadele 
etm edin m i?

— Mücadele e ttik  am a, adam  
taşlıyalım  diye nü mücadele e ttik ?

Böiükbaşı durak lıyan  şakacılara 
k arşı hem en m ukabil ta a rru z a  geç
ti:
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— Hem sunu unutm ayın ki İ s 
m et Paşanın  kafasına taş atılan  bir 
m em lekette sizi karıncalar gibi ezse- 
ler Kimsenin ruhu duymaz!

Bölükbaşının m ukabelesinin yüz
lerdeki tebessüm leri dondurm ası ü- 
20rıne Osman K avrakoğlu mevzuu 
değiştirm ek istedi ve C. H. P. Mec
lis Orupu toplantısını kastederek 
"bu Halk P artililer de hâlâ işlerini 
bitirem ediler, ne olacak bunun so
nu ?" dedi. Bölükbaşı vak it kaybet
meden cevabını yapıştırd ı:

— Üzme canını Kavrakoğlu! Si- 
zinkilerin işi bitti ya. sen ona bak!"

Bölükbaşının şakaları devam e- 
dcrken Hüküm ete ayrılan yerdeki 
koltuğundan Tevfik İleri, konuşm a
la rı tak ip  ediyor, kahkahalara  te 
bessümle katılıyordu. M anzara Bö- 
lükbaşının d ikkatinden kaçmadı ve 
t>. p . illere de göstererek  "Tevfik 
l'e r iy e  bakın! Nasıl da memnun! 
İş te  tam  istediği gibi dikensiz b r 
gül bahçesi...” dedi. Konuşm aları 
kenardan takip  eden İzzet Akçal da 
Bölükbaşına tak ılm ak tan  kendisini 
alam ad ı:

— Bölükbaşı, söylediklerini İle
riye anlatacağım !

— Anlat, anlat! Hem şunu da 
söyle: Meclis dikensiz gül bahçesi 
olursa. Tevfik İleriye de hiç ihtiyaç 
kalm az!

Bu nükteye hep birlikte gülündü 
ve, Bölükbaşı salondan çıkıp gazino
ya  gittiğ i zam an da tak ılan ların  a r 
kası kesilmedi. Gazinoda D. P. Ge
nel İdare  Kurulunun gözde üyele
rinden Remzi Biı-and Bölükbaş’yı 
yakaladı ve sordu:

— Ne o? Pek memnun görünü
yorsun."

—  Memnunum tabii... Sen biliyor 
musun. A nadoluda “Zulmün artsın" 
diye bir dua vardır. İnanılır ki zu 
lüm  a rttık ça  zeval yak laşır” .

Turizm
D. P. nin d'ş seferleri
f ' '  eçcıı haftan ın  ortasında bir ak- 
^  şam üzeri. İstanbulda, G alata 
Yolcu Salonu Gümrüğünde, bir D. 
P . İstanbul milletvekili, yakaladığı 
b ir Beşinci Şube yetkilisine hiddetle, 
"M uayene çok ağu- gidiyor” dedi. 
A rkasından da “Hızlan d ırmaksanız, 
sizi E m niyet M üdürüne şikâyet ede
ceğim !” diye ilâve etti. Uzun boylu, 
orm er, o r ta  yaşlı, lâcivert elbiseli, 
siyah palto  ve röle ve şapkalı mü- 
maileyh, diğer birkaç D. P. İs ta n 
bul milletvekili ark ad aşı üe b irlik 
te, A nkara vapurunun Çarşam ba 
günü saat. 18 de gfeüncliği yolcuların 
Gala* a Yclcıı Salonunda yapılan 
güm rük  m uayenelerine r.aseret et- 
nvefleteytü..

A^kar.% vapuru, yeâi b ir © tür 
kv^-S ğ ı Z> P. î t ‘ar: bul te ş
kilâtın ın  Err.intjıü İlçe M erkezi t a 
rafından k iralanm ıştı. Sözürn ona 
"D ostluk Gezisi" etiketi a ltında bol 

jkaz^jıçlı tu ris tik  çcailfcr tfrtirJcn i-  
, #..fcurui.ia' masraflı Vata*.

Cephesi O caklarının ve yak laşm ak
ta  olan mahalli ve a ra  seçimlerin fi
nansm anı sağlanıyordu. Doğrusu is
tenirse. isim ve sıfatları ne olursa 
olsun. D. P. nin tu ristik  gezilen te r
tiplem esine hiç kimsemin itirazı ola
mazdı. Ancak : ikâyet kald ıran  t a 
raf, tu ristik  geziler tertiplenm esi 
im kânlarının, sadece D. P. r in in
hisarına terkedilm esiydi. Gerçek ve 
hükm i şahsiyetler. e ; it  muamelenin 
h as ı, tin i çekiyordu. E ğ?r tu ris tik  
geziler tertipli'.nelt se .rje ît bı: akıl- 
d y  a. durum dan herkes istifade e- 
doHlmeliydi.

İlk tu ristik  seyahat. 29 Nisan il.1
6 Mayıs ta rih leri arasında 7 gün 
devam  etmiş. Tinos ile Pireye uğ- 
ranılm ıştı. Yüzde 89 unu Hum v a 
tanda laı-m ter.kil e ttiğ i 555 yolcu 
ile der.ize açılan AnJc.ua. 114 ü Yu-

G alata  R ıhtım ını terkederken. Türk
- Yunan dostluğunun nişanesi ola
rak. ayak larına  mavi, kırm ızı ve 
beyaz kurdeleler bağlı güvercinlerin 
sa 'ınm ası nevinden son derece p ito
resk bulu; ’.ajrın ta tb ik i dc ilımal e- 
eülmcnıiçti.

A nkara vapurunun avdetinde. 
G alala  Yol"u Salonundaki gürrtrilk 
mııav.ne-ji, D. P. İstanbul miiletve- 
k i le inin cansiperane gayretlerine 
rağm en tam  3 s a a t devam etm işti. 
Ziı a. fetih seferi, t i r  h a fta  sü rm e- 
F'ne nağmrn, beher yolcuya o rta la 
m a o ’a.rak 5 bavul düşm ekteydi. Ga
la ta  Yolcu Salonunun kıdemli vazi
felileri, b ir tu ristik  geçinin nihaye- 
t:-:i.Ue. güm ril't mu'i.yonrsinde h er
hangi bir eşyanın a! konm adığını ilk 
defa gördttklcrûıi ifade etmişlerdi.

Ankara vapurunun ikinci D, P, seferinde hostesler
/•? bilenin, kılıç kuşananın!.

nanistanda kaldığı için 471 kişi ile 
geri dönmüştü. H areketten  önce, 
m a ıu f randevu, u M aJanı Aiti:..ırıı,ı 
-Canıtazoğlu-, o tip  insanın en faz
la  şüphe celbeden yerir.de, iç çam a
şırla rı arasında kaçak  120 dolar bu
lunm uştu. Cambazoğlu, nezaketle 
seyahatten  alıkonarak Adliyeya sev- 
kedilmişti.

Seferin T ürk  - Y unan m ünase
betlerinin talcviyesine hizm et e ttiğ i 
iddialarımın m ünakaşası Mr ta ra fa , 
tu ris tik  £e.r- İLmıncnü D. P. f 1 ■ e 
S îerkear.a  en a^ r.d an  150 ben lira- 
!ı-k kâv cağla iv.; ta. E.ninor.ü D P. 
Üçe B a lkan ı Prof, Ali E?■'t, Blr^iun. 
A tinada dolaştığ ı otomc/bile Türk 
B ayrağı çekm esini önlemek için Bü
yükelçilik erkânım ızın dillerinde tüy  
b ittiğini, tu ristik ’ sefere katıl an lar
an la tm ak la  .biUremiyf>rUrdı. A nkara

_

- ^

İkiııei fetih seferi
/  '  eçen haftan ın  sonunda Cum arte- 

si günü -öğle üzeıi, ticare t filo
muzun en lüks ve büyük yolcu ge
misi A nkara, Y unanistandan sonra 
şimdi de Kıbrısı fethetm ek üzere i- 
kinci bir sefere çıkıyordu. Ancak, 
A nkara, bu defasında D, P. İstanbul 
İl Merkezi ile Türkiye Turizm  Ku- 
ı-umuna angajeydi. T uristik  seyaha
tin  adı, gene m ahut “D ostluk Gezi
si” idi. 404 kişi, 1,950 ilâ 4,500 lira 
arasında para  öd ıyerik  A nkaraya 
binmişti. A nkara, topu topu 24 saat 
K ıb riita  kalacaktı. İS günlük tuT.E- 
t k seyahatin  gönye kalan  görünür
deki m aksadının dışındaki ve mühim 
kısmı, efsanevi F ransız  Riviyerasm - 
tl.ı geçecekti. Yolculara, tu ris tik  se
y a h a t  boyunca gö'. ülmem ? kalkın* 
jnaraıza d a ir  ‘ film ler • gösterilecek,
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geceleri D. P. m arkalı fenerler a l
tında İlhan Gencer ve a rk ad aşla rı
nın ta tlı nağm elerinin coşturacağı 
danslı partiler verilecekti.

Tek bir adam, Süvari Şefik K ap
tan. 404 yolcuyu ve A nkaram n 150 
ka.lar zab itan  ve m ürettebatın ı 18 
gün ekm ekten ve her türlü  ham ur 
işi yem ek ve tatlıdan  m ahrum  kal
m ak tan  kurtard ı. Çanları çalm ağa 
başlayıp da A nkaıaya harekete ge
çeceği zaman. Şefik K aptan un alın- 
m ad ğ ın ı hatırladı. Çekilm ekte olan 
iskeleler tekraf- yarine kondu ve 45 
çuval un A nkaraya yüklendi. Y a
rım  saa t kadar d a  uğurlayıcılar ve 
A nkaradakilcrin  alkışladıkları bir 
hanım  yolcu için beklendiğinden. 
A tıkara program laştırılm ış saati o- 
lan 11 <len, tam  90 dak ika geç ha- 
r e k 't  etti.

Yolcuların kahir ekseriyetini, D. 
P. li vatandaşlar teşkil ediyordu. 
A nkaram n Fervis mükemmeliyetine 
rağm en, ne h ikm ettir bilinmez, 5 
giizel üniform alı hor.t-s ve 5 de e r 
kek m ihm andar alınm ıştı. D. P. ye 
sa d ak a tlan  müsellem 4 gazeteci d a 
vet edilmek suretiyle m ükâfa tland ı
rılm ışlardı.

K.brıslı Türk  kardeşlerim ize, bi
re r sakale t tim sali olan ve üzerle
rinde bir ay . yıldız, Yeşiladanın bir 
haritası ve “Kıbrıs Gezisi -Demok
ra t P a rti. Türkiye Turizm K uru
m u” ibareleri yazılı rozetler. Türk  
B ayrakları. 3 halı, m erm erden y a 
pılmış bir A tatü rk  büstü hediye e- 
dilecokti. Bol m ik tarda Dem okrat 
P arti siK aralaıı dağ ıtılarak . T ü rk i
ye deki İk tid a ra  duym aları lâzım Ke
len şükran  borçlan  hatırlatılacak tı. 
İstanbul Belediye ve D. P. İl B aş
kanı Kemal Aygünün, Kıbrıslı Türk- 
lere h itaben kaleme aldığı bir mesai, 
İstanbul Belediye Meclisi Reis Ve
killerinden Dr. Hamdi Akça ta ra 
fından Lefkoşenin T ürk  Belediye 
B aşkanm a teslim  edilecekti.

İkinci fetih seferinin. D. P. İ s 
tanbul İl Merkezine en bedbin bir 
hesapla 200 bin lira bırakm ası bek
leniyordu. Hiç şüphe yok ki, T ürk  - 
Yıınan gerginliğinin azalır gibi ol
m asının ilk m eyvalarını toplayan D. 
P. İstanbul teşkilâtıydı. B ir zam an
lar. "S y as i pa rtile r  ticaretle u ğ ra 
şam az" gerekçesiyle C. H. P. nin 
İstanbuldaki ananevi yıllık balosuna 
m üsaade edilmediğini hatırlıyanlar, 
hayre tten  donakaltyorlardı. D. P. İ s 
tanbul teşkilâtın ın  g iriştiği tu ristik  
seyahatler nevinden hareketle r ise, 
herhalde “ticare t” değil. “hizm et” 
kelimesiyle ifade olunuyordu.

Vatan Cepheli
Lfcler Cczğ:!
\  nkarada N ecatibey cad d ean jek i 

'  * Güiel apartm an ın  b ir dairesinde
D. P. E tiler ocağı yakında ‘ a n la r ıy 
la açılacaktır. Ocağın başkanı E ti- 
bank U m um  M üdürü Burhan Ulu- 
tandır. Ocağın mobilyşsı, EU ba'ika 
ba.îrli Kuzey B aü  Anadolu Elektrik

İstihsal ve Tevzi Müessesesi ta ra fın 
dan tem in edilm iştir. Güzel a p a r t
m andaki E tıbank tarafından  k ira la 
nan daire boşaltılmış, D. P. E ti er 
Ocağına devredilm iştir. Ocak üyele
ri E tibank ta  çalışan m em urlardan i- 
bare tt r. Teşebbüs, doğrusu. Ocak 
Başkam  Umum M üdürün koltukla
rını kabartacak  kadar iyi yü rü tü l
müş, çabucak başarıya ulaştır.lm ış- 
tır.

E t bank V atan Cephesi açm a te 
şebbüsünün f:kir babast, Satm alına 
Dairesi m em urlarından Sabahattin

Kimine hay, hay 
Kimine vav, vay!

n  a ş ta  İsm et (nöır ). C. II. F
tiler, canlar m  dlşleHnc tak  

nrşlar, dem okrasim izi içinde bu
lunduğu şıı berbat vaziyetten  
kurtarm ak için çırpınıyorlar 
stingü y yortar. Ama v Imaııu'k. 
ı*iz çökm em ek sur°tl:\ le butun 
n’illrtin hıvyranlığ n, kazanıyor 
lar.

KJın bunlar? İsm et İnönii 
var, T urhan  Feyzioğlu var. T u
ran  Güneş* var, Kemali Beyazıt 
var, F aruk  Ayanoğlu var, kırk  
k iisur nıiiletvekill var, Merkez 
aza lan  var, var. var. var...

Şimdi Kocaelirıden bir ses: 
“ Vra seçimi olursa, Kocaeiindeıı
C. H. P . rakipsiz ııamzeti N ihat 
E rim dir” . Sesin sahibi, üstadın 
kayınbiraderidir.

Allah, Allah! T as yiyenlerin 
m ücadelesini hayranlık la seyre
denlerin avnı rün lerde M endere
sin sevgili ideal arkadaşı N ihat 
Erim le alâkalı olarak okuduk
ları haber şudur: "P askalya mü
nasebetiyle N ihat E rim  ve Kazıl 
Küçük piskopos M akarios’u zi
yaret etm işler, vuııııırta dönüş
türm üşlerdir. M akarios Fazıl 
Fazıl Kiiçükii yenmiş, faka t N i
h a t Erim le berabere kalm -atır”.

Galiba kayınbiraderi hayran 
bırakan, işte bu zafer olacak.

Şey, şa ir söyle mi dem işti: 
Neler y a p tık  bil d em ok rasi iç in?  
K im im iz ta* y ed ik .
K im im iz yu m u rta  d ö ii is tü r d iik !

Akınöz idi. Kuleli A skeri lisesinden 
ayrılm a Akınöz. D. P. nin tipik p a r
tizanlarından biriydi. E tibankı toptan 
V atan Cephesine getirm enin sağiıya- 
cağı avan ta jla rı cok iyi biliyordu. 
F ikrini gerçekle jtırm ek  ıçm yanına 
S a tsn a te î, Dairem m üdür muavır.le- 
nr.der. Cj:ya6e ttJ.r. Gökçay; a la rak  U- 
r.'.ura M üdür B urhan UÎutar.a g itti.

hal kaleme alındı. İstidada m üteşeb
bis heyet olarak  S abahattin  Akınöz 
ve G ıyasettin  Gökçayın isimleri y a 
nına Satınalm a Şubesi Müdürü Viya- 
ra d a  t.ca re t tahsil etm iş S abahattin  
K otanın inşaat yüksek mühendisi 
Kemal Noyanın ve Muhasebe M üdü
rü V’ehbi Scvingilin isimleri de yazıl
dı.

Umum Müdür aynı gün M urgula 
hareket etti, m üteşebbis heyet ise 
hummalı b r  çalışm aya koyuldu. 2 bin 
küsur m em urlu E tibank ta  oda oda 
dolaşılıyor, ocağa g.rm enin sağlı- 
yacağı faydalar anlatılıyordu. Çabuk 
yükselm ek isteyen m em urlara, oca
ğa g ird.kleri takdirde, parlak  mev
kiler teklif ediliyordu Tabii ki en 
kuvvetli ikna vasıtası “İşiniz len olur
sunuz" te h d d y d i. Gerçi V atan C<»p- 
h 'sr kuruculara "K afiyen  baskı diye 
b ir şey yok! İs te r girersiniz, ister 
girm ezsiniz" diyorlardı. A m a gecen 
h a fta  Salı srünü bütün m em urlara
D. P. ye sririş beyannam elerini dağı- 
tırken  onlardan beyannameyi aldık- 
la r ıra  dair imza istemeyi de unutm u
yorlardı. Bu im za istemeden ne m u
ra t edildiğini tabii ki bütün m em ur
lar biliyorlardı.

Umum M üdürün Cum a günü Mtır- 
gııl dönüşü "Ben m em unın hanjTİ 
partiye kayıtlı olduğuna değil, iyi jş 
yap p yapm adığına bakarım . Oda oda 
dolaşmak, parti proı>agandası yap
m ak doğru değil, ocak ta çalışın" saz- 
leri da V atan Cephesi propagandacı - 
la ım m  en kuvvetli silâhmı tenkil e- 
den ir.ten atılm a korkusunun istism a
rın a  m ani olajnadı. Oda otla dolaş
m alar sü ıüp  g itti ve V atan Cephesi
ne girm eyi reddedenlerin akıbetleri- 
n :n ivi olmryacağı anlatıldı. Hoş. bu
nu an latm ak için oda oda dolaşmaya 
(la lüzum yoktu ya... D. P. ocakları
m ı kıtlığına kıran  girm işçesine B an
k a  içinde bir ocak açılm asının elbet
te  bir m âr.ası olacağını herkes çok 
önceden düşünm üştü. Neticede 2 bin 
m em urlu E tibank ta ekseriyet, işlerini 
k a - brtmt-k korkusuyla V atan Cep
heline yazıldı. A rzulam adrklan bir 
teşekküle mecburen kaydolm ak, t a 
b i  ki için için bir infial y ara ttı. Cep
h ey i katılan  birçok memur. A K lS ’e 
-ve i t  t im al bu a rad a  birçok ba^ka 
gazeteye, a ltla rına  im zalarını a tam a
d ıkları için özürlerle dolu m ektuplar 
göndererek biraz olsun içlerini bo
şaltm aya çalıştılar. Bir kısım m em ur
la r da -bilhassa m ühendisler, her h a 
lükârda fikren tasviD etm edikleri bir 
teşekküle şeklen bile olsa katılm aya 
asla yanaşm adılar.

