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encı ı  A r a m ı z d a

Se\ gili AKİS okuyucular»

l î  ugUıı’erde Yunaııijtsnda görülen bir clâ'.anaı uyandırıl ğı beynelral- 
lel alaka, bir bakımdan son derece dikkat çekicidir. Solcu bir gaze

tenin başyazarı olan Glezos'un askeri bir mahkemede yargılanıp yargı- 
İD D am ı.w «tı münakaşası k:sa zamanda Vunaoiotanın hudutlarını nştı. 
Vorayllot, Kral Paul'a bu mevzuda bir telgraf çekli; lVaıı-ada komünist 
olııııyanların da katıld 'ğ ı nümayişler tı-rllp edildi ve Yunaııistanda âde
ta yer yerindvn oynadı. !şlmdl bu dâvaca bir Yunan a.skeri mahkeme
sinde bakılmaktadır. Koparılan bi’ıtün bu gürültüye rağmen. dııru-ıııa 
safahatı dünya lıaik efkârının gözü önünde cereyan edecektir ye biitUıı 
dünya basınında n’duğu kadar Yunan basınında da en geniş teferruatıy
la ııeşredilebile< ektir. Zira dâva hakkında nesir yasağı kararı alınmamış
tır.

★

| * ir nesir yasağı kararıy la tafsilâtının yazılması menedilen Sah - AKİS 
dâvasının durulmasına, bu haftanın ortasında Çarşamba giinü saat 

14‘de Ankara Toplu ikisin Mahkemesinde devanı edilecektir. Neşir ya
sağı dolay ısly le gazeteler, duruşma safahatını j azamıyacukları İçlıı Ş a lı- 
A K ts  dâvası, her zamankinden daha büyiik bir kalabalık t»raf,ndan 
alâka ile tnkin edilecektir.

★

İ  ç politika hâdiselerinin geçen hafta Aııkarada -hem de ne büyiik bir 
hararetle- birbirini kovalamaya başlaması. AK l.vte çalışanların İşleri

ni sun derece ağırlaştırdı. Kimse başını kaşıyacak vakti bulamadı. Meclis 
ç ıl şmaları. Grup toplantıları. Kakanlar Kurulu içtimaları. D. J\ Genel 
İdare Kurulunun faaliyeti ve nihayet t'. 11. I ’. Meclisinin İç politika ve 
ikti'arü meseleleri gözden ı>eçirmesi hep ayııı haftanın içimle toplandı. 
AKİS, biitiin bu hâdiseleri kuvveti bilinen istihbarat teşkilâtının biltUn 
gücüyle adüiı adıııı tak ip etti. Kııudan dolayıdır ki bu sayımızın İç po
lit ik a 'a  ayrılan say falarında şimdiye kadar a/, rastlanan büy ük bir zen
ginlik dikkatinizi çekecektir. Bu çalışmamızın, içinde yaşadığımız şart
ların daha iyi görülmesinde çok istifadeli olacağını iim it ederiz.

★

j K T İS A ü I \ I M ALİ SAH ADA başlıklı sayfalarımızda, yolcu edilmek 
üzere bu.'uuaıı M illi Kurunma Kanununun yerini alacak İktisadı Ted

birler Kanunu tasarısının esasları izah edilmektedir. Ayni sayfadaki 
“Sezarın H akk ı" haslıklı makalede de bu bahsin üzerine eğilinmektedlr.
Her ik i yazı da, o kadar büyük btr objektiflikle kaleme alınmıştır ki, 
bunların dehşetengiz Zafer tarafından iktibas edilmesi bile, bizde en 
ufak bir hayret uyandırınıya.ak 11 r.

★

1 )  ış'Lşleri Kakanı t  atlıı Küstü Zorlunun geçen hafta birdenbire Ce- 
nevreye gitmesi, bütüu y urtta bir merak uyandırdı. Bu mevzudaki 

“neden "lerin cevabı ile Zorlunun Cenev re temasları hakkıııdaki haber
ler, I)t \YADA O L l'P  BİTENİ.KK kısıııuuızda IHığu - Batı baçlıklı 
yazıda yer almaktadır.

★

Ç1 eçen hafta İçinde biri Ankarada, diğeri Istanbulda işlenen İki clım- 
yet failleri itibariyle -biri mahalle bekçisi, diğeri milyoner bir ar- 

matör- bütün yurtta alâka uyandırdı. İlk  cinayeti eğitim  klfa>etslzllğl 
ve dar görüşlülükle kolayca izah eden “ayd ın"lanm ız, ikinci «'inayet 
karşısında ne söyliyeeekleriııi şaşırdılar. Zabıttı haşlıl»ı .yazımızda, her 
ik i cinayet, alt yapıya inmeye çalışılarak hikâye edilmektedir.

★
P  eçen hafta, Türk Sinemacılığının en btiyük derdi olan “sansür'' haz-

1 retlcri yirm i yaşını idrak etli. SİNEM A sayfamızda, bu yıldönümü
nü lâyık olduğu ehemmiyetle mütenasip bir şekilde kutlam ağa gayret 
ettik. Senarist, prodüktör ve rejisörler kadar sinema seyircilerini de 
alâkadar edıseğini sandığım ız hu mevzu. Türkiyede neden doğru dü
rüst film lerin çevrilemediği sualine de kısmen bir cevap getirmektedir.

★

İ  T aıunılar araş.ııda sosyeteye girmek ve seckiıı baloların davetlisi ol
mak arzusunu dumanların sayısı az değildir sanırız. Sosyete başlıklı 

sayfalarımızda, bu çetin işi başarmak İçlıı .1 raıısadaki genç kızların 
nelere katlandıkları eğlenceli ve İstifadeli bir seklide nakledilmektedir.

Saygılarımızla
AKİS
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YURTTA OLUP BİTENLER

Seçimler
El çabukluğu

P  eçen haftanın sonuna doğru Cu- 
m a sabahı saat 10 da Karanfil 

sokağındaki C. H. P. Genel Merkez 
binasından yıldırım  hızıyla çıkan u- 
zun boylu, çevik yUrüyUşlU adam, 
Siyah b r Oldsmobile’e atlıyarak. a- 
rabayı TTlııs istikametinde son sür'at 
sürmeye başladı. Üç dakika sonra
B. M. M. nin önündeydi. Siyah oto
mobilini Ankara Palasın kapısı önün
de bırakarak, koşar adımlarla Mec
lis binasına pirdi. Sağına soluna ba
kınmadan İçişleri Komisyonunun yo

klunu tuttu. Fakat normal zamanlar
da saat 11 den evvel toplanmıyan ha
marat İçişleri Komisyonu saat 10 da 
çalışmalarını bitirmiş, mahalli seçim
lerin geri bırakılmasına dair olan ka
nun tekliflerini "Umum i Heyetin tas
vibine arzedilmek üzeı-e yüksek riya
sete sunmuştu."

Komisyonun çalışmalarına katıl
mak üzere. Karanfil sokağındaki m ü
h im  Parti Meclisi toplantısını bıraka
rak B. M. M. ne koşan milletvekili 
Turhan Feyzioğlu id:. Dört adet çok 
mahrem teklifin o gün komisyona 
geldiğini bir tesadüf eseri öğrenir öğ
renmez derhal Meclise gelmişti. Ses
siz sedasız geçirilmek istenen m ah
rem tekliflerin seçimlerin tehiriyle 
ilgili olduğunu biliyordu. Am a İçiş-

• leri komisyonunun, 4 mühim  kanun 
tasarısını görülmemiş bir süratle ge
çirebileceğini doğrusu tahm in etme
mişti.

Aslında bir sür’at te bahis mevzuu 
değildi. Zira komisyonda ekseriyetin 
b,le temin edilmesine lüzum görülme
mişti. Tasarıların müzakeresi ise. da
ha lüzumsuz bir işti. Bakanlar ku
rulunda câri bir usulü. Komisyon ça
lışmalarına tatbik ederek, tasarılar 
müzakeresiz kabul edilmiş, sonradan 
13 D. P. milletvekiline mazbatalar 
imzalatılm ıştı. Komisyon Başkanı 
Rüknettin Nasuhioğlunun Balkan 
vekili Ömer Lütfü Erzurumluoğlunun 
ve 13 D. P. milletvekilinin imzasını 
taşıyan mazbatalarda, bv sebeple hiç 
bir C. H. P. milletvekilinin muhalefet 
şerhine rastlanm ıyordu!