G ayretli V atan Cephesi kurucula- 
ınnın bu " in a tç f’ları ikna için baş
vurdukları usuller pek eğlenceliydi: 
“ Biz de biliyoruz ki D. P. iyi yolda 
değildir. H ata  üstüne h a t ı  yapıyor. 
P ir t ıy : dû!ây::-'.e iti  a r c ık
-.vıür.ovverUr kurtarab ilir. Sur.ua : ”.n 
de p a rti y 9 i r . r l ia ım i ir ” diyor- 
'.ardı. Sazılar, ‘ SıUrsin ssni r.-e k i-  
d a r çok seyerim, fikirlerinde tak'.:* 
f t ı .  Afna başka çare-yok. V atan  Cefc- 
bçûrjie girm ezsen sana hiç bir yeraa

Ocağın sağlıyacağı av an ta jla r. çok 
iyi hesap lr/an  U m um  M üdür, f.k ri 
cok beğendi. “ Aferin çocuklar, ocağı 
hem en açalım'.’ dedi. Umum Müdü
rü n  ungâSuü ta ş ıy a n  b ir  ıstid ir def- * ns verm ezle r- *<;- kiürfcin. (Sel
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dinle" tarz ında konuşuyorlardı. S a
tm alına şubesi m üdür m uavinlerin
den Zübeyde Tansuk gibi "E tiler O- 
cagı bir fik ir kulübüdür” propagan
dasını yapanlar da eksik değildi. Ne 
çare ki "inatçı”la r  üzerinde bu şark- 
kâri m etodlar tesirli olmadı. H a ttâ  
henüz kay ıtla rın  başlam adığı Kuzey- 
Batı Anadolu E lek trik  İstihsal ve 
Tevzi Müessesesindeki genç m ühen
dislerin m ukavem et arzusunu kam 
çıladı. fııı müesse.ssnin genç m ühen
disleri "Ah. bizi yazm aya başlasalar 
da, onların tazyikleri karşısında h a
y ır demenin zevkini ç ıkarsak” dîye 
sabırsızlanıyorlardı.

Adalet
Masal dünyası
( ’ eçsn hafta , A nkaranın yagnv.tr-

* lar.y la hafifçe ıslandığı bir akşam  
üstü, Adakale sokağındaki İngiliz 
K ültür Heyeti binasınaa çoğu yaşlı 
kim selerden m ürekkep bir kalabalı
ğın toplandığı görülüyordu. E m sal
siz kalkınm a -veya alçalm a- hare
ketlerinden nasibini alan sokağın te- 
pseiklerini ve su dolu çukurlarını a- 
eeleci adım larla aşan bu insanlar 
Türk  H ukuk Kurum u tarafından  te r
tiplenen bir konferansa yetişm ek için 
koşuyorlardı. Bundan önceki ilm! 
toplantılarını daim a sekiz on kişiyle 
yapm ağa alışm ış K urum  idarecileri 
bu tehacüm  karşısında hayli şaşır- 
n i’ş görünüyorlardı. T ürk  - İngiliz 
K ültür Derneğinin yardım ıyla t^min 
edilen a lt k a ttak i büyük sine
m a salonu bile gelenleri a lacağa ben
zemiyordu. H adem eler köşede bu
cak ta  bulundukları tozlu ve kireçli 
-binanın tanzim i henüz bitnıemişti-

sandalyeleri m isafirlere yetiştirm ek
te güçlük çekiyorlardı.

Konferans, "İngiliz hâkim i ve In- 
gilterede m ahkem elerin istik lâ li” 
mevzuunda olacaktı. Siyasal Bilgiler 
fakü ltesinde  ders verm ek üzere bir 
aydan beri A nkarada bulunan Canı- 
bridge Üniversitesi profesörlerden 
Dr. H. W. R. \Vade, Türk  H ukuk 
Kuruntunun ricasını reddetm em iş v> 
çok âlâka çekeceği um ulan bu m ev
zuda bir konferans verm eğe razı ol
muştu.

H akikaten  .“görülen lüzum üze
rine" dokuz hâkim in daha Adalet 
Bakanlığı ta rafından  em ekliye ay rıl
dığı güne rastlayan  konferans, um ul
duğundan da fazla â lâka çekmişti. 
İlân ı gazetelerde okuyup da gelenle
re ilâveten, kendilerine davetiye gön
derilenlerin hemen hepsi oradaydı. 
Dinleyiciler arasında Temyiz B aş
savcısını, Tem yiz Birinci C?za D aire
si Reisini, öbür Temyiz âzalannı, 
A nkara hâkim lerinin çoğunu, savcı
ları, noterleri ve m eşhur avukatları 
tanım ak m üm kündü. "Gö’ü 'en  1U*>”1 
üzerine” Tem yiz âzalığından em ekli
ye ayrılan  h â k m ls r  -ve bu arada .ik 
kadın Tem yiz âzası M elâhat Ruacan- 
dinleyiciler arasındaydı.

Kurum Genel Sekreteri Mlinci 
Kapaninin İngilizce ve Türkçe ola
rak  yaptığı güzel takdim  konuşm a
sından sonra, konferansçı söze baş
ladığı zam an herkes d ikkat kesilm iş
ti. İngilizden daha çok bir İskand i
navyalIyı and ıran  konferansçının sa
kın ifadesinde hiç de fevkalâde şey
ler söyleyen bir adam hali yoktu. 
Halbuki dinleyiciler için Dr. W ade’in 
an la ttık la rı bir m asal kadar ta tlı ve 
-bilhassa bu mem leketin insanları 
bakım ından, bir m a.-al kadar inanıl

m ası güç şeylerdi. H er kısm ın te rc ü 
m esinden sonra yükselen hayranlık  
ifadelerinin ve hayre t "C'k çık"ları- 
nın sayısı artıyordu

Konferansçının an la ttık la rına  gö
re, bugünkü İngiliz cemiyetinde, iti
bar bakım ından en yüksek mevkii, 
politikacılar, sanayiciler veya sa n a t
k â rla r  değil, hâkim ler işgal etm ek
tedir. Bu itibarın  hakikî sebebini h â 
kim lerin kalitesinde ve m ahkem ele
rin istiklâlinde aram ak  gerekir, ln - 
gilterede, bilhassa yüksek m ahkem e
lerde hâkim lik edebilmek için, avu
katlık  mesleğinde hayli uzun ve dü- 
rilst bir tecrübe °reçirm ış olmak ş a r t
tır. Durum, bu bakımdan, meselâ 
Türkiyedeki durum dan hayli fa rk lı
dır. İngilterede bir m üddet hâkim lik
ten sonra avukatlık  etm ek diye IMr 
şey yoktur. Hâkim lik, hukuk m esle
ği içinde erişilebilecek nihai kademe 
sayılır. Tabii, bu itibann  elde edil
ir  sinde hâkim lerin kendi vakarlı 
tu tum ları birinci . derecede rol oyna
m aktadır. Geçen haftak i "görülen 
lüzum ” hâdisesinde olduğu gibi, su 
sup susup da em eklilik k a ra n  ald ık
tan  sonra “bunda bir siyasi m aksat 
bulunduğunu sanm ıyorum  am a m â
nasını da ”oir tü rlü  anlayamadım,” d i
yen Celâl ö z tü ık  gibi hâkim ler tn- 
gilterede yoktur.

İngiltere, “görülen lüzum üzerine” 
veya "em eklilik yaşı” dolayısıyla h â 
kim lerin işlerinden çıkanlabild ikleri 
bir mem leket değildir. 1700 yılından 
beri yerleşen ve kanunla da tesbit 
edilen bir geleneğe Före, hâkim ler 
hiçbir yaş tahdidi olmaksızın, is te
dikleri kadar iş başında kalabilirler. 
Bu hususta kimse kendilerine iş ba
şından uzaklaşm aları için em ir vere
mez. H attâ  bugün yüksek mahke-
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tnetervje çalışan hâkim ler arasında 
1-orU Goddard gibi 83 yaşında o lan
ları bile vardır. Tabiî bu durum  ba- 
zan tenkidlere de yol açm aktadır. 
Y aşlılıktan çalışam az hâle gelm iş ve 
.sağırlaşmış hâkim lerin  iş başında 
kalm aları yüzünden m ahkem e işleri
nin aksadığı iddia edilir. F ak at, "sıh
hi sebepler" yoluyla açılacak kap ıla
rın  "siyasî m ak sa tla r’’ için de ku lla
nılabileceğini gayet iyi anlayan In- 
gilizler, bu gibi hâllerde bile em ek
lilik usûlllne başvurulm asını istem e
m işlerdir. Yaşlı hâkim ler yüzünden 
o rtay a  çıkabilecek m ahzurlar, h â 
kim lerin siyasi m üdahaleden m asun 
tu tu lm alarına  karşılık  ödenecek cüzi 
bir bedel sayılm aktadır.

H âkim ler ve insanlar
V  ine 1700 yılından beri yürürlük te

olan bir kaideye göre, suç işleyen 
b ir hâkim in K ral veya Kraliçe ta r a 
fından azledilebilmesi bile, p a rlâ 
m entonun -yani hem Avam K am ara
sının. hem de Lordlar K aıııarasının- 
tavsiyesine bağlıdır, iş in  asıl tuhaf 
tarafı, iki buçuk as ır içinde bu usû
lün ancak bir defa ta tb ik  edilmiş ol
m asıdır. H a ttâ  Ingrilizler, 1830 yılın
da zim m ete p a ra  geçirm e hâdisesin
den doğan bu tek  vakada suçlunun 
Irlandalı bir hâkim  olduğunu söyli- 
yerek  kendilerini her tü rlü  lekeden 
k u rta rm ağ a  çalışırlar.

Konferansçının g ıp ta  ile dinle
nen sözlerinden sonra, sıra, hâkim le
re  verilen m aaşlar mevzuuna gelin
ce, hazır bulunanlar arasında duyu
lan hay re t nidaları daha da sıklaştı. 
Dr. W ade'e göre, hâkim  m aaşları 
lng ilteredeki ücret seviyesi içinde en 
yüksek kademeyi teşkil etm ektedir. 
Yüksek m ahkem e hâkim lerinin yıl
lık gelirleri 8.000 İngiliz lirasını -res
mî kurla  200.000 T ürk  lirası- geç
m ektedir. Halbuki, meselâ bir baka
nın alacağı yıllık m aaş nihayet 5.000 
İngiliz lirası -125.000 Türk lirası- 
tu tm ak tad ır. Konferansçının ifade
siyle. “politika yoluyla p a ra  vapm ak 
usûlü Ingilterede çoktan tarihe k a 
rışm ıştır.”

Profesör, “bir m em lekette m ah
kem elerin istiklâli m evzuunda yapı
lacak mücâdele, o m em leketin siya
sî kaderini tây in  eder” diyerek ko
nuşm asına son verdiği zaman, hazır 
bulunanlar, söylenmek istenen şeyi 
çok iyi anlam ışlardı. H âkim ler ve 
m ahkem eler m üstakil olmadıkça. 
Anayasadaki ve kanunlardaki tem i
natların  değeri sıfırdı.

E FEN D İLİK  SAVAŞI 
(H ikâyeler)

Yazan :
F ak ir  BAYKURT

Köy ve Eğitim  S anat Eserleri 
Serisi No: 1 

F ia tı : 2 L ira

T A R İ II
Fransa

Geri tepen tertipler
p  ransadaki 1830 ihtilâli ağ ır  tah- 
A rik  altında başlamış, Polignac ile 
C harles X.’ın anayasaya aykırı fe r
m anları halkın ayaklanm asına sebep 
olmuştu. 1848 de açıkça tah rik  bu
lunm akla beraber, bu tah rik  ferm an
lardan  değil, hüküm etin aldığı şid
det tedbirlerinden ve halk kahram anı 
o larak  bilinen kim selere karşı g iri
şilen tertip lerden  doğmuştu.

1848 yılının Ocak ayında, F ran- 
sadaki hüküm et görünürde çok kuv
vetliydi. K ral Louis .  Philippe ile Nâ- 
zır Guizot m emleketi sözde anayasa
ya göre idare ediyorlardı. Meclisin

Nâzır Guizot
M illete karşı duramadı

çok büyük bir ekseriyeti kendilerini 
destekliyor, m em lekette hüküm et 
him ayesinden faydalanan büyük ç ift
çiler, sanayiciler hüküm et ta rafın ı 
tutuyordu. F ransız halkı da, bütün 
iktisadi ve siyasî sık ın tılarına ra ğ 
men, işiyle gücüyle meşgul görünü
yordu.

Böyle hiç ih tilâ l beklenmeyen 
b ir sırada, P aris  şehri birdenbire, 
üç gün müddetle, kan ve a teş  cehen
neminin içine düştü ve çok sağlam  
olduğu zannedilen rejim , üç günün 
sonunda yıkılıverdi

O tarih te . N âzır Guizot’nun ida
resinden memnun olm ayanlar, yani 
Liberal M onarşistier, C um huriyetçi
ler ve Sosyalistler, hiç olm azsa m u
vakkaten  birleşmek zaruretin i h is
setm işlerdi. İlk  varılacak hedef,

m em leketteki seçim hakkının  em ni
y e t a ltına  alınm ası ve nefret edilen 
nâzırların  düşüriilm esiydi. A ncak 
bundan sonra, her g rubun m üdafaa 
e ttiğ i içtim ai reform ların  ta tb ik ine 
s :ra  gelebilirdi. Güçlerini birleştiren 
muhalifler, seslerini duyurabilm ek 
için mem leketin her ta ra fın d a  pro
testo  toplantıları te rtip  etm eğe çalı
şıyorlardı. P a ıis ten  gelen liderlerin 
de katıld ık ları bu toplantılar, bizzat 
Louis Philippe'den ve Guizot'dan e- 
m ir' alan m ahallî polis kuvvetleri t a 
rafından  son derece güçleştiriliyor
du.

P aris  kapılarında
İ  dare ta ra fından  çıkarılan  güçlük

lerden en fazla z a ra r  görenler, e- 
yaletlerde dolaşm ağa çıkan m uhale
fet liderleriydi. B unlardan bilhassa 
C um huriyetçi lider Ledru-Rollin, h er 
defasında gayet kurnazca tertip lerin  
kurbanı oluyor, kendisi "halkın nef
re t ettiği adan>” d .ram ım a - 
m ak isteniy. rdu.

Aslında, T<e .ru Vıllln, h 
geniş halk  kütlelerinin, işci!en , ve 
köylülerin sevgisini karanm ış V r  
mücadeleciydi. A vukatlıkla işe baş
lamış. kısa zam anda F ransada seçim 
hakkının  genişletilmesini istoyrn h a 
reketin  başına geçmişti. Louis Philip
pe ve Guizot çetesinin ik tidar koltu
ğuna sıkı sıkıya yapıştık ların ı gö
ren  halk  bütün ümidini Ledru-Rollin’e 
ve onunla birlikte çalışan Lam ariı- 
ne, Lotus Blsııc gibi adam lara bağ- 
la 'ivştı. İktidarın , bu halkçı ve rati- 
cadtlfeci kuvvetler karşısında buldu
ğu usûller pek ustaca düşünülm üştü. 
Bedru-Rollin ve arkadaşları, her 
g ittik leri yerde, paray la  tu tu lm uş 
bir güruh ta rafından  yuhalanıyor, 
böylece "halk  için” uğraşan ların  biz
zat halk ta rafından  reddedildiği ze
habı uyandırılm ak iste-niyordu. M uh
telif eya!et şehirlerinde tertiplenen 
bu nümayişlerde, serserileri cesarete 
getirm ek için bizzat devlet eliyle şa 
rap  dağıtıldığı ve kışlalarda askere 
ayrılan  şarap  istihkakının  bu m ak
sa tla  kullanıldığı da oluyordu.

Ledru-Rollin aleyhine tertiplenen 
nüm ayişlerin en büyüğü ve en teh
likelisi 1848 Şubat ayı o rtalarında 
P aris  kapılarında cereyan etti. Led
ru-Rollin. yine böyla hâdiseli geçen 
bir soy ah a ttan  sonra, Parıs^ dönü
yordu. Mücadeleci lider, 22 Ş ubatta  
P ariste  yapılacak bir protesto top
lantısında bulunabilmek için seyaha
tinin son kısm ını çabuk bitirm eğe 
k a ra r  verm işti. P arise dönüş, o z a 
m anın en süratli vasıtası o larak  bi
linen ve “uçan a raba” diye anıİ3n 
altı a tlı bir dilijansla yapılacaktı.

Halk, uzun zam andan beri P a- 
risten  uzak kalan ve~ eyaletlerde tü r 
lü tertip lere hedef olan Cum huriyet
çi lideri '  karşılam ak iQin hazırlık lar 
yapm aktaydı. D ilijansın başşehre 
P orte  d 'Ita lie  denen mevkiden g ire 
ceği belliydi. D aha b ir gün önceden 
hayli kalabalık  halk  kütlelerinin o
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ta ra fa  giden caddelerde toplanm ağa 
başladığı hüküm etin gözünden kaç
mamıştı. Guizot, m uhalefet liderleri
ne karşı sevgi gösterisi yapacak k a 
labalık ların  daha fazla toplanm asına 
m ani olm ak üzere em irler vermiş. 
Zaptiye Nazırı da jandarm aları ha
rekete geçirm işti. 30 bin kişilik bir 
kuvvet, gece gündüz, P aris  sokakla
rında devriye geziyordu. Lou s-Phi- 
1-PPe ta ra fta r la r ı bununla da k a ’ma- 
nuşla ı, eyaletlerdeki tertiplerini Pa- 
r iste  dc tek ra rlam ağ a  k a ra r  verm iş
lerdi. Colochard’lardan, yanı P aris 
serserilerinden ve sebze halinJeki iş 
çilerden toplanan tak riben  iki yüz k i
şilik , bir kalabalık  Porte d’Italie ci
varındaki bir sokak ta mevzilendiril- 
m işti. Ellerinde şarap  şişeleri, sopa
lar ve Ledru-Rollin aleyhine yazılm ış 
levhalar vardı. Tabii, okum a yazm a 
bile bilmeyen bu serserilerin  ta şıd ık 
la rı levhalardaki yazının ve. im lâ
nın düzgünlüğü kimsenin gözünden 
kaçm adı.

V urdum duym azlar
V  apılan hazılıkların  I^-dru-Rollin’-
* in hayatı bakım ından tehlikeli 

bir hâl alabileceğini gören bazı mu- 
hafif m illetvekilleri - o zam an F ra n 
sız Mec! sinde f p u  topu topu 8” Mu
halif vardı. hüküm et m akam larıy
la tem asa gecrr;ster t*dbir alınm a
sını istem işlerdi. Verilen cevap. Led- 
ru-Rollin şehre nümayişle girm ek 
arzusundan vazgeçtiği takdirde her- 
Ş 'y in  kendiliğinden voluna sokulaca
ğı şeklindeydi. Üstelik, olup b ten le- 
ri halka an latm ak  için m uhalifler 
ta ra fından  hazırlanan beyannam ele
rin  duvarlara  asılmsı da menedildi. 
D urum un ciddiyetinden hakikaten  
endişe duyan bazı m uhalefet ileri ge
lenleri -ve bu. a rada  Kam artine ile 
Louis Blanc. uzun uğraşm alardan  
sonra jandarm a kordonunu yararak , 
Dilijansın son durağı olan F antai- 
nebleau’ya kadar gidebilmişlerdi. 
P arise  yak laşan  kafile, başına gele
cekleri az çok biliyor, fak a t hay a tla 
rın ın  em niyet kuvvetleri ta rafından  
korunacağını sanıyordu.

A rabaya hücum
1 edru-Rollin’i taşıyan dilijans Por-

te d’Ita lie ’ye yak laştığ ı zaman, 
karşısına polis kum andanının atı 
çıktı. A rabacıların  durak lad ık ları bir 
sırada, civardaki sokak ta bekliyen 
serseriler güruhunun yürüyüşe geç
tiği görüldü. E llerindeki levhalarda 
"B uradan ancak İta ly a  Fatih i Na- 
pol£on geçebilir; sen kim oluyorsun
I edru-R ollin?” gibi sözler yazılıydı. 
M uhai f halkı kordon altında tu tan  
polis kuvvetleri, şimdi bu nüm ayiş
çilere adeta yel ahm akla meşguldü. 
Bir ar.da ortalık  k a n j t ; .  Dılijansm 
cırr.î's.- k:r:!:yor bazı r.Umay.şîlter 
kap ı’a r; ac.t> Lcdru. Rolhn’i d ışarıya 
tUriüıle.ıneJe çalınıyorlardı.

£ u  s-ıroda beklenmedik b.r şey 
oldu. Meydanın bir kösesinde ih tiya
ten  beki yen Garde Nationale, yani 
MU4  M uhafız kuvvetlerinin kum an- 

g e n i b.r subay durum a m üda

hale etti. Aslında bir milis kuvveti 
olan G aıde Nationale, her zam an s i
lâh altında bulunmazdı. F akat, Lo- 
uis-Philippe, P ariste  karışık lık lar 
çıkması ihtim alini düşünerek bun la
rı toplam ayı 'faydalı görm üştü. H ep
si halk çocuklarıydı ve zihniyet iti- 
ta r .y le  Guizot’nun em rindeki sa tıl
mış polislerden hayli farklıydılar. 
İş te  bu genç subayın müdahalesi 
Cum huriyetçi 1 deri m uhakkak  bir 
ölümden kurtard ı. A rabanın e tra fın 
da. Garde Nationale ile polis kuvvet
leri ve halk birb ir ne girm işti. Bu 
karg aşa lık ta  kaç kişinin öldüğünü 
F ransız halkı asla öğrenemedi.

P orte d ’Ita lie’deki hâdiselerden 
sonra şehre girilince, a r t  k b arik a tla r 
gerisindeki halkı tu tm ak  tam am en 
im kansızlaşm ıştı. Polis, P aris  n m er
kezindeki St. Deniş ve St. M artin 
caddelerindeki kalabalığı dağıtm ak 
için atlı kuvvetlerden faydalanm ak 
ve havaya a teş etm ek zorunda ka l
mıştı.

Kanun saygısı
U  u -karışıklıklardan sonra, 22 Şu-

battak i protesto  toplantısını y ap 
m ak da imkânsızlasııııştı. Hüküm et, 
21 Ş ubatta  yayınladığı b ir emirle 
her tü rlü  toplantıları ve yürüyüşleri 
yasak etm işti H er ç sit ınııkavrme- 
tin  r.ct cesiz olacağım gören m uha
lefet liderleri toplantıdan vazgecildi- 
r  ini ilân ettiler. F akat, Lo lis-Phi- 
lippe ve G uizot'nun idaresinden b v  
ren  halk, a r tık  m uhalefet liderlerini 
bile d in leniyordu. Sokaklar üniver
site talebeleriyle ve nümayişçilerle 
dolmuştu.

22-23 Şubat gecesi soğuk ve 
yağm urlu  bir geceydi. M uhalefet li
derleri evlerinden dı^'-rı çıkm am ış
lardı. F ak a t sokaklarda jan d arm a
lar ve polislerle halk arasında ça r
pışm alar oluyordu. İh tiya tı hâlâ  el
den b 'rakm ıvan  liderler -bilhassa 
Louis Blanc'la Ledru-Rollin- böyle

m üsait b:r anda yapılacak hüküm et 
darbesinin "dem okrasiyi m ahvede
cek” bir hareket olacağını düşünüyor
la r ve b ir şey yapm adan bekliyorlar
dı.

İpin ucu kaçınca
>s, ckak la rda a r tık  ih tilâl m akinesi

iyice işlemece başlam ıştı. Guizot’
nun em niyeti ve sükûnu tesis e tm ek
le görevlendirdiği Garde Nationale 
da nüm ayişçilere katılm ıştı. M.1U 
M uhafızlar, ihtilâl başarıyla sona er- 
d ği takdirde, geniş’etilccek seçim 
hakkından kenjılerin in  de istifade 
edeceklerini çok iyi biliyorlardı.

Kalabalık. Louis-Philippe’in o- 
tu rduğu  Tuileries sarayının önünden 
geçerken. "Y aşasın R eform "’, "K ah
rolsun Guizot!” diye bağırdı. T elâşa 
kapılan Kral. Guizot’yu azledip d a
ha az m uhafazakâr olan Mol^'yi iş
başına getiıdi.

23 Ş ubat günü Guizot'nun o tu rdu
ğu H ar ciye Köşkli öntinde vuku bu
lan karışık lık larda çok kan döküldü. 
Jandarm aların  kurşunuyla onaltı k i
şinin öldürülmesi halkı büsbütün çıl
gına dördüım üştü. A yaklanan ka
labalıklar kısa zam anda Palais Ro- 
yal’i de ele geçirm işlerdi. Ixnıis-Phı- 
lippe. Mol6'den sonra daha ileri fi
kirli Thieı-’i iş  başına getirm eyi dc- 
nediyse de bu da para etmedi. Garde 
N ationale 'ın  halka katılm ası bütün 
hesap 'arı boşa çıkarm ıştı. Çaresiz 
kalan  Kral, on yaşındaki oğlu lehine 
ta h tta n  fe rag a t ederek P aristen  ay 
rıldı ve İngiltere yolunu tu ttu .

H alkın Tuileries saray ına girişi 
görülecek şeydi. Yapılan hesaplara 
göre, sa rayda kırılan, parça parça 
edilen nadide krista llerin  ve porsele
nin ağırlığı yirmi beş tonu geçiyordu.
I.edru-Rollin’le Lam artine halka boş 
yere itidal tavsiye ededursunlar, k a 
labalık çoktan  Parlâm entoyu iş
gal a ltına  almış, satılm ış m illetvekil
lerini sopalarla kovalam ıştı.

22 - 23 Şubat 1818 gecesi Pariste çarpışmalar
H akkın  zaferi
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İKTİSADÎ VE MALÎ SAHADA
Kalkınma

“Külliyen uydurma”
V  alan haber yazan lara ateş ptis-

kürm ekle vazifeli Zaferde geçen 
haftan ın  sonunda Cum a günü, m eş
hu r "yalan lam a”lardan biri çıktı. 
Zafer, “selâhiyetli zevat” ile tem as 
etm iş ve bir gün evvel gazetelerde 
çıkan "Üç şeker fabrikasının -ki 
Adana, Çankırı ve A nkara fab rik a
larıdır- inşaatı du rdura ldu” haberi
nin "külliyen uydurm a” olduğunu 
öğrenm işti. Bu selâhiyetli zevata 
göre, bahis mevzuu A nkara ve K as
tam onu fabrikaların ın  inşaatı "sü 
ra tle” devam ediyordu. "Sanıldığı 
ve yazıldığı gibi Ç ank ında şeker 
fabrikası inşaatı yoktu".

Bu topyekûn tekzip, tabii ki mu- 
tad "uydurulan bu yalanla hangi 
gayeye hizm et olunduğu v.s. v.s,” 
cümlesiyle san buluyordu.. Yalnız 
İstanbul gazetelerinin haberine "kiH- 
liyen uydurm a" sıfatını kolayca ta- 
kıveren selâhiyetli zevatın tekzibi, 
de “külliyen doğru” değildi. Evvelâ 
şu 1957 seçim lerinden önce, 23 E kim 
de Sayın C um hurbaşkanı Celâl Ba- 
yarın  ve B aşbakan Adnan M endere
sin m üştereken temeline harç koy
dukları Adana Şeker F abrikası ac a 
ba ne âlem deydi?

Şeker F ab rikaları Umum Müdü
rü  Baha T ekan t 1958 yılının üçüncü 
günü Zafere verdiği bir beyanatta, 
“A dana fabrikasının inşaatı 1960 
yılında tam am lanm ış o lacak tır” d i
yordu. F abrikan ın  temel a tm a m e
rasim inde de “Ç ukurovada kam ış 
ziraatine m üsait şa rtla rın  vücudu, 
şirketim iz ta rafından  senelerce tie- 
vaırı e ttirilen  etüdler ve a ra ş tırm a
lar ile tesb it edilm iştir” buyurm uş
tu. F ab rika  200 bin ton şeker k a 
mışı, 100 bin ton pancar işliyebile- 
cekti. Maliyeti 8 milyon dolar dö
viz dahil 55 milyon lira idi. H a ttâ  
şeker kam ışının "bagas” denilen k a
lıntılarından selüloz yapm ak için 
T arsusta  bir k âğ ıt fabrikası k u ru 
lacaktı. Peki A dana ve T arsus hal
kına seçim lerden evvel vaadedilen 
bu fab rikalar ne olm uştu ? Tekzipçi- 
ler bu hususu m eskut geçmeyi te r 
cih ediyorlardı. Z ira İstanbul gaze
telerinin "külliyen yalan” dedikleri 
haberinin hiç değilse A dana fab ri
kası için doğru olduğunu çok iyi bi
liyorlardı. Gerek Adana Şeker F ab 
rikası, gerek  T arsus K âğıt F ab ri
kası projeleri şimdilik dolaba k ilit
lenmişti. Şeker F abrikaları Anonim 
Şirketinim 1959 raporunda bu husus 
lisanı m ünasiple ifade olunuyordu: 
“A dana Fabrikasın ın  ran tab l olabil
mesi için, bidayette günde 1200 ton 
pancar ve 2000 ton kam ış isl'yerek 
yılda 26 bin ton civarında şeker ve 
kam ışın ,‘t>£«as”ından da kâğ ıt is
tihsal edecek şekilde tesisi derpiş e- 
dilmişken. bu fabrikanın  ktırulaca- 
ğı yerde pancar denemelerinden he
nüz kati bir netice alınam adığı için, 
fabrikanın  yalnız kam ış işliyecek 9e-

B u lıa  T e k a n t
A nla t beyim , anlat.'..

kilde tesisi hâlinde yılda alınacak 
şeker m ik tarı 14 bin tona inhisar 
edeceğinden, bu m ik tar istihsal fab 
rikanın  tesisi için lüzumlu 198.815 
bin liraya -ilk m aliyet tahm ini 55

'm ilyon 1,raydı- kıyasla çok düşük
olarak  m üta lâa  edilmiştir.

Ayrıca, pancar şekeri fabrikaları 
için düşünülen dahilî im alâtın  kam ış 
şekeri fabrikasında da ayni nisbeti 
m uhafaza etm esi im kânsız bulun
m aktadır. D iğer ta ra ftan , bu fab ri
ka ile b r lik te  kurulacak kâğ ıt fab 
rikasının komple o larak  hariçten ge
tirilm esi za ru re ti dolayısile dış ted i
yesi 55.473.000 T.L. tu ta n  ceman
115.100.000 liralık  bir yatırım a ih ti
yaç gösterdiğinden Adana fabrikası 
için 313.915.000 lira  tu ta rında  bir 
envestism ana ihtiyaç bulunduğu tes
bit edilm iştir”.

İş te  bu sebeple. A dana fab rika
sının ikm ali -eğer tam am iyle vaz- 
geçilmemişse- uzun y ıllar için teh ir e- 
dilm lştir. Şimdilik kışlık pancar ye
tiştirilm esi denemeleri ve en iyi k a 
mış cinslerinin tesbitiyle iştigal olu
nacak ve “çok yüksek bir yatırım  
ile taahkkuk  ettirilebilecek fab rika
nın tesisi için m uktazi finansm an 
im kânlarının tem ini ve kati rantabi- 
lite hesaplarının yeniden tesb iti” dü 
şünülecektir. Yani te k ra r  başlangıç 
noktasına gelinm iştir.

İş te  kalk ınm a nutuklarında adı 
çok gecen A dana Şeker ve Tarsus 
K âğıt Fabrikaların ın  hikâyeleri Mtn- 
dan ibare ttir.

Şimdi gelelim Ç ankırı Şeker Fab- 
rikasınıjı hikâyesine:

Tekzipçiler bu hususta “sanıldığı 
ve yazıldığı gibi Ç ankında şeker 
fabrikası in şaatı yok tu r” dem ekte
dirler. Doğrudur. Ç ank ında şeker 
fabrikası inşaatı yoktur. Yalnız k a l
kınm a nutuklarında uzun y ıllard ır 
Cerkeşte kurulacak b r  Çankırı şe
ker fabrikası hikâyesi vardır. Mese
la 1957 de Adana fabrikasının tem e
li atılırken  Eaha Tekant bu mevzua 
dokunm uş ve “yakın zam anda inşa
a tına  geçeceğimiz Çankırı Şeker 
Fabrikası tâbirini kullanm ış
tır. Meşhur Zafer, fabrikanın  1959 
yılında hizmete açılacağını bile söy
lem iştir. F ab rika  35 milyon liraya 
mal olacaktı ve yılda 120 bin ton 
pancar işliyecekti. İşte bu fabrika 
için şimdi Zaferin keşfettiğ i “selâ
hiyetli zevat” m uzafferane b ir edâ 
ile “Böyle bir in şaa t yok” diyebil
m ektedirler!

A nkara  ve K astam onu fab rika
ların ın  hikâyeleri de pek parlak  de
ğildir. Bizzat B aşbakan 8 A ğustos 
1957 tarih li ve “İktisad i İstik lâ l 
Mücadelesinin m eydan m uharebesi 
kazanılm ıştır” cümlesiyle m eşhur 
Kastam onu nutkunda fabrikanın 
"1959 kam panyasına yetiştirileceği
ni” söylediği halde vatandaşlara  y a 
pılan bu taah h ü t yerine getirilm i- 
yecektir. A nkara fabrikasının d u ru 
mu da aynıdır: Umum M üdür Baha 
T ekant 22 M ayıs 1958 de temel a t 
m a m erasim inde “İkibuçuk sene 
sonra 1960 yılının sonbaharında on- 
sekizinci şeker fabrikasının bütün 
tesisleriyle A nkarada işletm eye a- 
çılması merasimini Cenabı H akkın 
inayetiyle hop birlikte tesit edece
ğiz” dediği halde, 1960 da bu m e
rasim  yapılam ıyacaktır. Son durum a 
göre -yeni değişiklikler olmazsa- 
A nkara ve K astam onu fabrikaları, 
“kademeli o larak  1961 yılında işlet
meye açılacak şekilde program laştı- 
rılm ıştır”. Hâlen bu fabrikaların  “z i
ra i etüdleri tam am lanm ış ve saha
ları tem in edilerek şantiyeler açıl
mış ve buralarda bir kısım sosyal 
tesislerle, yollar, am barlar, atelye* 
ler, su şebekeleri vesairenin inşası
na başlanm ıştır”. Yalnız tesislerin 
dışarıdan getirilm esi işi m ua llâk ta
dır. Ecnebi firm alarca taleD edilen 
meblâğ, döviz olarak  çok yüksek bu
lunm uştur. Bu sebeple ilk  plândan 
vazgeçilerek tesislerin  içeride im ali 
yo llan  aranm ış. Devlet Demir Yol
la n  ile tem asa geçilm iştir. Tabii ki 
içerideki im alât fikri henüz b ir de
nemeden ibarettir. Ne netice verece
ği meçhuldür. Netice pek müsbet ol
m azsa A nkara ve K astam onu fab ri
kaların ın  1961 de dahi bitirilm esi 
m üm kün olnuyacaktır.

İşte  “külliyen yalan” id iia la n n  
hikâyesi bundan ibarettir. Bunun i- 
Çindir ki yalan üzerine inşa edilen 
görülm em iş kalkınm a hikâyesine bu
gün kalkınm a nutukları çekenler bi
le inanm am aktadır.
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İKTİSADÎ VE MALI SAHADA

Yunanistanda bir pazar yeri
Ocri kalnıtş bir m em leke t ama...

Ilıracal
Tempolu bir artış!
ı eçen haftan ın  sonunda Cum a gü- 
' '  nü. Z afer ve H avadis gazetele
rinde hoş b r '  haber vardı. B irader 
gazeteler son 9 ay zarfında 1.5 m il
y a r lira  tu ta rın d a  ih raca t yapıldığı
nı bildiriyorlardı! Bu rakam , ih ra 
ca t fiyatlarına  prim ler eklenerek 
bulunm uştu. H albuki İk tid a r  ileri 
gelenleri, borçlar bahis mevzuu olun
ca, prim li kurdan  hesap yapan Mu
halefeti bir hayli azarlam alard ı! A- 
m a 9 yılın en kötü ih raca t mevsim i
ni güzel gösterm ek için rakam ın  
prim le şişirilm esinde b ir m ahzur 
yoktu.

H akikate gelince. bu ih racat 
mevsimi son derece kötüdür. Son 9 
yılın A ğustos - M art devresindeki 
8 ayl:k ih racatın  m ukayesesi bunu 
a ç ık la  o rtay a  koym aktadır:

8 AYLIK İHRACAT (Milyon TL.)
Y ıllar İh racat

1951 700,9
1952 656.1
1053 751.3
1954 724.8
1955 668.6
1956 6*2.4
1957 577,5
1958 651.3
1959 567.9

Tabloda görüldüğü gibi 1958 A- 
ğustosundan 1959 M artı sonuna ka- 
darki devre en düşük İhracata ja h ıt 
olm uştur. D urum  başlangıçta son
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derece kötüydü. B ereket Ş ubat ve 
M art ay larında 92 ve 120 milyon li
ralık  ih raca t yap ılarak  daha evvel
ki ayların  kaybı kısm en telâfi edil
in ştir. A m a gene de 1959, geçen yıl
lardan  iyi b r  yıl olm ıyacaktır. 
H albuki is tik ra r  program ının başlı
ca gayelerinden biri de ih racatın  g e
çen y ılların  çok üstüne çıkarılm a
sıydı. Bu gaye gerçekleşm em iştir. 
Am a bu. Z afer ve Havadis b irader
lerin  1,5 m ilyarlık ih raca ttan  bah
setm esine tabii ki mâni değildir.

Yunanistan
İstikrar içinde kalkınma
1 953 de parasını am eliyat masası* 
■* na y a tırd ık tan  sonra Yunanistan, 
liberal ik tisad i zihniyet içinde -am a 
yirm inci as ır liberalizmi- Türkiye* 
den daha  büyük bir hızla kalkınm a- 

*
H E R K E S

O K U Y O R
----- ---- ---------------------- -—

ya başlam ıştır. F iya t is t ik ra n  bu 
iktisadi zihniyetin tem el prensiple
rinden biri olm uştur. F ilhak ika 1955
- 19j8  y ıllan  arasında Y unanistan
da top tan  eşya fiyatları yüzde 1.87. 
h aya t pahalılığı yüzde 5.36 nisbe- 
tir.de a rtm ıştır  Yani fiy a tla r sabit 
kalm ıştır. H albuki ayni devrede 
Türkiyodc A nkara g îçinm e endeksi 
yiizdj 70 b r  a r tış  gösterm iştir.

F iy a t is tik ra rın a  son derece d ik 
k a t edilmesi, Y unanistanın serm aye 
teraküm ünü hızlandırm asına mâni 
olm am ıştır. N itekim  gayri safi m il
lî hasılanın y atırım lara  giden payı 
1957 de yüzde 18.6. 1958 de yüzde 
19.5 o lm uştur ki bunlar hak ikaten  
yüksek nisbetlerdir. O kadar y ü k 
sek m sbetlerdir ki hızla kalkınm ak 
için enflâsyondan kaçınılam ıyacağını 
iddia eden D. P. ik tid an  zam anında 
Türkiyenin ya tırım la ra  ayırdığı pay 
gayri safi millî hasılanın yüzde 12 
sini aşm am aktad ır. Y unanistanda 
ya tırım la r m utlak  o larak  sabit fi
y a tla r’a  yüzde 50 a r ttığ ı halde. Tür- 
kiyede y a tır ım la r azalm aya başla
m ıştır.

F azla yatırım  yapan Y unanistan 
bunun semeresini alm ak ta  d a  gecik
mem iş 1953 . 1957 yıllarında milli 
gelir sabit f iya tla rla  her yıl o r ta la 
m a olarak yüzde 5.6 nisbetinde a r t 
m ıştır. H albuki ayni devrede Türki- 
yede yıllık o rta lam a a rtış  yüzde 2.4 
dür. M emleketimizde nüfus yılda 
yüzde 3 nisbetinde a rttığ ın a  göre, 
Türkiyede millî gelirden adam  başı
na düşen pay azalırken Y unanistan
da bu pay yükselm iştir. B ilhassa 
1955 den sonra adam  başına düşen 
millî gelirde hızlı b ir a r tış  görü l
m üştür. 1955 de 217 dolar olan a- 
dam başına reel gelir, yüzde 22 gibi 
büyük bir yükselm e göstererek  1958 
de 275 do lara  erişm iştir.