Tek elden çıkm ış tasanlar

A F üzakeresiz ve muhalefetsiz geçen
4 tasarı Pazartesi günkü Meclis 

toplantısında görüşülecekti. B.lecik 
milletvekili Mehmet Erdemin, arka
daşları transfer kıymetlerden Hüse
yin Şahin (Erzincan» ve Kemal Ter- 
Zioğ’u (Çorum) ile birlikte verdikleri 
ilk tasan Belediye kanununa muvak
kat bir madde eklenmesine dairdi. 
Teklifte, 6555 sayılı kanunun birinci 
maddesine göre 1959 yılının 18 Kasını 
günü yapılması gereken belediye 
meclisleri seçiminin 1960 senesi E y 
lül avına kadar tehiri isteniyordu. 
Dört yıldan beri işbaşında bulunan 
belediye meclisleriyle reisleri o tarihe 
kadar işbaşında kalacaklardı.

4

Seçm<*n kütüğü
Bütün  «<Ç otum.’.

Sadi Pekin (M uğla) ve Turgut 
Topaloglunun ı M uğla t imzalarını ta 
şıyan ikinci teklif 6438 sayılı kanu
nun birinci maddesine göre, 27 Eylül 
1959 günil yapılması gereken ıl genel 
meclisleri seçimlerinin 1960 Eylülü 
sonuna bırakılmasına dairdi.

Üçüncü teklif Nazım  Tanıl ( Yoz
gat) ve Kemal Serdaıoğlu (İzm ir) ta 
rafında». vapılm ıştı. Bu milletvekilleri 
de 6834 sayılı kanuna göre 29 Kasım 
1959 günü yapılması icabeden Şehir 
ve kasabalardaki mahalle muhtar ve 
ihtiyar heyeti seçimlerinin ıl960 Ka
sımının sonuna tehirini istiyorlardı.

Dördüncü teklifin Sahipleri Sa- 
nvh İnal (Gaziantep) ve F ikri Arığ 
(Diyarbakır ı id!. Onlar da 7165 sa
yılı Kamım ın icabı olarak 29 kasım
da yapılması gereken köy muhtar ve 
ihtiyar meclisleri seçimlerinin 1960 
kasımının sonuna kalmasını teklif e- 
diyorlardı.

Dokuz milletvekilinin imzasını ta 
şıyan bu dört tehir teklifinin en bü
yük hususiyeti, esbabı mucibelerinin 
tek elden çıkmasıydı. Doğrusu tek el
den çıkan tehir sebebi ilk bakışta bir 
hayli de câzipti: “S mdiki seçmen kü
tüklerine karşı 1950 den beri um um i
yetle şikâyetler ve itirazlar" edile- 
gelmekteydi. Bu sebeple "demokratik 
rejim in temel prensiplerinin başında 
gelen secim emniyetinin kemaliyle 
temini ve mahzurların bertaraf edi
lerek Sistemin takviyesi yolunda” se
çim kütüklerinin aksaklıkları gideril
meden yeni bir secime gidilmesinin 
“doğru olm ıyacağı” düşünülmüştü.

Kütükleri islalı maksadiyle Adliye 
Bakanlığınca bir tasan hazırlanmış

ve yüksek Meclise sunulmuştu. Tasa
nda:

“Seçimin esasını teşkil eden seç
men Kütüklerinin her geuel milletve
kili seçiminde yeni baştan tanzim i, 
kütüklerin daiıniliği, prensibinden 
vazgeçilmesi,

.Mahalli idare seçimlerinde, kütük
lerin tan/dini ve kesinleşmesi tarih in
den itibaren 6 ay gevmiş ise yalııız o 
seçime ait kütüklerin yoklamaya tâbi 
tutulması,

Adil teminat prensibinin seçim 
kütüklerine de tekmili esas n:ı uygun 
olarak, kütüklerin tanzim i işinin hâ
kim  riyasetindeki bir kütük bürosu
na verilmesi,

Kütüklerin askıya çıkarılmadan 
evvel hâkim  tarafından kontrolü, ke
za muhafazasının seçim kurullarına 
bırakılması,

Seçmenlik vasinin seçi ıı gününe 
göre hesaplanması Milletvekilleri, 
belediye, il genel meclisi, köy muhtar 
\e İhtiyar meclisi ve mahalle ihtiyar 
heyetleri •■eçin'.i için ayrı ayrı l̂ < s kü
tük tanzim i mecburiyetinin yarattığ ı 
lüzumsuz külfet, masraf ve güçlükle
ri bertaraf etmek üzere bütün seçim
lerin bir tek kütükle idaresine” dair 
hükümler yer alm akta idi.