Demek ki fiyat is tik rarına  büyük 
ehem m iyet veren Yunanistan, ka l
kınm a için enflâsyondan m edet u- 
m an Türkiyeden çok daha verimli ne
ticeler elde etm iştir. Ama buna 
rağm en, bu neticeler kâfi görülm e
miş. liberal fikirlerden vazgeçilme - 
m ekle beraber, plânlı bir İktisadî 
düzen içinde kalkınm anın hızının 
daha d a  arttırılabileceği ve y a tır ım 
ların  daha verim li sahala ra  yönelti
lebileceği kanaatına  varılm ıştır. İ ş 
te  bu m aksa tla  Y unanistan, T ürk  
devlet ad am lan  ‘‘A m erika sanki 
p lânla mı kalkındı” iddialarından 
h â lâ  vazgeçm ezlerken, 5 yıllık bir 
kalk ınm a plânı hazırlam ıştır.

5 yıllık plân
Y  unanistanda ik tisad i bir plân ha-

* sırlanm ası yolunda ilk adım lar 
iki yıl evvel, İk tisad i T eşkilâtlanm a 
ve P lânlam a A raştırm alan  Komis
yonunun kunılm asıy la başlam ıştır. 
Bu komisyon, plânın yapılm ası için 
her sektörde gerekli m alûm atı top 
ladı. Y unanistanın en seçkin m üte
hassıslarını -yani “k itab i”lerini- b ir 
a ray a  getiren  komisyon bu m alûm a
tı işlem iştir. D iğer ta ra f ta n  Birlen
m iş --Milletler m ütehassıslannm  da
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yardım ıyla Milli is ta tis tik  Servi M
plânlam anın icaplarına göre yeni
den teşkilatlandırılm ıştır. N ihayet 
Koordinasyon Bakanlığının plânlam a 
dairesinin ecnebi ve yerli m ütehas
sıslarla  takviyesi kararlaştırılm ıştır.

Ben yıllık plân bu gayretlerin  
m ahsulüdür. Yalnız Y unanistanın 
p lânlam a yolunda hcniiz acemi ol
duğu  ve daha te ferruatlı h r  planın 
cok daha büyük ölçüde iFtatist.ik 
m alûm ata ihtiyaç gösterdiği düşü
nülerek ilk beş yıllık plâna ''m uvak
kat"  sıfatı verilm iştir. F ak a t "m u
vakkat"  kelimesi beş yıllık planın 
değiştirileceği n’Anasma alınm am alı
dır. Bu kelimeyle sadece, işin h^nüz 
başlangıcında bulunulduğu ifade e- 
dilm ek istenm iştir.

İlk beş yıllık plânın hedefleri bir 
hayli iddialıdır: Beş yıl zarfında m il
lî gelirin yüzde 33 nisbetin ie a r t t ı 
rılması derpiş edilmiştir. Adanı ba
sına düşen reel gelir 1963 de 370 
dolara çıkarılacak tır. 384 bin kişi 
için yeni iş im kânları y a ra tılacak 
tır .

Bu m aksatla  1958 . 1963 devre
sinde gayri safi milli Hasılanın yüz
de 20 si yatırım lara  gidecektir. Bu 
devredeki yatırım lar 103 m ilyar 600 
milyon Drahm iye erişecektir. Y atı
rım ların  yüzde 33 ü âm m e sektörü  
ta rafından  gerçekleştirilecektir.

103 m ilyar Drahm iyi aşan y a tı
rım ların  finansm anı için dahili t a 
sa rru f kâfi gelm iyecektir. Bu dev
rede dalıilî ta sa rru fu n  80 m ilyara 
erişeceği hesaplanm ıştır. Geriye k a 
lan 20 m ilyar Drahm i dış kaynak
lardan tem in edilecektir ki bu m üm 
kün görülm  ektedir.

Velhasıl Türkiyeden bin defa faz
la  liberal fikirlere sahip bulunan 
Yunanistan H üküm eti plânlı bir ik 
tisadi kalkınm aya gitm ekte tereddüt 
etm em ektedir. Z ira plân. m ahdut 
kaynakların  en az israfla  kullanıl
m asına im kân veren iktisadi kalk ın
m a m etodudur.

Ü N İ V I

II E K K E S
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I «ilebeler
Zaptedilemiyen gençlik

on iki hafta  zarfında Cağaloğ-
lıındaki tarih i ve m uhteşem  T ü r

kiye Millî T aleb: Federasyonu -T. 
M. T. F .. binasına girip  çıkanların 
sayısının muazzam nisbette çoğal
madı pek az kim senin dikkatin i çek
ti. C. H. P. nin Hâzineye intikal e t
tirilen ve bilâhare T. M. T. F. na 
yerilen eski İstanbul İl Merkezinde 
ün iversite  gençliği, bir şeref im ti
hanı verm enin büttln acılarını çeki
yordu

Meselenin esası. İk tidarın , T. M. 
T. F. nu kontro llan  altında bulun- 
duran Gen?l B aşkan Vahdet Tayan 
ile İkinci Başkan Erol Ünal ve a r 
kadaşları ekibinin, D. P. icraatına 
alk ış tu tm am alı, hiç olm azsa sus
masını bilmemesinde yatm aktaydı. 
Bu gençler baskı ve tehdit karşısın 
da yılmıyor, aksine daha azim kâr 
ve yırtıcı davranıyordu. Neticede, 
m enfaat yemi ve sopayı felsefesine 
temel yapan zihniyet, 3 ay kadar ön- 

| ce D. P. ye bağU o larak  kurulan 
Gençlik Bürosunu Tayan ile Ünal ve 
a rkadaşları ekibine karşı seferber 
etm işti. V atan Cephesi Ocakları açı
lışındaki cöm ertliği tek rarlıyarak . 
T. M. T. F. yıllık adi kongresinin 
gayri nizami o larak  ve bir em rivaki 
ile toplanm ası tem in edilmişti.

İsmi var. cismi yok Gençlik Bü
rosunun başına diğer 3 D. P. m illet
vekili ile birlikte. Sadık Erdem ge
tirilm işti. 36 yaşındaki Erdem, ku
rulacağı rivayeti dolaşan Gançlik ve 
Spor Bakanlığının rüyası ile kollan  
sıvamış, tem aslara  başlam ıştı. Ken
dini kudretli zannettiği anda, milli 
bankaların, iktisadi devlet teşekkü l
lerinin ve Millî Eğitim  Bakanlığının 
yardım ları kesmesiyle malî kr.zler 
geçirm ekte olan T. M. T. F. nin, 
İstanbula ta şradan  gelecek delege
lerinin vol paraların ı, iaşe ve ibate 
m asrafların ı üzerine alııuştı. Esasen 
T. M. T. F. idasdcileri, her ne z a 
m an iktisaden bağımsız b .r teşkilât 
olm ak veya herhangi diğer b ir te 
şebbüsleri iç n resm i m akam lara baş- 
vursalar. Erdem e m üracaat etm ele
ri tavsiyesini alm aktaydılar. Böylece 
E rdem  ve dolayısıyla Gençlik Büro
sunun. istem eseler dahi T. M. T. F. 
idarecilerine zorla tanıtılm ası m ak
sadı güdülüyordu.

T. M. T. F. kongresi evvelki h a f
tanın başında pazartesi gilnü. âza 5 
bfrük ve 4 cem iyetten gelen 109 de
legenin iştirakiyle Gançlik Biiıosu- 
mın şartlı himayesinde açıldığı za 
man, Erdem  çok yakın  bir m esafe
deki Sirkeci İpek P alasta  k a ra rg â 
hını çoktan kurm uştu. K ararâhçıİar 
adı veriloıı m uhaliflerin m anız k a l
dıkları ilk m ağlûbiyet. Erdem için 
hazjn olmuştu. Karar„'ih>;ılann ad a
yı İstanbul Üniversitesi Talebe Bir-

r S İ T E

Kongrede tasnif
Tur: 11!..

iğ inden  Feridun Tosunlar, Kongre 
Başkanlığı seçiminde, Tayan ile Ü- 
nal ve arkadaşları ekibinin adayı 
A nkara Üniversitesi Talebe B irliğin
den Yalçın Küçük karşısında 51 . 35 
m ağlûp oluverm işti.

Neticesiz 17 tu r
I ?  Erdem in evde yaptığı hesap 

J  çarşıya uysaydı, herşey sü t li
man, plânlaştırıldığı şekilde yürüyüp 
gidecekti. Ama "m enfaat yemi 4- 
sopa =  ik tidar" felsefes.nı milletin 
ümidi gençliğe ta tb ik  kolay değildi. 
Kongrenin Tayan ile Ünal ve a rk a 
daşları ekibinin gösterdiği ta rih ten  
önce toplanıp tasfiye işinin bir an 
evvel başarılm ası için A. Ü. T. B. 
adına im za veren Başkan Yavuz Es- 
m ersoy ihraç edilmişti. Esnıersoy, 
A. Ü. T. fe. delegasyonu başkanlı
ğından ittifak la azledilmiş ve yeri
ne Küçiik getirilm işti Böylece, A. 
Ü. T. B.. Tayan ile Ünal ve a rk a 
daşları ekibine iltihak etm işti. An
cak. A. Ü. T. B delegasyonu, böyle 
bir cüreti. Erdem in D. P. kesesin
den ödediği y irm işer liralık yevm i
yelerinin kesilmesiyle ödediler.

B aştan sona hâdis?Ii cereyan e- 
den kongrede Genel B aşkan seçim 
lerine gelinmesinden sonra, hizipler 
arasındaki gerginlik infilâk safhası
na ulaştı. Bir namzedin Genel B aş
kan seçilebilmesi jçin, m evcut ekse
riyetin beşte üçünün reylerini top la
ması gerekiyordu. K arargâhçılarm  
değişm ez adayı, D. P. ye bağlılığı 
ile m eşhur İstanbul Üniversitesi T a 
lebe Birliğinden Saıııet GUldoğandı.
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ÜNİVERSİTE

Prensip mücadclesi yapan Tayan i- 
le Ünal ve arkadaşları ekibi ise, rey 
tıUrttktame kab liyeti olan lokomotif 
ip 'n feri 3 Jof* d îğ iç t rm is’erdi. Ev
velâ A. Ü. T B. den Orhan Kılcı.
* ınra Yalçın K1icük ve nihayet İ s 
tanbul Teknik Üniversitesi Talebe 
Bir’iğinden Atillâ Yalçını denem iş
lerdi. K onçrenin Cuma gününe k a
dar devam e t tğ i  13 «ün zarfında 17 
tu -  yanılırrs. fak a1 hiçbir aday ge
rekli ekseriyeti sağlıyamamıgtı.

On' alsıma kap tan !
1 7 rakam ına rağm en. T. M. T F.
•* tu r rekoru eş;a)e edilemem şti T a
yan gecen se-e, Genel Başkanlığı 21 
in 'i  tu rda  kazanabilm iş ve böyece 
tu r  rekoru tesis edilmişti.

Erdemi, y irm işer liralık yevm 'ye- 
d?n başka. Beyaz:ttaki içkili T at - 
Buluş Lokantasını ICaıargâhcılar n 
eıuirl?rine tahsis e tm sti . K arargılh- 
cı'ar. T at - Buluş Lokantasında. bir 
im za mukabilinde istedikleri kadar 
yemek ve içmek hakk na sali ptiler. 
T.'bii ki. K a ra rg â h a  olum iık’arı hal- 
d '\  öyle geçinerek ücretsiz gıda ve 
a'kol temini yoluna k den’er d? v a r
dı. Esasen, siyasi parti kongrelerin
den tefrik i gayet zor olan tnp 'antı- 
la ıdaki havanın derhal elektrik len
mesindeki rolü, biraz da tütsülenm  ş 
k a fa 'a n n  sağladığını hiç kimse in
k â r  edemiyordu.

Sağladıkları r :y  adedi ile 20 li
ralık  yevmiye alan lar ve T at - Bu
luş Lokantasında beslenip keyif sü
renlerin m iktarı arasında İkincisi 
lehine fark  gören K arargâhcılar. Er- 
d ra n ilhamıyla bazı tedbirler a l
m aktan  geri kalm adılar. A ldatılm a
larını önlemek m aksadıyla, m uay
yen g rup lara  daha önceden tesbit 
edilen işa re t'e r vermişlerdi. Meselâ 
bir grup, fa m e t Güldoğanır. işvenin  
“t"  harfini büyük yazacaktı. D iğer 
b 'r  grup, soyadın i a kı “n" harfinin 
kuynığunu uzatacaktı i'âh... Terti- 
b 'n fark ına varan Küçük, derhal 
m ııkab 1 tedbirler a la rak  oy pusula
larını dam galı ve m«tbu olarak h a
zırlatm ıştı. Arzu edilmiyen ismin ü- 
zeri. her iki ta ra fa  taşırılm adan ci- 
zi’ecekti. Çizme amelivesi d<> k»ı>o,ı 
hücrede yapılacaktı. K arargâhçıların  
her tertibinin m eydana çıkar İm asın
dan  sonraki turda. Güldaganın ald ı
ğı oylarda esaslı bir düşülün kay
dedildiği görülüyordu.

En fazla tazyike m aruz kalan
lar, yüksek okul öğrencileriydi. Y ük
sek okul mensuplarının, üniversite
liler kadar garan tile ri yoktu. P.ir 
kulp tak ıla rak  yüksek okuldan a tıl
m aları işten bile değildi. İs te  bunun 
içindir ki. K arargâhcılar, yüksek okul 
larm  oylarına sahiptiler veya hiç ol
m azsa m uhalefetlerinden m asundu
lar. Kuru sıkı tehditler, bazı dele
gelerin babalarının m em uriyetlerin
den edileceği yolundaki gözdağı ver
meleri g ırla  g idyordu .

Kongrenin bir tü rlü  son bulm a
ması yüzünden delegeler gına ge
tirm işlerdi. İm tihan ların  yak laşm ak
ta  olması yüzünden de telâş ve sab ır

sızlık başgösterm işti. Ne var ki. E r 
dem m utlaka re t  ce alm ak istiyor, 
bir tü rlü  tehire yanaşm ıyordu. An- 
kar v ı, büyükler.nin yanına m uzaf
fer dönmeğe azimliydi. Üstelik, Genç
lik Bürosu Güldoğana rey venuiyen-
1 rin  iaşe ve ibadesini karşılam ağı 
reddettiğinden, ta şradan  İstanbula 
ge en Tayan ile Ün^ıl ve arkadaşları 
ek bi ta ra fta r la r ı para sıkıntısı ce- 
k  yor!ardı. Bunlar n Gençlik Büro
su vat>‘. k a n  m üracaatlar. kaa 'e  
alınmıyor. "V az ifesn1 bilmiyen de
legasyonlara p a ra  yok!” cevabı ve
riliyordu. Vaziyet karşısndft Ç a r
şamba gecesi Yalçın ve Kı'cı söz a- 
la ıak  Gençlik E ü n su n u n  davran ışı
nı protesto etnvş’er ve kongrenin 1 
T-m m uza b rak ılm asın ı istemişlerdi. 
Derhal kürsüye g e e n  Güldoğan. 
G n c lik  B frosunun p ara  ve mı ediği 
dı>v«ı«y'',ıl«nn  m a sra fa rm i kendi 
teşk ilâ tı İ. Ü. T. B. nin karşıl yaca- 
gını açıklam ıştı.

Rev top’am ak için tek tik  hazır- 
lıyan Güldoğanın bu tem inatı itim a
d ı siy*»" aörülm edi. Mtit^okiben ko
nuşan Tayan. Gençlik Bürosunun, 
yüksek tahsil ta leb 'le rin in  meselele
rine b ta ra f' ve m aksatsız '>ları>k hik
m et edeceğine kani b.(Ilınmadığım 
belirtti. Tayan. “Gençlik Bürosunun
D. P. ye bağlı o lm aktan başka hiç- 
b 'r  vasfını görm üyorum " deyince 
beklenen kasırga nihayet koptu, o r
talık  karm akarışık  oldu. "Siyaset 
yapıyor” d ye bağınsan  K a'argâhcı- 
İa’- hatibin ve Kongre B alkanının  ü- 
zerine yürüdüler.

K arakolda ne v a r?
V  u n ışm ala r böylece başladı ve gü- 
’ rü ltü le r a rttı. H üküm et Kom iser

leri derhal yardım  istediler. Bazı de
legeler, Kongre Başkam nm  cebinde 
kam a olduğunu polislere ihbar ede
rek  «ram a yapılm asını talep e t ti
ler. Yapılan aram a sonunda, kongre 
yorgunluğu ve ta rtak lanm a netice- 
e nde kendinden gecen Kücükün ü- 
zerinde. 6 santim  uzunluğunla bir 
sustalı çakı bulundu. C ankurtaran  
arabasına b nd rilen Küçük, hasta- 
h*’"<' yerine Em niyet M üdürlüğüne 
götürülerek  n e ^ a r 'l  altına alındı. 
Aynı gec» sabaha karşı sa a t 3 te de 
T^yan. "hi'k i'm eti tah k ir ettiğ i" id- 
d 'ası i'? E  rr niyet M üdürlüğünde a- 
ğ ır suçlara bakan İkinci Şubenin
Nezarethanesin'». Kücükün yanına

götürüldü. Tavan ile Kücükün ke- 
r ’ ',r 'e ri sil’tülmUş. c^p’^rirden anah- 
tü-'pı-ı a lırm 's t1. Sabaha kadar, taş 
f-e rin d e  sabıkalılar’*  h r i k t e  so
ğ u k ta '1 t ' r t ’r  t'tred i'~ r. A rkadaşları 
ra -d e rü ’-rini göndermek istemis. fa- 
lf>t pyvınivof m cns-'o 'an  alm am ıs'ar- 
dı. S aat 15 de Adliyeye sevkedilen 
j> gön-, evrak  noksan oldufru için 
S’ vcılıkca kefaletle serbest b ırak ıl- 
d -l-rsa  da. polis kara rı ancak saa t 
20 d “ ve^inp se t rdi. Bttv’ece Kücü
kün 22. T ^ a n - n  ise 17 saa t hürri- 
y e t ’ " ’'i tah d it edilmiş oldu.

Kongre, hâdiselerden sonra çalış
m am ıştı. K arargâhçıların . Tayan ve 
Küçüküri gaybubetlerini fırsa t bile
rek  seçimlere devam edilmesi husu

sunda gösterdikleri istek  kongrece 
reddedilmişti. Bu arada, İ. Ü. T. B. 
İk  nci Başkanı D ündar Akcet n ile 
Genel S ekreter O rhan Bulriaç da 
dövülmüş ve birincisi 5 günlük ıa - 
po: almıştı.

K arargâhçıların  hatıra la rdan  si
linmesi im kânsız en trikaları üzerine, 
ibre Genel Başkanlığı n ihayet ele 
geçirilecek hale gelen bir m ükâfat 
yanned-n Güldoğan aleyhine dönme
ğe başlam ıştı. Güldoğanın Başkanı 
b-j’unduğu İ. Ü. T B. ne bağlı 9 ce
m iyetten 7 sinin lideri, m üşterek b.r 
deklârasvon yayınlam ışlar, "üniver
site topluluğunun vekar ve haysi
yetine yakışm ıyan kötü hâdiselerin 
müsebbiplerini” takbih ve protesto 
etm işlerdi. H alihazır İ. Ü. T. B. de
legasyonunu tanım adıkların ı aç ık la
m ışlar, "her tü rlü  küçük hesap ve 
tem ayüllerden uzak" yeni bir kad
ronun secilmes.ni arzuladıklarını be- 
lirtn rşlerd i.

Onbeşinci kongre, n ihayet Cuma 
günü çalışm alarını bitirem eden te 
hir edildi. K ongrenin 15 Tt-mmuza 
irrak ılm asına dair bir tak ririn  h a
zırlandığı haberi, karargâhın ı İpek 
P alastan  Tepebaşındaki Sedir P a 
lasa  nakleden Erdem e telefonla u- 
laştırıldığı zam a ., ş'ddetle m uha'e- 
f t  edilmesi e ırri verildi. Erdem e 
göre, karşı ta ra ftan  gelecek bir te- 1 
h ir tak ririn in  kabulü, K aıa ıeâh ç ı-  
la rın  prestiiini sarsardı. Bu sebeple 
bir gün daha sabredilrneli ve teh r 
tak riri. K ararırfthcılarca Kongre 
B aşkanlığına verllmeMydi.

F akat. Erdem in kati direktifine 
re.ğmen. Tayan ile Ünal ve arkadaş- 
la n  ekibinin teh ir teklifi. 54 lehte. 
17 aleyhte ve 25 m üstenkife karşı 
kabul ed İdi. Kendi teşkil ettiğ i k a 
y a la ra  bind rip  mahvolmak tehlike
si ile karşılaşan  Güldoğan dahi m üs
tenk if kalm ıştı. Böylece. açılışta ol
duğu gibi, kongrenin m uvakkaten  
dağılışı sırasında da K arargâhcılar 
hezimete uğruyorlardı.

K ongrenin âlçıbetini, İstanbul 
Y ük.vk Okullar T a’ebf» Birliğinin 
r^vleri tâ y 'n  edecekti. İ. Y. O. T, B. 
delegeleri. K arar^âhcı nim akla bera
ber. B aşkanları İsm et Özbayın Ge
nel B aşkanlığa get rilmes.ni istiyor
lardı N itekim  oylam ada m üstenkif 
kalm ışlar veya Monroe. Bardot ve
I.oren eibi seks b im halarına rey 
vermişler, bazan da oy m ısulalarım n 
üzerine "Va.-geçmsyiz İsm etten" d i
ye y az n rş’ardı.

15 Tem muzun n°lere gebe oldu
ğunu şimdiden kestirm ek im kânsız
dı ama, bilinen tek sev, Güldoğanın 
sansını tam am en kaybettiğiydi. Sim 
di bütün te rr ’nn l°r, Türkiyede var- 
lıS-ı hissedilen v^gâne ^»nclik teşek
külü T M. T F. nun. Millî Türk T a
lebe Birliğine benzememes ydi Mem
leket hesabına bövle bir üzücü neti
ceden kaçınm ak icın yegâne çıkar 
yol da, delegelerin, kongre dağ’lır- 
ken h ir  öğrencinin salondaki k a ra 
ta h tay a  iri iri harflerle karaladığı 
"N am us =  Oy” mizanı üzerinde 
salim  kafay la düşünmeleriydi.
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D Ü N Y A D A  O L U P  B İ T E N L E R
Doğıı - Balı

Pazarlık ba.şlıyor
IJ u haftanın  başında, pazartesi gü- 

nü öğleden sonra, Cenevredeki 
M illet'er Sarayına giden yollar sıkı 
kordon altındaydı. K apıya kadr.r so- 
kulabilen gazeteciler b irer b irer ge
len siyah arabaları d .kkatla  göaden 
geçiriyorlar, delegasyon başkanları- 
nın işareti görülür görülm ez flaşlar 
işlemeğe başlıyordu. A ylardan beri 
beklenen ve dedikodusu herkesin çe
nesini yoran Dışişleri B akan lan  'top- 
la n ts ı  nihayet başlıyordu. D ört bü
yüklerin muhtem elen yazın yapacak
ları top lan tıya zemin . hazırlam ak 
ve zirveye giden yollan  temizlem ek 
m aksadıyla top lanan  bakanlar daha 
henüz ne konuşacaklarını tesbit e t
m iş değillerdi. H erbiri a y n  planlarla 
gelm işti ve bunlann  uzlaştırılm asın- 
da tak ip  edilecek usûl bile belli değil
di. Am erika, İngiltere, F ransa  ve 
Sovyetlerbirliğinin A lm anya mesele
sindeki görüşleri birbirinden o derece 
farklıydı ki, bunların bir araya geti
rileceğini ve zirve toplantısı için bü
tün  yolların açılacağını zannetm ek 
için fazla iyim ser olmak lâzımdır.

Batılılar, tam  konferansın arefe- 
sir.de kendi ara larında fik ir birliğine 
vardıklarını iddia e tn ik te y d ile r. Ge
çen h afta  yapılan P a r  s toplantısı 
Sovyetlere sunulacak Batı teklifleri 
hususunda Am erika, İngiltere. F ra n 
sa ve A lm anya arasındaki görüş ay 
rılıklarını o rtadan  kaldırm ış ve m üş
te rek  bir cephenin hazırlanm asına 
im kân verm işt . Bu iddialara inanan
lar, o zam andan bari bu dörtlü, h a t
tâ  beşli toplan tıların  m ütem adiyen 
sürüp gelm esine bir tü rlü  akıl erdi- 
rem iyorlardı. Mademki, B atılılar a- 
rasm da görüş birliğine vanlm ıştı, o 
halde daha geçen haftan ın  sonunda, 
yanı konferanstan  iki glin önce te k 
ra r  uzun uzun top lan tılar yapılm a
sının sebebi neydi? A m erikan D ışiş
leri Bakanı C hirstian H erter, Cııma 
günü Cenevreye gelmeden önce, ne
den Bonn’dan geçm ek zaruretin i 
duym uş ve A denauer’le te k ra r  gö
rüşm üştü? İta ly an  Dışişleri Bakanı 
Pella’nın sık sık Parise gelip g itm e
sini neye yorm alıydı ? Hele konfe
ranstan  bir gün önce, aynı baltanın 
Cenevrede gözükm esi ve delegasyon 
başkan lan  arasında arabuluculuk e t 
mesi doğrusu ^ek manidardı.

U zlaşm anın içyii/.U
F  ğer W ashington m akam larının 

J iddia ettik ;eri g.öi. asıl top lan tı
dan önca B atılılar arasında yapılan 
hazırlık  orovalarında herhangi b.r 
anlaşm aya varılm ışsı, bu aslında 
d ö rt ta ra flı değil, iki ta ra flı bir nn- 
lajıııaydı. A:man Dışişleri Bakanı 
Von Brentano i e F ransız D ışişlen 
Bakanı Couve Murville’in görüşlerin
deki aşırılık  daha başlangıçtan itiba
ren  dîkkati çekmiş ve İngiliz-Anve- 
rikan görüşü karşısında bu iki dov- 
letin tu tum ların ın  uzlaşm azlık dere
celi hemen o rtaya çıkmıştı. Aslında 
îngilizlerla A m erikalılar arasında 
va -ılınış olan uzlaşma. Batının bu iki 
m üttefikine âdeta bir olup bitti şek
linde kabul ettirilm iş durum daydı 
Üstelik. A lm anyanın Doğu-Batı gö
rüşm elerine ancak m üşahit olarak 
kabul edilme»!. A m erikalılarla Ingi- 
liz'ere, karşı tek  başına kalan F ran- 
sanın m ukavem et gücünü bir hayli 
azaltm ıştı. Bu zoraki . boyun eğişin, 
asıl görüşm eleıde belirebilecek ih ti
lâ fla r  sırasında rol oynampsı ve B a
tik le r  arasındaki zahirî görüş birli
ğini ihlâl etm esi pekâlâ mümkündü.

Türlü gidip gelm eler sonunda 
v*r’lan Ingiliz-A m erikan uzlaşm ası-

D ış iş le ri Bakanları Toplanırken Avrupada Kuvvet Muvazenesi
Çerçeve iç in d e k i  rakam lar  
ordu m e v c u t la r ın ı  g ö s t e r i rVarşova Pakt»

A.R.D. 200.000 
Almanya.115.000 
j n g ı l t e .  40.000 
Pransa. . 10.000 
Kanada. . 5 000
Pe I ç ı k a 2 000

Rusya. 1. 250. OOOj

R u sy a . . . . 6 0 . 0 0 0  
P o lo n y a .310.000

) C4 T I /  DQ (M
3 E L V/Al-M iHYi/ UHA'H.y'lBenelux. 250 00'

P o r t e k ı * .60 .000

Romanya.?50.000j
R>ı s y a . 60 000
**gc ar i s *50 000

j y a c n m t v : ,
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nin Sovyetlere sunulacak teklifler 
bakım ından şu noktalar üzerinde 
toplanm ış olması tahm in edilebilir
di: Bir defa Batılılar, Dogu Alm anya 
ile Batı A lnıanyam n birleştirilm esi 
hedefinde^ vazgoçnjiyecekler ve bu
nun m üşterek seçim ler yoluyla başa
rılm asında ısra r edeceklerdi. Ancak, 
bu m üşterek seçim lere gidilmesi ted 
rici bir şekilde olacaktı. Batı Alman- 
yayı temsilen 25, Do&u Almanyayı 
tem silen de 10 kişiden kurulacak 35 
kişilik b.r "A lm an Seçim Komitesi" 
hem en çalınmaya başlıyaeak ve üç 
y ı l  müddetle iş  başında kalacaktı. 
Bu komite, her iki devletin birbirle
rine yaklaştırılm adı ic<n tedricî ted
birler alınm asını saglıyacak, posta, 
otobüs, tren  servisleri gribi yak ın laş
mayı kolaylaştıracak vas ıta la r hu
susunda m üşterek  esaslar tesbit ede- 
cıikt . N ihayet m üşterek bir p a ra  sis
tem inin kabulüyle neticelenecek olan 
bu devreden sonra, seçim lerin cere
yan ta rz ı hakkında usûller o rtaya 
konacaktı.

İng iltere ile Am erika arasında 
varılan uzlaşm aya göre, A vrupada 
silâhlı kuvvetler bakım ından g irişi
lecek herhangi bir azaltm a hareketi, 
siyasî sahadaki gelişmelere bağlı tu 
tu lacak  ve Sovyetler siyasî tâvizler
de bulunm adıkça askeri tâviz veril- 
oıtyecekti. Siyasî sahada gelişme 
saklandığı takdirde, A m erika ile 
Sovyetler Birliğinin kuvvetlerini k a r 
şılıklı olarak  iki bucuk milyon k işi
ye indirmeleri gibi bir esas kabul 
etm ek mümkündü.

Siyası" gelişmelerle birlikte g irişi
lecek böyle bir kuvvet azaltm a h are 
ketini kontrol etm ek üzere m üşterek 
bir "M urakabe Komisyonu" ku ru la
caktı. Bu Komisyon, nvnı zamanda, 
Dem ir Perdenin her iki tarafındaki 
s lâh durum unu teftiş etm ek için de- 
vam ’ı bir m ekanizm a kuracaktı.

A lm anya birleştirildikten ve ba
rış  an tlaşm aları im zalandıktan son- 
n ,  Berlin başşehir hâline gelecek ve 
orada işgal kuvveti bulundurm ak lü
zumu ortadan  kalkacaktı. Batılılar. 
A lm anya il? im zalanacak a r ı la ş m a 
la rd ı, Cerm en emperyalizmini önll- 
yecek hüküm ler bulunm asına ancak 
bu şa rtla  razı olabilirlerdi.
Vuruşm ak korkusu
JV e olursa olsun, 27 M ayısta Ber

lin: Dofru Almanya m akam larına 
teslim  edeceğini başlangıçtan beri 
tek tarlay an  S.ıvyetler Birliği bu teh 
didinden vazgeçmiştir. Geçen hafta  
sonunda konuşan Başbakan Krutcef, 
Dogu-Batı m üzakereleri devam ettiği 
müddetçe, mem leketinin bu m üzake
relere za rar verebilecek hareketle r
den kaçınacağına dair söz verm iştir. 
Önümüzdeki yaz içinde bir zirve top
lantısının tertiplenm esine büyük e- 
hem m iyet veren Sovyet diplom as si 
için, bu hedef herşe.vden üstün gel
m ektedir. Zirve toplantısını önliye- 
c?k hareketlerden sakınm ak ve Ce- 
nevrddeki dışişleri bakan lan  m üza
kerelerinde yum uşak davranm ak 
prensibi bugünlerde Moskovanın tu 
tum unda elbette ağ ır basacaktır.

Kremlinden gelen bütün barış te 
m inatlarına ıagm en. A m erikan siya
setindeki şüphecilik havası henüz 
dağılm ış değildir. A vrupaya h are 
ket etm eden önce televizyonda Am e
rikan  m illetine hitabeden yeni D ışiş
leri Bak&ııı C hristian  H erter. ‘‘Çe
ne vrev e pek üm itli o la rak  g itm iyo
rum, çünkü Sovyetlerin şimd.ye ka- 
darki siyasetleri kendileri hakkında 
pek itim at telkin edici sayılam az" 
dem ekten kendini alam am ıştır.

Bu şüphecilik, A m erikanın a.ske- 
r î sahadaki hazırlıklarını da hızlan
dırm asında rol oynam aktadır. Geçen 
hafta, İngiltere, Kransa İtalya. T üı- 
k ye ve V unanistanla bazı hususi 
andlaşm alar im zalayan Amerika, 
bu m em leketlerin ordularım  atom 
harbinin icaplarına göre yetiştirm e
yi taah h ü t etm iştir. A ynca, aynı 
harp  endişesiyle hareket eden Kong
re. m asraflar için Başkan Eisenho- 
w er tarafından  getirilen ilâve tah si
sa t taleplerine karşı ciddi hiçbir iti
razda bulunm am ıştır. H attâ , A vru
pa seyahatinden dönen D em okrat 
Senatör S tuart Symiııgton. şimdiye 
kadar yapılan hazırlık ların  kâfi ol
madığım, Ingilterede kurulan  üslerin 
hep eksik durum da bulunduğunu id
dia etmiş, savunm a işlerine daha 
fazla para  ayrılm asını kuvvetle des
teklem iştir.

Geçmişteki tecrübelerde h :p  h'a- 
yal kırıklığına uğrayan Amerika, bu 
defakı Cenevre toplantısına ümide 
kapılm adan, h a ttâ  askerî hazırlık la
rım hızlandırarak  başlam ayı tercih 
etm iştir.

İ ra m 
Hâni'dan ziyaretleri
r '  cçen haftanın  o) tasında Haş- 

metlû İran  Şeh.nşahm ın İngılte- 
reye yaptığı resmi ziyaret, y«hi iz-

Şah ve Margaret
Oo~ ı/ö~e!..

divaç dedıkodulanm n o rtay a  a tıl
m asına sebep oldu. Bu m evzularda 
»on derece d ikkatli ve ciddi Zafer 
hile "B ekâr İra n  Şehinşahm a eş bul
m aya çalışan dedikoducular, şimdi 
de Şahın İng iltere Prensesi M arga- 
re t'le  evleneceği haberini o rtaya  çı
karm ışlard ır" dem ekten kendini a la 
madı. Tabii ki hemen hemen her de
dikoduda olduğu gibi, bu evlenme 
dum anının altında da bir a teş vaa
di. E ger Victoria istasyonunda Ş a
lım gözleri. Prenses M argaret'ln  göz
lerim a ram ak ta  ıs ra r etmeseydi, p ro
tokolü unu ta rak  onun yanına gitm ek 
ister gibi bir je s t yapm asaydı böyle 
bir ihtim ali kimse aklından geçirm i- 
yccekti. Ciddi A. P. ajansı. Şahın 
Londıaya zihninde bir zevce bulmak 
ve B atıyla bağları kuvvetlendirm ek 
gibi iki gayri resm i fikirle geldiğini 
yazam ıyacaktı. H erkes biliyordu ki 
M argaret ve Şahın izdivacı, m uha
fazak âr İngiltere bakım ından b ir ih 
tilâldi. İhtilâl de İranda ve dünya
nın diğer mem leketlerinde olur, f a 
k a t İngilterede olmazdı.

İran  Şalıı İngilterede dünyayı 
hânedanlarııı idare e ttiğ i devirleri 
ha tır la tan  m uazzam  tö re lle rle  k a r 
şılandı. Şah. B aşbakan Menderesin 
Lo m iradayken ziyaret defterini im 
zaladığı m uhteşem  Bııckingham  sa 
rayında m isafir edildi. G üzergâhın
daki Mail caddesi bay rak lar ve k a r 
ton taç la rla  süslenm işti. Şahın şere
fine sarayda büyük bir ziyafet ve
rildi. Perşem be' gecesi Covent Gar- 
don opera binasında işgal ettiğ i lo
ca, ciddi I^e Monde’a göre "Şah 
kendini gurbette  hissetm esin” d  ye 
binbir gece m asalları üslûbuyla h a 
zırlanm ıştı. Scotland Y ard'ın en g ü 
zide m üfettişleri -hem de fevkalâ
deden silâhlı. Şahın em niyetini te 
min ile vazifelendirilmişler®!. İng il
terede 1956 dan beri böyle m uhte
şem bir merasim  görülmemişti. An
cak 1956 da Irak  Kralı m erhum  F ay 
sal. tıpk ı İran  Şahı gibi m uazzam  
bir şekilde agırlanm ıştı.

İngiliz hanedanını tu ta n  basın 
da vazifesini gayet iyi yaptı. Şahı 
İngiliz hayat tarzını benimsemiş, 
m üşfik bir şark  hüküm dan şeklinde 
göstererek, halka takdim  etti. Ş a
hın İngiliz hayat tarzını benimsedi
ğinin delili o larak  p>!o oynadığını, 
ava ve spor otomobillere bayıldığı
nı belirttiler. M ajestelerinin her biri 
840 bin dolara mal olmuş İngiliz m a
lı iki Visc.oıınt uçağına sahip bulun
ması İngiliz stili yaşam ayı tam  m â
nasıyla benimsedi# nin en inkâr edil
mez delili sayıldı.

Okuyucularının çoğunu kadın la
rın  teşkil ettiği gazete ve m ecm ua
la r da vazifelerini iyi yaptılar. Şa
hı, İngiliz kad ın larına “hânedam nın 
m enfaatleri uğruna güzel Süreyya- 
dan ayn lan  ve o ta rih ten  beri yal
nız yaşıyan. son derece yakışıklı, ro 
m antik ve bedbaht bir adam ’’ şek
linde takdim  ettiler. Sadece Ingilte- 
rede hânedanı modası geçmiş sayan 
m eşhur New Statesm an ve diğer ba
zı gazeteler Londrayı ziyareti m üna-
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&e betiyle Şahın tu ta ca k  yerini bı
rakm adılar. M eşhur New States- 
nıan 'a göre, Şah şerefine yapılan h a 
zırlık lar "göze çarpıcı bir bayağılık” 
ntlmunesiydi. D em okrat lugilterenin, 
hürriye tle ri o rtadan  kaldıran  İra n  
rejim iyle uzak tan  yakından alâkası 
olmamalıydı. Ne w S tatesm an. bun
dan sonra İrandak i rejim  üzerinde 
duruyor ve Şah hakkında çok ağır 
İddialarda bulunuyordu.

Ne tesadüf, Şalım  lng ilterede bu
lunduğu günlerde çıkan «ayısında, 
İran  İdarecilerinden çok daha fazla 
antikom ünist m eşhur U. S. News 
and W orld R eport’da İra n  hakkında 
endişe uyandırıcı bir m akale neşre
diliyordu. M uhabirlerinin İranda u- 
zun tetk ik lerden sonra hazırladıkları 
yazısında U. S. News. şunları bildi
riyordu: " Irak tak i kad a r patlam a
ya hazır b ir ihtilâl havası hâlen 1- 
randa esm ektedir. A m erikanın silâh 
ve kredi şeklinde yaptığ ı muazzam 
yardım a rağm en, bu memleketin 
Batı ta ra fta r ı  hüküm eti istik rardan  
m ahrum dur..”

"İşlerin  iyi gitm ediğini anlam ak 
için b irkaç giln İranda  bulunm ak 
kâfidir. Zahiren Salı durum a hâkim  
görünüyor. Ne ayaklanm a var, ne 
de hüküm et a leyhtarı nümayişler... 
Sokaklar sâkin. F a k a t bu sükûnet 
aldatıcıdır.”