Tek elden çıkmış gerekçelere göre 
bu tasarının "ne zaman kanuniyet 
kesbodeceğini bugünden tâyin etmek 
m üm kün değildir." O halde yeni k ü 
tüklerin hazırlanması tamam olun
caya kadar seçimler tehir edilmelidir.-

Madalyonun öbür tarafı 

I la k ik a te n  şimdiki kütükler büyük 
b.r şikâyet mevzuu idi. Bu kütük

lerle yapılacak bir seçimin emniyetli 
bir seçim olacağını söylemeye imkân 
yoktu. Bu hususta geçen yıl komis
yonda, İı-işleri Bakam Namık Gedik 
ve Adalet Bakanı Esat Budakoğlu ol
mak üzere muvafık, m uhalif herkes 
mutabık kalm ıştı. Adalet Bakanının 
önünde 1859 sonbaharına kadar kâ
fi zaman vardı. Nitekim biraz geç (e 
olsa. Adalet Bakanlığı, kütükleri İs
lah eden tasarıyı 1959 ilkbaharın la 
Meclise vermişti. nedense ' de
mokratik rejimin temel prensipleri
nin başında gelen seçim cemiyetinin 
kemaliyle temini ve mahzurlarının 
bertaraf edilerek sistemin takviyesi 
yolunda" komisyon üyesi D. P. m 1- 
letvekillerind» bariz bir isteksizlik 
hâkim  oluverdi. Komisyon çalış
maları sistematik bir şekilde aksama
ya başladı. Tasarının bir an evvel ka
nunlaşması için komisyona koşan O. 
H. P. milletvekilleri D. P. li arkadaş
larının komisyon çalışmalarına Adeta 
boykot etmesi yüzünden ekseriyetin 
bir türlü tem.in edilemediğini gö ldü 
ler. Meclis odacıları bile işin farkına 
varmış, ekseriyeti temine çalışan 
C. H. P. milletvekillerinin arkasından 
kıs kıs gülmeye koyulmuşlardı. İşle 
bu yüzden tasan ve tasarıyla birlikte 
seçim emniyeti komisyonda uyudu 
kaldı. Bu uykudan sonra “seçim em
niyetini teinin maksadıyla seçinıle-
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Bir Kararın Anatomisi
I J  er şey gösteriyor ki. Üzerinde son derece ehemmi

yetle durulması gereken bir noktaya Kelmiş bulu
nuyoruz. Mesele bugünüm ü/ için mühimdir, yarım ınız 
İçin hayatidir. Ii. P. her hangi bir seçimi kazanama
yacak lıaie düşmüştür, bunu bizzat müdriktir, seçim 
yap.p kaybetmektense seçim yapmamayı tercih et
mektedir. Çerçi orada hıırada bazı JUeıııokratlaraı 
“İktidarı vermeyeceğiz, ölürü/, iktidarı kaptırm ayız” 
tarzındaki sözleri ciddiye alınm ış değildir. Gayeleri
nin tahakkuku öylesine iınkaıısızd.r ki hiç kimse me
seleyi dikkatle incelemeye liizunı hissetmemiştir. Fa
kat “iktidarı vermemek” bir şeydir, ‘‘iktidarı verme
meye teşebbüs” bir başka şeydir. Son hâdiselerin ışı
ğında, ilk nazarda insana akıllarından şüphe edilmesi 
caiz kimseler gibi görünen o zevatın sözleri tehlikeli 
m ânalar taşımaktadır.

Sevimlerin tehiri için revıııi D. I*, görüşünü teş
kil eden "seçim kütüklerinin tanzim i” bahanesini cid
diye almaya elbette ki iıııkâ.n yoktur. Yüksek I). t’, 
çevrelerinde h'ikiim  siireıı perişan hava şuradan anla- 
ş.İmal dir ki bi\vlc bir balıaııe'iin kabulünün II. I*. yi 
kiitiik meselesinin derhal halli ve yeni umum i seçim
lere gidilmesi lüzumuyla karsı kaış.ya bıraktığ ı ha
k ikati dahi gözden kaçınıştır. Zira madem ki i>. P. 
bu kütük sistemiyle yapda-ak kısmi veya mahalli se
çimleri dahi tatm in edit i bulmamaktadır, yeni ıımıımi 
seçtınler derhal bir zaruret halinde ortaya çıkmaktan
dır. Eğer C. H . P., resmî I). P. görüşünün Yüksek 
Mecliste tebcilinden sonra "kü tük  sistemini ıslah edip 
millet iradesinin itiraz kaldırmayacak tarzda tecelli
si için umumi seçimlere gidilmesi” sloganı ile n:eı«- 
leket yapında bir kampanyaya girişirse -ve girişecek
tir- böyle bir delil? karşı hiç kimsenin söyleyecek sö
zü bulunmayacaktır.

Aslında D. P. nin seçimleri tehir sebebi gözlerin 
önündedir. OüşiiniinUz. iktidarda bulunan bir r.arti 
kütük sistemine itirazları haklı buluyor, Adalet Ba
kanlığınca bir tasarı hazırlanıyor, bu tasarı Yüksek 
Meclise sunuluyor ve müzakeresine alâkalı komisyon
da başlan.yor. T'akat birden müzakereler durdurulu
yor ve tasarı uykuya dalıyor. Aradan aylar geçiyor, 
bir de bakıyoruz İktidarda bulunan bu aynı parti gü
nün birinde ortaya seçimlerin tehiri isteği ile çıkıyor 
ve sebep olarak da yeni sistemin heniiz kanunlaşma
m ış bulunmasını gösteriyor. Böyle bir tutumun ciddi
yetle alâkası yoktur. İktidar, seçimleri göze alsaydı 
tasarının müzakeresine devam olunur, yeni sistem ay
larca evvel yürürlüğe tirer, kütükler mükemmel şe
kilde hazırlanır, seçmen saJidık başına davet oluna
bilirdi. ile r  halde İktidar bu gecikmede de Muhalefe
tin parmağından bahsAlecek kadar ileri gitmeyecek
tir. Mesele bugünkü haliyle dahi çocukları güldürecek 
derecede safdilânedir ve daha fazla garabete lüzum  
hissettlrmemektedir. ,

Karışıklık, tasarının ele alındığı tarihle seçimle
rin geri bırakılmasının uygun görüldüğü bugiin ara
sında akıp geçen zamanda I). P. büyüklerinin zihinle
rinde hasıl olan değişiklikten doğmuştur. Muhalefetin 
kendisini ralıat bırakmadığından şikâyetçi İktidar, 
çareyi görmemezlik etmem'ştir. Bu çarp “su götür
meyen bir seçim'Mir. İler demokraside olduğu gibi 
bizde de İki seçim anısında m illî iradede fark  olup ol
madığını anlamak için seçmen sandık başına çağırılır, 
koyunun ak mı kara mı bulunduğu köprüde belli olur. 
İktidar meşhur Uçak Kazasının yaratt;ğı sıınl hava
dan ce-arct bularak bu tecrübeyi göze alm ıştır. K ati
yetle bilinmektedir ki ilkbahar aylarında İktidar se
çimler vecibesini yerine getirmeye azim li bulunuyor
du. H a ttâ  bunların derhal yaıvlınasını bile düşünenler 
vardı. Bir İk tidar değişikliğini İlzam etmeyen secim-
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lerde İktidarda bulunan partinin büyük bir avantaja 
salılp olduğu da açık bir hakikattir. Bu avantaj da 
gözönünde tutuluyor. Kütüklerle alâkalı tasarının ele 
al mı ası İşte o günlere tesadüf etmektedir. D. P. nin 
yüksek çevrelerinde o günlerde bir zafer havası esi 
yor, Istaııhıılda kurulan “etraf divanı”nda, başta İs 
tanbul, Türkiyenln her tarafında D. P. nin 1954 ilUın- 
rını bulduğu söyleniyordu. Halbuki t 'çak  Kazası fioy- 
le bir itibarı kazanmak. 1!)5 İ sonrasında sapılan hata
lı yoldan çalım ı bozmaksızın dönmek için çıkmış bir 
fırsattan ibarettir. Itıı fırsat da, derhal hayaller için
de yaşanmaya başlandığından ve hâdiselere sıhhatli 
teşhis konulaınadığından kaçırılm ış -bir kudret sahi
binin etrafı, sadece kudret sahibini memnun edecek 
lâf hulnıavı gaye bilenlerden teşekkül ederse sıhhatli 
teşhis elbette ki konulamaz- ve baş, hakikat duvarı
na çarpılıp ay ıln ıııca  evdeki pazarın çarşıya uymadı
ğı görülmüştür.