F ilhak ika İra n  hüküm et a d a l a 
rı böyle iddiaları şiddetle reddet
m ektedirler, 'bu  görüşlerin ifadesi 
karşısında soğukkanlılıklarını kay 
betm ektedirler. S aray  sözcüsü Şeca- 
addin Şafa'nın P aristen  geçerken 
yaptığı gibi " İranda  k raliyet 2500 
senelik bir m üessesedir ve son de
rece sağlam dır” dem ektedirler ama, 
İrandan  dönen Batılı m üşahitlerin 
hem en hepsi. 34 yıl evvel eski hâne- 
danı devirerek işbaşına gelen Peh- 
levl hânedanının durum unun pek 
sağlam  olm adığı kanaatm dadırlar. 
Batılıları d a  en çok endişelendiren 
budur. İran d a  3 bin sivil ve yüzler
ce askeri m ütehassıs bulunduran 
Amerika, m evcut rejimi kuvvetlen
dirm ek için elinden geleni yapm ak
tadır. A m a bir ta ra fta n  da varın  bu 
yüzden tıpk ı I ra k ta  olduğu gibi 
“A m erikan aleyhtarı" b ir idaren m 
işbaşına gelmesinden endişededir. Bu 
sebeple İran la  çok daha fazla an g a
je  olmayı ihtiyatlı b ir hareket say
m am aktadır. Eski b ita raf dış politi
kasını terkeden  İra n  idarecileri ise, 
Batının İran d a  tam am iyle angaje ol
masını temine çalışm aktadırlar. Hol
landa ve D 'anim arkaya kadar devam 
edecek olan Şahın Londra zivareti- 
nin hak ik i sayesini, bu yak ın laş
m anın teşkil ettiğ i pövie.n-
mektf-dir İran . A m erikadan doğru
dan doğruya elde edemediğimi İng il
te re  vasıtasıy la tem ine çalışm akta
dır.

Şah. bu arada, “2500 senelik m a
zisi olan K raliyet”e bir veliaht ve
recek kraliçe adayını aram ayı da 
ihmal etm em ektedir. Bekâr prenses
lere alıcı gözüyle bakm asının sebe-
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M ona kolu Faruk
Şim di de beleşçiler kralı!

bi -bu güzel başlara t ran  kraliçesi 
tacının yakışıp yakışm ıyacağuıı dü 
şünm ekten Çok- bu endişedir.

M'»n;ıko
Vatandaş Faruk
17 ski Mısır Kralı Faruk , bu h afta  
^  başında bir akşam  üstü, trenle 
P aris ten  gelen bir dostumı karşıla
m ak üzere Monte C ar’.o garına  geldi
ği zaman, ilk defa olarak  giriş bileti 
alm ak zorunda bırakılm adı. Peronun 
fazla kalabalıklaşm am ası için karşı
layıcılardan alm an elli franklık  bi
let ücreti^ Monako vatandaşları için 
njecburî değildi ve Kral F aruk  da 
"iki günlük vatandaş” sıfatıy la tu r 
nikeden elini kolunu sallıyarak  geçti.

M emleketindeki hüküm et da; besi 
üzerine kapağı Napoliye a tan  şişman 
k ral o zam andan beri hep Mısır p a 
saportuyla dolaşıyordu. F akat, Mon
te C arlo 'ya yerleşm eğe iyice kara r 
verdikten sonra, oranın vatandaşı ol
m am aktan  doğacak bazı m ahzurla
rın  çabuk fark ına  vardı. P rens Rai- 
n ier'n in  tebaası olduğu takdirde, hiç 
vergi verm iyecekti. Bu kum ar- şeh
rinde çalışacak olsa. Monako vatan- 
daş’ığı sayesinde daha kolayca is bu
labilecek. yabancı rakiplerine huku 
ken tercih edilecekti.

Monako vatandaşı olmak pek ko
lay b ir şey değildi ve uzun m erasi
me tâbiydi. Bu yüzden, devamlı
21.000 kişilik nüfusu bulunan şehir
de ancak 2.800 kişi Monako v atanda
şıydı ve yılda ancak on-oniki kişiye 
vatandaşlık  veriliyordu. Tabit. Kral 
F aru k  eski dostu P rens R ainer’ye 
m üracaa t etti. Zaten dünya görüşle

ri de b ir birlerine çok uyan bu iki 
adam  uzun zam andanberi çok sıkı 
ahbaptılar. HattA, P rens Rainer'nııı 
evlenmesinden önce, bazı m üşterek 
m aceraları bile olmuştu. Monako hü
küm darı, vatansız kralın  ricasını 
hem en yerine getirdi ve yeni hüviyet 
cüzdanında kullanılan tâbirle- “Prens 
Fuad F aruk  H azretleri’ Monako v a
tandaşlığ ına ferm anla kabul edildi.

A. B. D.
Karaborsacının peşinden

m erikan hüküm eti ta rafından  es- 
** ki bir karaborsacı aleyhine açılan 
136 bin dolarlık dâva . geçen h afta  
sona erdi ve suçluyu bulm ak için g i
rişilen faaliyetlere hız verildi. Suçlu 
Kenneth E. Roberson adında b ir le
vazım  subayıydı. Altı yedi yıl önce, 
adı hemen her h afta  T ü rk  yedek: g a 
zetelerin sütunlarında görülen bu a- 
dam, vaktiyle A nkaradaki Am erikan 
Büyükelçiliğinde çalışıyordu. H ava 
A taşeliğinin muhasibi durum undaydı, 
ve bu yüzden dolar etra fında dön.:n 
karaborsa  oyunlarını gayet iyi öğ
renm işti. A taşelik m asrafları için 
çek bozdurm ak icabettikee, kurnaz 
Roberson bunları bankalara götürüp 
2,80‘den bozduracak yerde karabor
sada satm ayı çok daha kârlı bulm uş
tu. Böylece, dolar başına, o zam anın 
m ütevazı ölçüleriyle iki veya üç lira 
kazanıyordu.

Roberson yakalandığı zaman, 
şimdiki karşılıklı veya tek ta raflı 
am llaşm ajara dayanan usûl’er yü 
rü rlük te  değildi ye karaborsacı Türk  
m akam larının elinden kurtu lm ak im 
kânını bulam am ıştı. Levazım subayı 
üç yıllık hapis cezasını T ürk  m ahke
melerinde çektik ten  ve hayli ağ ır bir 
p a ra  cezası ödedikten sonra, serbest 
bırakılır bırakılm az bu defa da Ame
rikan  H ava Kuvvetleri tarafından  
tevkif edilm işti. Roberson'un silâhlı 
kuvvetler mensubu o larak  askeri 
m ahkem eye verilmesi ve ayrıca ce- 
za 'andırılm ası lâzım geliyordu. F a 
k a t ku rnaz karaborsacı, tu ttu ğ u  m a
hir avuka tla r sayesinde, sucun ispat 
edildiği andan itibaren  askerlikten 
tardedilm iş olması lâzım  geldiğini 
ve ayrıca cezalandırılanııyacağını 
ileri sürm üştü. Oradaki askeri m ah
kem enin gevşekliğinden de istifade 
ederek dâvasını kazanan Roberson, 
ondan sonra da izini kaybetm enin ih
tiyatlı b ir hareket olacağını düşün
m üş ve ortadan  yokohnUştu.

Geçen h a fta  verilen hüküm. Rö- 
berson'un bu ih tiyatkârlığm ın  hiç dc 
boş almadığını • gösterin  iştir, Leva
zım subayının karaborsadan  kazan
dığı para lanr. aslında A m er.kan Bü
yükelçiliğine a it olduğunu iddia eden 
hüküm et bu iddiasını m ahkem eye de 
kabııl e ttirm iş ve para ların  geri alın 
m ası için ilâm çıkarm ıştır. F akat, 
kurnaz tilki o rtada olm adığına gö
re, A m erikan hazînesinin icra yo
luyla elde edebileceği p a ra  10.000 
dolardan ibaret kalacaktır.
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A r tr itin i tedavi e ttirm ek  için k a n - 
”  lanndan  üçü ve cfırıyelerinden 
40 ı ile birlikte Itn lyaya gelmiş olan 
69 yaşındaki Yemen Kralı A İlmedin 
hususi m uhafızları. İta lyan  basının
da geniş akisler uyandıran bir hâdi
se y ara ttıla r . Fotoğrafçılar, Kralın, 
önce Romada tedavi edildiği hastalıa- 
neye yakın bir otele yerleştirdiği ca- 
riyeler ekibin.n resmini çekmek is
tediler. F a k a t K ral tehlikeyi görünce, 
oradan, şehre 25 kilom etre m esafe
deki bir villaya naklettirdi. Villanın 
e tra fı ve bahçesi hususi m uhafızların 
nezareti altında idi, C ariyeler gece
leri şehre dörder-beşer buradan g e
tirtiliyo r ve Kralın hastalığından m ü
tevellit ac ılan  teskin ettik ten  sonra, 
sabahleyin geri götürülüyorlardı. F o
toğrafçılar bıı defa vidayı keşfe tti
ler v<> etrafında mevzilenmege baş
ladılar. Bir gece, ara larından  biri 
bahçeye girm eğe m uvaffak oldu. Bi
naya yaklaştı. F ak a t tam  neticeyi 
elde edeceği sırada, m uhafızlardan 
biri ta rafından  görüldü. Muhafız g a 
zetecinin üzerine hem tabanca, hem 
de bıçakla saldırdı. Bir yandan da 
arkadaşlarım  çağırıyor, omı bahçe
nin köşesinde sıkıştırm ağa çalışıyor
du. A llahtan kİ, civardan gecen iki 
İ ta lyan  jandarm ası sesleri işitti ve 
gazeteciyi gözünü kan bürüm üş si- 
lâhendazların  elinden kurtardı. Şim 
di İta ly a  hâdiseden m ütevellit dâva-: 
nin akisleriyle çalkalanm aktadır. ■

D âva taP.1 "hususi hayatı işaaya 
çalıştığı için” savcı tarafından  g a 
zeteci aleyhine açılm am ıştır. H aya
tının tehlikeye sokulduğunu ileri 
sür?n gazeteci m uhafızları dâva e t
m iştir.

★
on h afta la rın  en en terasan  sosye- 

>  te  hâdJsı'îi, Süreyyar.m, Şahtan 
ay rıld ık tan  sonra kaç kavalye ile v a 
lim dostluk kurciuğıuıu tesp it eden 
U r listemin A vınpa gazetelerinde neş
redilmesidir. Bu listede şu isim ler bu
lunm aktadır: Brezilyalı m ilyarder
l-'ranoesko P ignatari, İspanyol ban- 
l;er Don Antonlo Munoz, F ransız iş 
adam ı George Fbcon. Kcaıt Guy 
«l’Areangucs, t.şpanyol arist okların - 
elan -Tohe Luis de Vlllalonga, Al
ınan sanayicilerinden Baron Dietor 
Von Malsen Ponlckau. Baron Harold 
Krupp \o n  Bohlen und Hollbacb ve 
nihayet P rens Kainıodo Orslnl...

Bu listeyi neşreden gazetelerin 
yazdıklarına göre Süreyya, bu kaval
yeleri A vrupadaki seyahatleri s ıra 
tı nda bulmuş ve dostluklarım  ikişer 
üçer h a fta  devam ettirm iştir.

D iğer ta ra f ta n  Süreyyanın Orsini 
ile n isanlarının açıklanma-smın bek
lendiği şu sıra larda  bir baçka aç ık la
m a, Süreyya ile alâkalı hâJisaluı-e 
yeni bir dedikodu getirm iştir. Şah ile 
evlenmesine din farkından başka hiç
b ir mâninin kalm adığı İran  Sarayın- 
ca bildirilen P renses M arla Gubriella 
da, P rens Orsininin eski sevgilimdir!

I )  ugUnlerde İstanbul Belediyesi nıe- 
n ıurlarından birinin başı üzerinde 

devlet kuşu dolaşm aktadır. Çok y a 
kında bir belediye m em urunun “sü
rahi getirm ek” üzere A m erika yol
culuğuna çıkm ası beklenm ektedir. 
San Diege şehrinde yapılacak Beynel
milel Su Festivalin» katılm ağa k a ra r  
veren İstanbul Belediyesi orijinal 
b ir buluşla. Am erikaya Haliç suyu 
yollamayı uygun görm üştür. ı

Önce H aliçten alınan suyun hak i
ki rengiyle yabancı d iy a rla ra  yo llan 
m asının milli itibarım ızı kısacağı dU- 
ştinülmüş. fak a t su b irkaç defa süz
geçten geçirilerek bu m ahzur g ideril
m iştir. Şimdi mesele, sürahiyi Ame
rikaya yollam aktadır. Belediyenin 
ifadesine göre, uçak şirketleri “sü ra 
hinin tek  başına kırılabileceğini, 
m em ur refakatinde götürülm esi lâ 
zım geldiğini” söylem ektedirler. İşte  
bu za ru re t Belediyeye, memurlarım
dan birini bu işle vazifelendim iek 
külfetini yüklem iştir.

★
t rtanbulda Şişli Em niyet am irliğ i

ne yüz m etre uzaktaki b ir d ü k k â
nın herkesin gözü önünde soyulması 
ve soyguncunun hâlâ a ran m ak ta  ol
ması, İstanbullu ları te lâşa düşürdü. 
M aamafih siyasi hâdiseleri takibe- 
d'?nler. vak’anın arızi olduğuna inanı
yorlar ve diyorlar ki: Soygunculuk. 
İnönüniin İstanbuldaki ikam eti s ıra 
sında insanüstü bir gay re t gösteren 
İstanbul polisinin dinlenme zam anı
na rastlam ıştır. Yoksa polislerimizin, 
100 adım ötelerindeki Soyguncuyu 
yakalayacak  ik tidarda olduğundan 
kimse şüphe edemez. Hele bir yor
gunlukları geçsin, onu sak land’ğı 
yeıden çıkarıp  r.asıl yakalıyacaklar.. 
Hem bu nihayet. İnonünün kafasına 
ta ş  a tan lardan  biri değil ki, a lt t a 
rafı alelâdc bir kasa  hırsızı.

★

P  eçen haftan ın  sonunda Salı günü, 
A nkarada A ta tü rk  Bulvarının 

im an  dolay isiyle t?k geçiş yolu h a
line g -ron H acettepe arkasındaki toz
lu yoldan gecenler, R-04016 num ara
lı, kırm ızı arazö^ün hışm ına uğrad ı
lar. Arazöz. zaten dar olan yolu t ı 
kadığı gibi, püskürttüğü  sularla, pen
cereleri kapatm a ihtiyatım  gösterm i- 
yen otomobil yolcularını da tepeden 
tırn ağ a  ıslattı. T ıkanan yola dizilen 
vasıta lardan  birinden çıkan polis, 
arazöz şoförünü ikaz etm ek istedi 
am a, şoför aldırmadı. Esbabı muci- 
b»si bas't ve ıneş-u idi. Bunu açık
lam akla ik tifa  e tti: “Ne yapalım  k a r 
deşim. biraz sonra buradan Vali Bey 
geçecek!”

★
p  eçen haftan ın  sonunda Cum artesi 

y  sabahı İstanbu l Beledvye BftfSçim 
Kcmaî Aygiin, D. P. ig lorijıles Ayıra
bildiği kıym etli vak tin i Bdlidiyede 
gelird i ve tu n u n  m ükâfatın ı da bir 
dilberin elinden aldı: İsra il Su K ra
liçesi Jud lth  Mizratıt. AygtlnU ziya- 
re t ederek Tel-Aviv Belediye B alkanı 
ta rafından  gönderilen şeftir ro®otini 
ve bir m esajı İstanbul Belodiye B u -  
kam na teslim  etti,.

Kulc/arıy^ndan Inr yaprak
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E n s t i t ü l e r i m i z
•Tııl*>. CAVDAN

| ) cyoğlıı O lgunlaşm a i'.ııstilÜMİ- 
nün A ııkanıda ve İstanbulda 

yap t siı defileler moda hayatım ız
da. gene her zanıaııki gibi hir “hâ
dise" teşkil e tti. Seyirciler, Türk 
motifleri ve T ürk  renkleriyle süs
lü eski T ürk  kıyafetlerinden mül
hem nefis modellere bakm akla ve 
alkışlam akla doyam adılar, İstan- 
hnldakl defileye O lgunlaşm adan 
başka II  enstltii ve a k s ım  sanat 
okulu, ikişer adet modelle kal I- 
dılar. Bu defile ve daha evvel Ol
gunlaşm a Enstitüsünde te rtip le
nen deftleli İtasın toplantısı, sana t 
enstitülerinin m em lekete yaptığı 
büyük hizmeti belirtm ek bak ı
mından gayet ehemmiyetlidir. 
Genç kızlarımızın ve kadınlarım ı
zın pek müsait şa rtla r la  meslek 
salvibi olabilmeleri keyfiyeti bir 
yana, onların kısa zam anda o rta 
ya çıkardıkları nefis diki* örnek
leri, O lgunlaşm a vs A nkara Kız 
Teknik Ö ğretm en Okulu gribi yük
sek kısım ların dış m em leketlerde 
kazandıkları başarılar cidden göğ
sümüzü kabartacak  seviyeye yük
selm iştir. E ğer d°vlet bazı kös
tekleyici form alitelerden vaz ge- 
çef ve O lgunlaşm a Enstitüsünün, 
yüksek T ürk  dikişini bir ihraç 
malı olarak d ışarıya sevketıııek 
projesi de tahakkuk  ettirilirse , bu
nun yalnızca m em lekete döviz te- 

ı nıln etm ek bakım ından dc'U  de 
propaganda bakım ından da fayda
lı olacağı m uhakkaktır. Cilııkıl bu 
modellerde eski ve veni çok m e
sut l>lr şekilde bağdaştırıl m istir.

Am a Enstitülerim izin bir ku 
suru var; bu kusur defilelerde ve 
bütün sergilerde göze ça rp m ak la
dır: Daima lükse kaçıyoruz. E ns
titü lerin  ve akşam  sanat okulla
rın n bugünkü h aya t şa rtla rın a  
daha fazla uym aları ve öğrencile
re ,valn<z güzel dikişi değil mo
daya, yemeğe, ev idaresine a l t  
daha pratik , daha ta tb ik  edilebi
lir bilgiler vermeye çal-şnıası lâ 
zımdır. Meselâ dikişi ve modavı 
ele alalını. E nstitüye giden bir

genç. k ’z yim ıl m etre şifonu bü
züp nefis bir dans elbisesi yap- 
masını biliyor da umumiyetle, ne- 
retle ne giyileceğini bir hiçle şık 
olmasını, hakikî zerafeti yapan 
gl.Nİnı kaidelerini bilemiyor! Mmla 
dersinde hazırladığı şapkaları giy
mek fırsat.n ı bile bulamıyor! Şu
nu unutm am ak gerekir ki, htıgün 
l'a risi hir moda merkezi haline 
getiren şey yalnızca büyük dikiş 
evlerinin harikulade modelleri de
ğil, bir hiçle şık olmasını hilen so
k ak tak i Fransız, kadınıdır. Yemek 
derslerine gelince, pırasayı tam u 
m u arak  hale getirerek  pişirebil
mek bir m aharetse de bııgün da
ha mühim addedilen şey, beslenme 
mevzuunda çok derin bir m alûm a
ta  sahip o lm aktır. Aileyi en sıh 
hi, en ekonomik en gtizel şekilde 
besleyebilmek için kadının bu mo
dern bilgiye sahip olması da şart* 
tır . Enstitülerden mezun olmuş 
birçok genç kız tanırın ı, orada 
öğrendikleri yem ekleri çok oyun- 
«•aklı ve m asraflı buldukları için 
evde ta tb ik  edemezler ve daha zJ- 
yade annelerinden öğrenm iş ol
duklarına iltifa t ederler.