I). P. seçim \apacak ha’de değildir! İşte İm teşhis 
doğrudur. Zira l>. P. artık her meçimde gerilemeye 
mahkûmdur. I>. P. büyüklerinin vardıkları tehir ka
rarı l  çak lia/.ası havasının evvelâ Bullar la.ırruzıı, 
sonra Ta* Hâdisesi ve nilıavçt II. I>. nin son ta til
deki gayretli çalışması ile tumamiyle dağılması neti
cesidir. İktisadi vaziyet hakkında Cahan’ın sözlerinin 
tesiri de iıeklenildiğinden cok az oluıu-a ve buğday fi
yatlarına yanılan zamda ölçülü davranmak zarureti 
kendi'in i belli edince D. P. İlil şıkla karşı karş ya kal- 
nı şt;r: Va mağlûbiyeti göze alarak seçim vecibesini 
yerine getirmek, ya dahr> İyi günleri beklemek. Kısmî 
ve mahallî seçimlerde mağlûbiyet D. P. yi değil ara
ma, D. P. nin başındaki ekibi verinden sureti kafiye
de ederdi. Simdi bu ekip, idaresi altında tuttuğu Mec
lis Grupunu daha iyi günleri beklemek hususunda ik 
na etmiştir. Tehir kararının anatomisi işte buılıtr.

ilaha  İyi günler D. P. ieln daha iyi günler, seneler
den heri arkasında koşulan, bir türlü erişilmeyen \e 
artık  erisilmesi im kânı bulunmayan günlerdir. Klbet 
te kİ meşhur Oahan’ın kehanetleri inanmaya teşne 
Demokratları yeni vaatlerin gerçekleşmesini beklemek 
ve Büyüklerine tekrar vade vermek hususunda ikna 
için yardımcı olmuştur. A m a 1958 - 54’den beri iyi 
günlerin hemen şu dağın arkasında bulunduğunu duy
mak Say n Demokratlarım ızı yormamış olabilir -on
lar yorgunluklarını dünya nimetleriyle gidermek İm
kânına sahiptirler-. Milletin |>ek çok s ın f ı i'tııidiıı 
hangi istikamette olduğunu artık  katiyetle görmiis 
vaziyettedlr. İşte gençlik, Lşte menııır, işte esnaf... Ye 
köylünün, D. P. ye bağlı olduğu masalı bir kuvvet şu
rubu gibi ortaya atılan aklıselim sahibi köylünün han
gi ruh h ıleti içinde bulunduğu son tatilde yurdıı do
laşan milletvekillerincf görülüp an'aıım ıştır.

Zaten, I>. P. için daha iyi günler hu ekiple niçin 
gelsin? lıısaıı faktörü kaale alınmaksızın, mânevi 
kıymetler umursantnaksızın, herkes huzur isterken 
huzursuzluk yaratılarak, tahammülün t'si gösterilnıek- 
sizin güdülen bir iktisat politikasının -İktisat İlminin 
icaplarına artık  boyun eğilerek de olsa- iyi giin'er 
getirdiği nerede, ne zaman görülm üştür ki.. Bu ekip
le I>. I*, nin âkıheti kalemle çlzllmişceslne bellidir: 
İ liç  bir secime cesaret edememek!

Tabiî, seçimden kaçınmak m üm kün olduğu nıiid 
detçe... Bunun daha uzun müddet mümkiin olamıya- 
cağı hakikatin i I>. P. nin sayın büyüklerine artık  iza
ha muvaffak olacak kimse d in a r  delmek hevesiyle 
taslara vurulacak başların kınlnıas-nı önlemek gibi 
dünyanın en hayırlı lıizn’etini yapmış olacaktır. Zira 
basla duvar delindiği de henüz görülüp işitilm iş de
lild ir .



Yt RTTA OLUP BİTENUER.

C. Iî. P.
Gönül rahatlığı

( ’ eçen haftanın sonunda Cuma sa- 
bahı saat 10 da C. H. P. Genel 

Merkebinin Karanfil sokağındaki ye
ni binasının üçüncü katında usan bir 
masa etrafında toplanan 30 Küsur 
C. H. P. Meclisi üyesi, konuşmalara 
riyaset eden İnönüııün başına kireç 
parçalarının ince bir yağmur gibi 
yağdığını görünce kahkahayı bastı
lar: 75 yaşındaki bu basa ne Uşak
ta, ne önünde arazözlerin dolaştığı 
Amerikan Büyük Elçisinin evinde, 
hattâ ne de C. II. P. Genel Merke
zinde rahat vardı M illetin hissiyatı
nın mihrakı hâline gelen bu ak saç
lı baş, aynı zamanda taşı, suyu ve k i
reç kırıntılarını üzerine çekiyordu.