Giyim bizde dalm a bir lüks 
addedilmiş, şıklık İse dalm a süs
lülükle karıştırılm ıştır. İşte  bunun 
İçin da defile deyince, ilk ak la  
gelen şey gece> elbiseleridir. O ge
ce elbiseleri kİ, um um iyetle haya
tım ızda pek az yeri vardır. H al
buki mühim olan çarşıda, pazar
da, evde, sokakta daiuıa az para 
harc ıyarak  giyim bilgisinden is 
tifade. ederek, şık olm aktır. Son 
senelerde bazı enstitülerin  te rtip  
ettik leri ucuz giyim defileleri iş 
te  bu bakım dan gayet İyi karşı
lanm ak tad-r. Dikiş bilen her ka- 
d-n. Türk kum aşlarından istifade 
ederek daim a, kolayca güzel giyi
nebilir. H akikaten birer sana t yu
vası halini alan enstitülerim izden 
bu İnancı yaym alarını ve öğrenci
lere dikiş bil irisi yan-nda giyim 
ve ş-kl'k bilgisi de asılıvarak m ü
him hir sosyal ve ekonomik vazi
feyi başarm alarını da bekliyoruz.

K A D I N

Aile
K ili y a *  a z g ın l ığ ı

L  İK yaşına doğru birçok erkekle- 
rin. hafif veya şiddetli bir krize 

yakalandıkları görü lür; Güzel k a 
d ın lara lüzum undan fazla bakar ve 
on lann  alâkalarım  çekmeye çalışır
lar. Bu masum, a lâk a la r ciddî bir 
ta tb ik a t mevkii bulursa o zam an yu
valar sallanm aya başlar. Yaşlan
m akta olan kadın böyle bir durum  
karşısında, ekseriya büyük bir p a 
niğe kapılır; şık, gUzel ve cazip ka l
masını bilemediği için bizzat kendi
sini kabahatli bulur, bunu gizlemek 
için de kocasını aileye rah a t bir h a 
y a t tem in elem em iş olm akla suçlan
dırır. İşte  bu, meselenin en tehlike
li noktasıdır. Bu hareketiyle kadın 
kocasını büsbütün kaçırır; çünkü e r 
keğin geçirdiği kriz daha ziyade 
ruh i tatm insizlikten, kendi kendisi
ne karşı güven hissini kaybetm ek
ten  ileri gelm ektedir. Kocasını ba
şarısızlıkla itham  eden kadın, onun 
sevtrisini büsbütün kaybeder. Vakıa 
kadının genç, câzip. süslü ve hoş 
kalm ası daim a faydalıdır am a, asıl 
m ühimi m ânen kocasını ta tm in  ede
bilmesidir. E rkeğin geçirdiği krizin 
ruhi sebepleri üzerinde durm ak k a 
dım böyle tehlikeli reaksiyonlar gös
term ekten alıkoyacak ve ona serin 
kanlılıkla hareket im kânını verecek
tir. Umumiyetle elli yaşına doğru e r 
kek ler hayatların ı boşu boşuna h a r
cam ış olm ak korkusuna kapılır ve 
ellerindeki son im kânları kaybetm e
den, bir kadının kendilerini tek ra r 
beğenip begenmiyecegini tecrübe e t 
mek, hayatla rına  yeni bir şekil, bir 
çeşni verm ek ihtiyacını duyarlar.
Tedbirler
İ c a d ın ,  kocasının evinden uzaklaş- 

masını önlemek için bazı tedbir
ler almalıdır. F a k a t asla yasaklara 
değil, psikolojik tedbirlere m üraca
a t  edilmelidir. Psikolojik tedbirleri 
yapılacak ve yapılm ıyacak şeyler di
ye iki kısm a ayırm ak müm kündür.

Yapılabilecek şeyler şunlardır; 
B ir kadın her f ırsa ttan  istifade ede
rek. kocasına hay a tta  kazanm ış ol- 
duğıi başarıları, iyi hâdiseleri h a tır 
latm alıdır. Bilhassa haya ttan  şikâ
yet ediD.-kendi kendisinden memnun 
olmadığı zam anlar bu şekilde erke
min m oralini yükseltm ekte büyük 
fayda vardır. E rkek  karısına bazı 
şeyler verip onu m esut ettiğ i düşün
cesine inan ırsa kadına karşı m in
n e tta r  olur ve karısı kad a r kim se
nin kendisini anlıyarm yacağını göre- 
te k  oha daha cok yaklaşır.

Evlilik seneleri ilerledikçe erkek 
hürriyetinden m alınım  edildiği dtl- 
frünftesiyle de sıkılabilir. Senelerin 
mesuliyeti, hergün saatle evden çı
kıp saatle eve dönmek m ecburiyeti 
onu yorm uş olabilir. Kadın, bir ba
kıma. gününü istediği gibi kullan
dığı için daha hürdür. Seneler ile r
ledikçe erkeğe iş "saatleri hâricinde
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biraz nefes verme zarureti vardır. 
Yemeğe biraz gecikti diye kocaları
na su ra t asan kadınlar birgün onun 
hiç yem eğe gelmemesi tehlikesiyle 
karşılaşabilirler.

Devamlı program lı hayat, evli
liği y ıprandıran bir şeyd r. Çocuk
la r blyUdükçe k a n  . kocan’n çok 
fazla m untazam  bir haya ttan  biraz 
uzaklaşm aları, 'bütçelerini sarsm ak 
pahasına dahi olsa ak ıllarına esince 
bir gezmeye, h a ttâ  b ir küçük seya
hate  çıkm aları, arada b ir başbaşa 
yem ek yemeleri- m üm kündür. Bun
dan başka m eselâ kadının kocasına 
suni olmamak şa rtı ile biraz şefkat 

 ̂ gösterm esi, birden onu öprtesl* v ey a '

ta tlı bir söz söylemesi de aileye ye
ni bir flört havası getirecek, eski 
hisleri tazeleyecektir.

Bu ufak te fek  hareketle r eski 
k a n  kocalara gülüne gelebilir. H al
buki sevgililer işte böyle hareket e- 
derler ve kac yaşında o lurlarsa ol
sunlar bunu tabiilikle vaparlar. On
ları m esut eden de zaten hudur.

Bir kadının, kocası ile beraber 
kurduğu istikbal projeleri olmalıdır. 
Böylece h ay a ta  daha cok bağlanm a
ları m üm kün olur. Bir yeni eşya sa 
tın  alm ak, h a ttâ  bir biblo edinmek 
bjle bazan .tatlı hayaller kurm am ıza 
yardım  eder ve en mühimi bizi sıkı-

■ c f  •g'SuIelerdeft uzak laştırır.
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S İ N E M AB ir kadının zam an zam an hafif 
ve esprili konuşm alar Çapması ve 
daim a vazifeden, daim a işten bah
setm em esi de şa rttır . F azla ciddiyet 
yorucudur.
Yaptlmıyacalc şeyler
V  rkek, yaş bahsinde kadın kadar

hassastır. K adınlar ise bunu sık, 
tık  unu tu rla r Meselâ renkli bir k ra 
v a ta  heveslenen bir erkeğe "— Bu 
yaşta  gülünç olutm ıa” demek m u
azzam  b ir «raftır ve erkek  bunu ko
layca affetm ez. Hele aynı k ra 
vatı ona yak ıştıracak  bir kadm  çı
k a rsa  vaziyet ciddileşebilir.

Bir kadının herhangi b ir toplu
lu k ta  neşelenen kocasını ciddiyete 
davet etm esi de sık sık görülen h â 
diselerdendir. Halbuki bu erkeği fe- 
r a  halci t* sinirlendirir. K arısının ne
fesin: öldürdüğünü ileri sürüp, ona 
ot tak ım  ^mesuliyetler yüklemesi i- 
çin bu bir sebep teşkil eder. H içbir 
erkek, bir mürebbiye ile evlenmiş ol
m ak durum una düşm ek istemez.

E rkeğe m ütem adiyen fedakârlık 
ta n  bahsetm ek, onun çileden çıkarır. 
K arısının yaptığı fedakârlık ları de
ğerlendirm eyen erkek  hemen hemen 
y->k g fb d lr. Am a erkek bunun tek 
ra r  edilmesinden hoşlanmaz. Zaten 
bağların  en çürüğü m innet hisleri
nin körüklenm esi ile elde edilmeye 
çalışılanıdır. ,

Defneler
Hazırcılık rağbette 
C  on senelerde A nkara, İstanbul ve 
^  İzm ir gibi büyük şehirlerde bir
çok vitrinlerin  hazır bluzlar, e tek 
ler ve elbiselerle dolması, T ü rk  k a 
d ınlarının da Avrupalı ve Am erikalı 
hemcinsleri gibi ucuz ve kolay g iyi
me rağbet gösrtermeye başladığının 
bir del h ü r . H akikaten  dünyanın her 
yerinde» olduğu gibi, m em leketim iz
de de m üşterinin hazır elbisedliğe 
neyli gün srectıkçe artm ak tad ır.

Ani:aran ın  ilk konfeksiyon m a
ğazası o an Canan Moda evinin ev
vel1.;; haftan ın  »onunda A nkara P a 
las s donlarında te rtip  ettiğ i defile, 
hanım lara, yorulm adan, ucuz ve son 
derece şık elbiselere sahip olmanın 
m üm kün olduğunu ispa t eden b ir 
misal tenkil etti. Bu defilede teşh ir 
edilen cidden zarif, poplin yaz el
biselerin fiyatları 100 - 250 lira a- 
rasm daydı. Moda evinin sahibi Ce- 
lile Gencay d a  gayesinin esasen u- 
c.ız fiyatla zarif ve sık elbiseler s a t
m ak olduğunu söylüyordu. Gt'zel 
ıı ankenlerin m nharetle teşh ir ettik -
l .r i  jnpdeller nrasında bilhassa ajur- 
lu ve sabit boya ile desenlenmiş el
biseler. hayran lık  uyandırdı. En bo
za îid a n  nokta, bu boyaların yıkan-
• ava karsı m ukavem etli olmasıydı.

n - ı a n  Moda evinin deflesinde bu 
p ra tik  ve küçük elbiselerden başka 
reoe elbiseleri ve kokteyl k ıyafetle
ri de tesh ir edildi. Navlon ve em pri
m eler hanım ların alâkasını son de
rece çekti. Bilhassa defüenin son 
parçası olan b ir dantel elbise -1959 
un 1959 -liralık kıyafeti diye takdim  
e lild l- gerek kum aşı, gerek  dikişi 
ile t u  yüksek fiyatt; hakediyordu.

(Savcılık eliyle aldığım ız tekzip tir)

Bir Film
Ve asıl hikâyesi.

A k is m ecm uasının 2/M ayıs/1959
gün ve 252 sayılı nüshasının 32 

ve 33’üncü sayfalarında “Sinem a” 
^serlevhası a ltında m ünteşir yazıda 
Cannes Film  Festivaline iştirakine 
m üsaade edilmiyen “Üç A rkadaş” 
filmi hakkındaki yazı m ünasebetiy
le aşağıdaki hususların  tavzihine lü 
zum hasıl olm uştur:

1 —• Adı geçen filmin prodüktö
rü  Em in Film  firm ası 6, Ocak/1959 
ta rih li bir yazısıyla Basın - Yayın ve 
Turizm  U m um  M üdürlüğüne m ü ra
c a a t ederek “Üç A rkadaş” nam ın
daki filmi ile 1959 Cannes M illetle
ra rası F ilm  Festivaline iş tirak  ede
bilmek için gerekli m üsaadenin ve
rilmesini resm en taleo etm iştir. Bu 
it.barla  A kıs'in yazısında ifade edil
diği şekilde U m um  M üdürlüğümüz 
bu filmin böyle bir festivale iştirak  
edip etm em esi hususunda resen m ü
dahalede bulunmuş değildir.

2 — H erkesin bildiği gibi bu ne
vi festival ve gösterilere katılan  şa 
hıs veya firm alar mensup bulunduk
ları devletlerin adı ile iş tirak  etm ek
te ve bu suretle bu gibi m üsabaka
larda fin n a  veya şahısların  değil, 
doğrudan doğruya devletlerin isim
leri geçm ektedir. F ilhak ika adı ge
çen festival nizamnamesinde de bu 
cihet sa raha tan  yazılı bu lunm akta
dır. Böyle t>ir festivale Türkiye Dev
leti olarak  iştirak in  ise. m em 'eketi- 
mizin bu mevzu la resm i organı olan 
Umum M üdürlüğüm üzün m üsaade
sine bağlı olacağı izah tan  g r e s t e 
dir.

S — Kaldı ki 5392 sayılı ve h a 
len m er’i bulunan Basın - Yayın ve 
Turizm  Genel M üdürlüğü Kanunu 
hüküm lerine göre. Türkiye’yi dahil
de ve hariç te  her tü rlü  vasıta  ve su
retle tan ıtm a vazifesi doğrudan doğ
ruya Umum M üdürlüğümüze mevdu 
bulunduğu cihetle, Türkiye'yi, Mil
le tlerarası Festival vesair tezahü r
lere iş tirak  suretiyle tem sil etm e 
keyfiyetinin Umum M üdürlüğümüz 
ta rafından  verilecek m üsaadeye bağ
lı bulunacağı da b ir kanun em ridir.

4 — Umum M üdürlüğümüzce bu 
m aksada m âtu f olarak  kullanılacak 
tak d ir  hakkının esas, şa r t  ve k ıs
ta sla rı herhangi b ir kanun veya ni
zam nam e ile tanzim  ve tesb it edil
memiş bulunduğuna sröre, vazıi k a 
nunca bu m evzuda Umum M üdürlü
ğümüze m utlâk  b ir  tak d ir  hakkı t a 
nınmış oldııSu neticesine varm ak ik 
tiz a  eder. Bu itibarla  d a  alınacak 
k ara rın  sureti istihsali tam am en U- 
mnm MUdtirlüftümüzün dahili bir 
meselesi o larak  tezahür etm ektedir. 
Bununla beraber Umum M üdürlüğü

müzün bu hakkın  istim alinde ne de
rece hassas dav ranm ak ta  olduğunun 
b ir delili de bu nevi ta lep ler hakkın
da k a ra ra  varabilm ek için. U m um  
M üdürlüğüm üzün bu m evzularda 
m ütehassıs zevattan  m üteşekkil bir 
jürin in  bu baptaki k a ra r  ve m ü ta
lâasını aram asiyle sabit bulunm ak
ta d ır  ve yazı m uharririn in  de kabul 
ettiğ i veçhile bu film hakkında esa
sen bu şekilde hareket edilm iştir.

5 — Umum M üdürlüğün verece
ği k a ra r  n ihaidir ve herhangi bir es
babı mucibe gösterm ek m ükellefiye
ti yoktur. Bununla beraber adı ge
çen firm aya verilen cevapta filmin 
bugüne kadar yapılm ış olan Türk 
Film leri arasında b ir ileri ham le 
teşkil edeceği ifade olunm uş ve fa 
k a t hey 'eti umumiyesi itibariyle 
böyle bir m illetlerarası m üsabakada 
T ürkiye’yi bihakkın tem sil edemeye
ceği bildirilmiştir.

6 — Adı geçen filmin Türkiye 
haricinde gösterilm esi tam am en bu 
mevzuun dışında kalan bir mesele
dir. Bu hususta Umum M üdürlüğü
müzün en ufak bir müdahalesi asia 
m evzuubahs olm am ıştır. F ilm lerin 
y u rt içinde ve dışında gösterilebil
mesi hakkındaki m üsaade bu hu 
sustak i nizam nam e hüküm lerine uy
gun olarak  teşkil edilmiş bulunan 
bir komisyonun m ütalâasına tebaan, 
Dahiliye Vekâleti ta rafından  veril
m ektedir ki, adı geçen film için böy
le bir m üsaade esasen daha önceden 
verilm iş bulunm aktadır.

7 — Y ukarıda izah edildiği üze
re Umum M üdürlüğümüz “ü ç  A rka
d aş” filminin T ürkiye adına Cannes 
Film F estiva line-iştirak  ettirilm esi 
m evzuunda yürürlükteki kanuni 
m evzuat hüküm lerine göre hareket 
e tm iştir ve Akls’in bahis mevzuu 
yazısı esaijh hiç bir te tk ike  istinad 
etm eden kalem e alınm ıştır.

Bu yazımızın Basın Kanununun 
19’uncu maddesi hükm ü gereğince 
m ecm uanızın aynı sayfa ve sütunun
d a  aynı puntodan harflerle neşrini 
saygılarım la rica ederim.

Basın - Yayın ve Turizm  
Umum Müdürü 

P rof. Dr. Halil Demircrioğ'.u

Festival
Cannes: İlk haftaym
p 1 estivallerle olan alâkam ız çok
* garip  gelişm eler gösteriyor. Bir 
vak itler bunların varlığından bile 
haberdar değildik. Sonra gazetele
rim iz "gönüllü” m uhabirlerinden âl- 
dığt bazı haberleri koym ağa başla
dılar. O kuyucuların alâka göster
mesi üzerine yabancı m uhabirleri bu 
işle vazifelendirdiler. Bunun a rk a 
sından. gazete idarelerinden rastge- 
le se s len  kim selerin festivallere gön
derilm esi devri bajladı. S o n ra  sine
m a tenkidçilerinln gazetelerde sütun 
sahibi olm aları üzerine festivallere
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bunlar gönderilmece başlandı, h a ttâ  
festival idarelerinden de tenkıdçile- 
rimizi dâvet edenler çıktı. Bu yıl. 
Basın - Yayın Turizm  Bakanlığının 
kılı k ırkb ir yarm a gayreti olm asay
dı. üstelik  büyük bir festivale ilk 
defa u*un bir filmle katılacaktık , 
yani bu yılki Cannes Festivaline 
göstereceğim iz alâka daha büyük 
olmalıydı. H albuki işler tam  te rs i
ne cereyan etti, herşey başlangıçta
ki durum a döndü. Festivalin  ilk 
haftayuru sona erdiği halde, gazete
lerimizde bir iki a r tis t resmi ve bir 
de açılış haberinden başka Cannes 
Festivali ile alâkalı hiçbir ş?y çık
madı. Bu. gazetelerim izin daha "cid
d i'’ işlerle uğraşm alarından  değil, 
sadece döviz fiyatların ın  üç misli 
artm asından  ileri geliyordu.

Onikinci M illetlerarası Cannes 
Festivaline 23 m em leketten biri m ü
sabaka dışı olmak üzere. 32 uzun 
film katılm aktad ır. Bir o kadar da 
k ısa film yer alıyor. Gecen yılki 
Cannc3 Festivalinin uyandırdığı h a 
yal kırıklığına karşılık  bu yılki fes
tivalde m erak la beklenen film ler yer 
alm aktadır. N itekim  Festivalin daha 
ilk  yarısında gösterilenler bu üm it
lerin boşa çıkm ıyacağı duygusunu 
uyandırm aktadır.

Bu yılki Cannes Festivalinin jü 
risi yine geçen yılki başkan Marcel 
A chard’ın başkanlığında çalışm ak
tad ır. Y ardım cılarından b r i  tan ın 
mış Am erikan oyuncusu Gene Kelly'- 
d 'r. Öbürü, aynı zam anda kısa film 
ler jürisinin başkanı olan. rejisör 
Philippe Agostini'dir. Uzıfn film jü 
risi dö rt rejisör -Fransadan Julien 
DuVivier, Y unanistandan M hail Ka- 
koyannis. Rusyadaıı Sergey Vasilyef. 
Polonyadan Antoni Bolıdieviç-. iki 
sinem a tenkldçiSi -Fransadan  Max 
Favalelli, İspanyadan Carlos Cu- 
enca-, bir p rodüktör İtalyadan  Car-
lo Ponti-, b ir yazar -Fransadan Pi- 
erre  Daninos-. b:r kadın oyuncudan 
-Fransadan  Michelir.e P resle, m ey
dan^ delmekteydi.

Festival 30 N isan gecesi. F ransa  
İs tih b a ra t B alkanı Roger Frey 'in  
bir konuşm asıyla açıldı. Bunu festi
valin 1lk film i olan “Polycorpo”mın 
gösterilm esi tak ip  etti. Mario .Sol- 
dati'n in  çevirdiği bu film, bu asrın  
basında bir elyazısı ustasının h ay a
lindeki yazı m akinasm a kavuşm alı
nı anİ8.tan bir komediydi. Başroldeki 
Renato Rascel'in d ikkati erk^n oyu
nu ve bazı neşeli sahnelerine raS- 
men "PolycarpV ’. festivalin ikinci 
derecede eserleri arasında yer alı
yordu. N itek m ertesi gün gündüz 
seansında gösterilen Portekiz filmi 
“Rhapsodie Partugai.se - Portekiz 
rapsodisi" de yine ikinci derecede 
bir eserdi ve tu ristik  bir doküman- 
te r  olm aktan öteye geçmiyordu.

Ingiliz başarısı
17 est;valin İlk basansı v<* aynı za-
* m anda ilk ihtilâfı. festivalin i- 
kinci gününde suvsrede gösterilen 
İngiliz filmi . "Roonı a t the Top - 
Tepedeki oda” ile başladı. Festival 
nizam nam esine göre, festivale katı-
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labılmek için filmin daha önce, m ey
dana getirildiği mem leketin dışında 
gösterilm em esi gerekiyordu. F esti
valin favorilerinden .«ayılan "Tepe
deki o d a 'n ın  gösterileceği gün. d i
t e r  m em leketlerden gelen prodük
tö rle r film in daha önce İngiltere d ı
şında gösterildiğini ileri sürerek  iti
raz ettiler, Ingilizler ise. filmin fes
tival jçın seçilmeden öncc yabancı 
ülkelerde gösterilm ediğini bildirdiler. 
Festival kom itesinin kara rıy la  "Te- 
psdeki oda” festival dışı b ırak ılm ak
ta n  kurtuldu. Genç İngiliz rejisörü 
Jack  C layton'un ikinci uzun filmi o- 
lan "Tepedeki oda", yükselm ek için 
her çareyi göze alan bir delikanlının 
hikâyesini anlatm aktaydı. İngiliz si
nem asının -sansür bakım ından- şim 
diye kadar m eydana getirdiği film
lerin en atılganı sayılan filmde York- 
shire'deki küçük bir şehre gelen de- 
I'kanlı -Laurence Harvey-, zengin 
bir sanayicinin kızını -H eather Se-

O. TVVİles “Cömpulsion” tla
En iyi oyuncu adayı

ars- iğfal etm ekte, sonra kendisin
den yaslı ve evli bir F ransız ak tri- 
siy’e -S,nıone S ignoret. sevişmekte, 
fak a t sonunda, zenginliğe kavuşm ak 
için sevdiği kadını bırakıp yeniden 
ranayicinin kızına dönm ektedir. Bir 
yandan aşk sahnelerinin, I.otıis Mal- 
le'ın "Les A m ants - A şıklar"ını an
dıracak kadar cüretkârlığı, diyalog
larını» İngiliz sansüründen şimdiye 
kadar geçebilenin en gerçeği olması, 
bir yandan oyuncuların başarısı -S. 
Signoret daha şimdiden kadın oyun
cu m ükâfatına en kuvvîtli naııızet- 
t r - ,  b>r yandan da filmin başından 
sonuna kendim duyuran reji u sta lı
ğı ile "Tepedeki oda”. Ingihzlerin 
uzun zam andan beri m illetlerarası 
festivallerde kaybettiği yeri yemden 
kazanm asına yol açabilecek bir eser
di.

Festivalin üçüncü günü, b .r p rog
ram  değişikliği ihe A rjan tin  filmi 
"Z a fra 'n ın  yerine alınan "G ünah
kâr". M areşal Çan Kay . Şek'in For- 
ıııoza adasından gelm işti ve oldukça 
iptidai bir eserdi. Çin - -iıpon sa- 
vaşt sırasında, çarpışm alara katılan 
bir vatanseverin geride kalan  gchç 
karısının, çetecileri ku rta rm ak  için 
nam usunu feda edişini anlatıyordu. 
Film  ancak, bugün a rtık  rasttanım * 
yan atkuyruğu  saçh eski Çinli tip 
lerini gösterıııesivlc seyircileri oya
ladı. Buna karşılık  suvarede göste
rilen Çek filmi "Toulıa - İstek". ıı- 
m ulm ıyan bir başarı kazandı. F il
min uyandırdığı şUpho, dört a.vn hi
kâyeden m eydana gelmesiydi. F akat 
genç rejisör Votech Kasny, birb irin
den avın bu dört hikâyeyi aynı şiir 
havası içinde b rleştim ıcğc m uvaf
fak  olmuştu. H ikâyelerin ancak bi
rini seyretm ek niyetiyle gelen se
yirciler. hayatın  sırlarını öğrenmiye 
çalışan küçük çocuğun, hayatın  d a 
da çok suni ta raflariy le  ilgilenen 
genç kızın, bağımsızlığı ancak çalış
m ada bulan genç kadının ve çocuk
larını yavaş yavaş kendinden uzak 
laştığım  gören yaşlı annenin h ik â
yelerinin başından sonuna kadar 
seyrettiler.

H'eUes’in başarısı
L 1 estivalin dördüncü gününün kah- 

ram anı, Orson W elles'ti. Oynadı
ğı "Compıılsion” filmini seyretm eğe 
gelen Welles. filmin sonunda hay
ran ların ın  elinden güç kurtuldu ve 
ancak D arryl F. Zanuck, Françoise 
Sağan ve Ju liette  Greco ile. selâm e
ti a rk a  kapıdan sıvışm akta buldu.

Richard Fleischer’in çevırd ğı 
"Compulsion - Zorlam a''. Mever l<e- 
vin'in "a sn n  dâvası” diye adlandı
rılan  Leopold . Loeb cinayet d âv a
sını an latan  aynı addaki rom anın
dan alınmıştı. Chicago’nun en zen
gin ailelerine mensup, son derece ze
ki iki üniversite öğrencisinin, "b a
sit"  insanlara üstünlüklerini göste r
mek için sebepsiz yere işledikleri bir 
cinayeti -cinayetin kurbanı yine zen
gin bir aileden ve suçlulardan birinin 
akrabası olan 14 yasında bir erkek 
çocuğuydu- anlatıyordu. F ilm in ilk 
yarısı cinayetin tasarlanışı, işlenip 
ve m eydana çıkarılışını gösteriyor, 
ik-nej yarıdan itibaren, çocukları ı- 
dam don kurtarm ak  için zam anın en 
üıılii avukatlarından Clarence Dar- 
ıo v 'u n  -filmdeki adıyla Jonathan  
\Vilkes. sarfettiğ i gayreti an latıyo r
du. P am n v 'u n  bu m ahkemede yap
tığ ı ve ölüm cezalarına karşı en kuv
vetli savunm a diye bilinen uzun ko
nuşmasını \Velles büyük bir belâgat- 
le tekrarlıyordu. tVelles’in Darro\*-'u 
tanım ası da -‘‘Darrow  aile dostu 
muzdu. aynı zam anda Am erikanın 
gördüğü son hum aniste 'ti” . bir film 
için son derece güç olan bu uzun ko
nuşm a sahnesini, soluk kesici bir 
hale getirm ekteydi. P ıodüktö’->«rn,in 
"film suvareye konm azsa yıldızım ı
zı festivale gönderm eyiz” diye te h 
d itte  buhınduğu -festivallerde suva
reye girm e Je  büyük ehem m iyet ve-
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riliyordu, nitekim  A rjan tin  de "Zaf- 
ra" yüzünden epeyce gürü ltü  ç ıkar
m ıştı- A vusturya filmi "Die Halb- 
zarte  - E va” İse seyircilere kötü bir 
gcce geçirtm ekten başka birşeye y a 
ramada. Festival idaresin.n iiom y 
S ch n ed e rtıı g . inlemesinden ürkcreK 
p ıograın  değiştirm elerini aıı.am ak 
güçtü. Rolf Thiele'nın filmi, hiçbir 
vak it iyi b .r s.nenıa eseri yapam ı- 
yan A vusturya s.nem acılğ ım n hâlâ 
yerinde saydığım  göster.yordu.

Beşinci glln, g';c bir Yunanlı re 
jisör olan A ı.draas Lam brinos’un
• Matnıııeno iüo \ası ena . Kanlı ş a 
fak"! ile başladı. Tam am iyle .stüdyo 
dışında, s m deıece fak ir  malzeme 
ile m ydana getirilen film, siyah - 
beyaz fo toğrafların ın  güzelliği. Yu
nanistan  m anzaralarının göz alıcılı
ğı, Vuııan dans ve folklorunun us
talık lı kullanılışıyla d ikkati çekiyor
du. Eski Yunan m itolojisinin da 
karıştırıld ığ ı modern b ir hikâye çer
çevesinde. b.r aşk ve ölüm hikâyesi, 
seyirciyi sıkm ıyacak yo'.da an latıl
m aktaydı.
I'ran^anın  haşarısı 
A ynı gece, F ransa, g nc sirem a

1 * tenkidcisi François T ruffaut'm ın  
ilk uzun f.lmi “Les 400 Coups - 400 
darba” ile, festivalin -'Tepedeki o- 
d a ”dan sonra- ikinci büyük b r a n 
şını kazandı. T ruffau t. Jules Renard’- 
ın “Poil de C arotte - Horozibiği"ni 
audırır b r  hikâye çerçevesinde ken
ti’ eocukluk hâtıra la rına  dayanan 
savlam  bir eser m eydana getirm işti. 
Büyüklerin kayıtsızlığının, anlayış
sız lıg.nın v» korkaklığının kurbanı 
o 'an Antoine'in hikâyesi, b ir yandan 
ra m ın  kahram anı Poil de Carotte'u, 
bir yandan gerçek bir şr'hıs olan 
T  u ffau t’nun kendi hayatını, klâsik 
sinem a anlatım ının çok defa dış na
c .karak  anlatıyordu. F ransanın  ge
çenlerde ölen büyük sinema tenkid- 
çisi An3r£ Bazin' n h atırasına  su 
nulan "IjCs 400 Coups". aynı zam an
da oyuncularının başarısiyle de -Cla- 
ire M aurier, A lbert R6my, Guy De- 
comble- d ikkati çekmekteydi.

A rjantinli Lucas D enıare’rn çe- 
■' d ^  “Z a fıa”. -günü atlam ış fa- 

'• ;ne se ın s ın ı düşm üş
■ ı r ' k  festivalin a ’t ı r c  günü oy-
■ i t  !d Film, seker kanvşı ekicil?ni 
üzer ne sosyolojik bir vesika olmak 
hususiyetini gösteriyordu. Bu arada 
z iraa t işçilerinin istism arı, bunun i- 
çin kullanılan usûller, z iraat işçile
rinin içinde bulundukları feci ş a r t
la r anlatılm aktaydı. A raya bir de
a.°k hikâyesi sıkıştırılm ıştı. Oldukça 
d idaktik  m ahiyette olan film, daha 
m it fot ıÇ rnf'ar'r'in  eüzellifl ile b9ş-

1 \  ,VI rlj^g.’-ırî Clv''■"i'-'tn
•Mf-rvJ . ,V> <r, P*p'; | ■ . .,.^8-
1 Vl !e dikkflf 1 ;*ı ı A” m* nli
oyuncuların m ' - i r s —V -k  .Jıvr»n'«- 
la -a  tem ayülü erö"öniinde tu tu lu rsa  
hiç de fena bfr  re tice  sayılmaydı,

Avnı günün suvaresinde iki ba
h r i l i  film daha ye- alm aktaydı. 
Bunlardan birincisi. M acar relisörü 
Zoltan F ab ri’nin '‘A nna"3iydı. "An- 
na”. ilk dünya savaşından sonra 
şehre gelip bir ailenin yanında hiz*
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metçilik yapan genç, güzel ve iyi 
kalbli bir köylü kızın m acerasını 
anlatıyordu. Son derece kötüm ser 
bir havaya bürünm üş olan filmde, 
inşan haysiyetinin cyak ıa r altına 
aline :ğı. m odern i>ir kölelik httvlys- 
tı ta s .yar. "h  Einetçi’..k ” müessesesi- 

sio ka.sı. ş.nıdiye kadar beyaz p er
dede rastlanan hücum ların en ağ ın  
yapılıyordu. Fabri ile filmin genç 
oyuncusu- M an Toraçik, daha önce
ki Cannes F .s ti \a lin d e  “Küçük bay
ram  arabası” ile kazandıkları başa- 
r.yı devar.ı ettiriyorlardı.

Canlı - resim  ve b.lhassa kukla 
fiim .er.nin en büyük uatalarıııciau 
b ri oian Çek rejisÖıü J ir i T rnka '- 
r.ın Shakespeare’in piyesinden kuk 
la larla  canlandırdığı "B ir yaz gece
si rüyası”, g. cenin ikinci büyük ba
şarısıydı. T rnka. CinemaScope'u, 
rengi ve ücbo^utlu sesi kııllanarak. 
Shakespsare 'in  bu pari m asalını s jn  
derece uygun b r  hava içinde, yarı 
mizahî, yarı ciddi ve baştan sona 
b r  şiir dolu olarak anlatıyordu. 
T rnki’.'nın öncaki film lerindekindan 
daha m ükem m elleştirilm iş olan kuR- 
la ’ar. et i kemikli aktörlere ta ş  çı
karacak  b:r canlılıkla en küçük m i
m iklere kadar Shakespeare 'in  ünlü 
kalırnm anlar.m  tehısil ediyor. Tro- 
jan 'ın  müziği buna a y n  bir güç ka- 
tıvordu. “Bir yaz gecesi" rüyasının 
m ükâfatlardan  birini, meselâ özel 
m ükâfatı kazanm asına hiç şaşm a
m ak gerekir.

Festivalin ilk haftası, iki " tren ”- 
li filmle sona eriyordu. Yugoslav re 
jisörü Veijko Bulaj.c'in "Tarifesiz 
tı-en"i, kendilerine toprak  dağ ıtıl
mış köylülerin uzun bir tren  seya
hatini anlatm aktaydı. Yük vagonla
rında, son derece güç şa rtla r  içinde, 
ne zamaıı sıma ereceği bilinmeksi
zin girişilen bu tren  yolculuğunu ele 
alan rejisör, birbiriyle sevişmeğe 
başlıyan çiftleri, ayrılan  çiftleri, ö- 
lüm leri ve doğum ları son derece ta 
bii bir anlatışla  perdeye ak tarıy o r
du. 30 yaşında ve ilk uzun filmini 
çeviren Bulajic, baştan  sona kadar
b .r tren in  içinde geçen bu filmde 
kullanılm ası son d »rece güc olan Cl- 
neınaScope’u da şa şılacak ’ bir usta- 
'ılîia hikâyesine tât'o k etm iştir. Bul- 
. arlaru ı "S trene . Y ıldızlar"ı ise. y i
ne bir tron yolculuğunu, fak a t bu 
sefer Auschwitz toplam a kam pına 
gönderilen Yahudilerin feci yolculu
ğunu anlatıyordu.

Festivalin y .dinci günün le  bir 
başka. kahram an daha vaı-dı. am a 
kend-si o rtada görünm iyen bu kah 
ram anın m acerası ep^y beklenmedik 

” ,.r .v  c?r»vm  etti'. K ıh ’-am»n 
r  t . M-» "n> t ’in ask-rı unutm ak
■ r . II .' , o _ rıka ' P  ' •
* v  . 1 idi r s th ö  s r' <»*Tin re ji
sör Victor S to 'of reti.sörlügünje ha- 
7?r'attığı “P assnort for the Wor!d - 
Dünya pasa->ortu”, festivalde müsa- 
b ska  dışı gösterilecekti. H erkes fil
min bliyük bir kalabahk toplıyaca- 
f ın ı sanıyordu. Halbuki film, küçük 
“Olympia” sinem asında sadece res
mi şahsiyetler, sinem a sahipleri ve 
gazeteciler önünde gösterildi. Town-

send, söz verdiği halde gelmem işti. 
Sinemanın tenhalığını bıına ham le
denler oldu, ö te  yandan film, bek
lendiği kadaı kötü de çıkmadı. Bir- 
b riııden çok farklı kü ltü r ve m ele- 
n y ît 'c re  mensup insanların  yaşayış
la. ı, m r rak la  seyredilecek sah leler- 
de toplanm ıştı.
ÜekTenmlyen je st
j. estivalin en beklenmedik hâdise

si, ikinci haftan ın  başında oldu. 
H erkes festiva de gösterilecek iıK 
f-.ıvyet f.İmini bekliyordu. F ak a t 
f Ir.ı gösterilm edi. Bunun sebebi, 
R usların festivallerde sık sık göster-
d.kîeri alınganlıklardan b.ri değildi. 
Bu seferki bambaışka bir je s tti: 
F ransız rejisörü Alain Resnais’nin 
“Hiroshima, Mon Amour” filminin 
festivale katılabilm esi için, Ruslar 
Cannes’a yolladıkları iki uzun film 
den birini kendi istekleriyle geri a l
mışlardı. Resnais’nin filmi daha fes
tivale katılm adan önce Fransız ten- 
kidçileri ta rafından  çok beğenilmişti. 
F ransızların  ilk seçim komitesi de 
filmi festivale göndermek k ara rın 
daydı. faka t K ültür işleriyle vazife
li Devlet Bakanı Andr6 Ma>raııx'nun 
da “Hiroshima. Mon Aıııoıır”ıı tu t
m asına rağmen. Fransız Hâriciyesi 
buna engel olmuş, film ancak m üsa
baka dışı o larak  C annes'a yollanm ış
tı. Sebep, filmde atom bombası yiyen 
H iroshim a’dan sahneler bulunmasıy- 
dı. Yaşıyan doküm anter filmcilerin 
en büyükleri arasında bulunan R^s- 
nais bu çeşit yasak lam alara alışıktı. 
A fr k a ia k i müstemlekeciliğe ça tan  
“Les sta tues m eureııt aussl - Heykel
ler de ölür”, oazı kesintiler vppılma- 
sına boyun eğmediği için 1953 ten 
beri F ransada gösterilm iyordu. Al
m an toplam a kam plarındaki vahşeti 
gösteren  “N uit et Brouillard . Gece 
ve sis” , rssm î m akam ların birçok 
enge’leriyle karşılaşm ıştı. Şimdi ilk 
ıi ’un hikâyeli filmi olan “H roshima, 
Mon Amour” d a  yine güçlüklerle 
ka"Ş'laşıvorJu. F a k a t Rııslar. bu 
F ”an"iz-.Tapon ko - prodüksiyonuna 
yer a^ıp. festivalde gösterilm esini 
ssftladılar.
H aftaym ın neticesi 
■L1 estivalin dokuzuncu güpü sona
* ererken 18 filmin gösterilm esi ta 
m am lanm ıştı. D aha garide 14 film 
vardı. Bununla baraber bu ilk haf- 
taym  bu yılk'I festiva’in gecen yılkiy- 
le kıyaslanm ıyacak kadar kaliteli ol
duğunu ortaya koyuyordu. Daha 
s mdiden tıüyük m ükâfata nam zet 
iki fi’m vardı: “Tepedeki oda”,
ve “400 darbe” T rnka’nm “Bir yaz 
r o ^ s i  rüyası” , m ükâfat alaca£ı şüp- 

rfi*üm »v»n ebelerdendi. Simo-* 
ry-, t  ‘'TV'Dedek »v” Or-on Wel

1 ‘Z'>r1' ' ,',''.a” i'#' k^H n ve ^r-
kek ovuncu m ü k âfa tlan n a  şimdilik 
en kuvvetM nam zettiler. F ak a t daha 
garide Luis Punuel’in “N azarin"i 
(M eksika). Janonyadan “Beyaz ba- 
l-kcıl”. Ita lyadan  “Şehirdeki ç»hen- 
nem” vardı. Bu sonuncu filmdeki Gi* 
u lie tta  Masina-ile Anne M agnani. Si- 
mone Signoret’nin rakibi olabilirler
di. -------
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