Uşaktaki taşın, Çankaya'daki a- 
razözün esrarı henüz resmen aydın- 
lanmadıysa da kireç kırıntılarının es
rarı çabuk çözüldü. Üst kattaki A- 
raştırma Bürosunun balkonunda ta 
m irat vardı, masum kireç kıruıtılan, 
bu tam iratın tabiî neticesiydi.

Parti Meclisi üyeleri diğer “esra
rengiz’’ meselelerin de bu kadar ça
buk aydınlanması temennisiyle gün 
demin müzakeresine geçtiler.

Parti Meclisi çalışmalarının ilk  
günü raporun okunması ve bu rutin 
işlerin müzakeresiyle ^eçti. Zan^an- 
gil. Melen. E rkut ve Güreliden m ü
teşekkil bir komisyon Hesap Yönet
meliği tasarısını inceledi ve Parti 
Meclisinin tasdikine sundu.

İ k t i s a d ı  m e s e l e l e r
1> arti Meclisinin Cumartesi günkü 

çalışmaları iktisadi meseleler et
rafında cereyan etti. Avrupa İk tisa
di İşbirliği Teşkilatı mütehassısı 
Cahan'ın basın toplantısı dolayısile,
C. H. P. sözcülerinin verdiği cevap
lar parti içinde, İstikrar Politikası 
mevzuunda tam  bir görüş birliği ol
madığı intihamı uyandırmıştı. Bu se
beple iktisadi meselelerin münakaşa
sı ehemmiyet kazanıyordu. Cemil Sa
lt Barlas başta olmak üzere -Feridun 
Eı-gin toplantıya gelememişti» Parti 
Meclisinin bütün iktisatçıları İstikrar 
Politikası hakkında sırayla görüşle
rini belirtCler. Aksal. Melen, Dicleli, 
Zanıangil. Bekata. Hatinoglu. Güreli 
İstikrar Politikası mevzuunda nefis 
bir iktisadi ziyafet verdiler. Neticede 
Parti Meclisi iktisatçılarından mll- 
tejekkjl bir komisyon kurularak, 
part-nin son iktisadi tedbirlere dair 
görüşünün yeni baştan kaleone alın
ması kararlaştırıldı. Komisyon neti
cede İsmail Rüştü Aksalın 1959 B ü t
çesinin müzakerelerinde, Ferit Me
lenin son Samsun ve Ankara konuş
m alarında açıkladığı esasları benim
sedi: Merkez İdare Kurulu raporun
da da yer alan bu görüşe göre. “D 
P. nin İktidara geçtiği günden itiba
ren hiçbir murakabe ve öltü tan ı
madan devam e ttird i#  iktisadi ve 
mail politika, 4 Ağustos 1958 tari
hinden itibaren iflftjs etmiş ve dış zor
lam a ile İktisadî istikrar tedbirleri 
sahneye konmuştur-’.

l s ı n « * t  l ı ı ö n i i
Mıkıuıftslt Itatj!

Bütün haklı tenkidlere rağmen, 
anlaşılmaz bir inatla ve tamamen 
şahsi ve keyfi bir görüşle tatbik e- 
dilen D. P. iktisadi ve malî politi
kası, aslında plân, program ve m u
rakabeyi reddeden, dolayısile her 
türlü  yolsuzluğa ve israfa sebebiyet 
veren başıboş bir gidişten başka bir 
şey değildi. Münhasıran rey alma 
mülâhazalarıyla yapılan, ciddi bir e- 
tüdden m ah ııım  olan yatırım ların ve 
çok müsait ic ve dış imkânların b i
le bile heba edilmesinden doğan ağır 
iktisadi şartlar, nihayet alacaklı, 
milletlerin ve milletlerarası teşekkül
lerin baskısı altında düzeltilmek is
tenmişti.

Yıllarca enflâsyoneu bir m ali po
litikayı terviç ve tatbik eden'er, ik 
tisadi sahada plân ve progıam  fik 
rinden mahrum olanlar, bizzat ya
rattıkları buhranı, bu sefer tam  ter
sine bir görüşle gidermeye teşebbüs 
ederken, iktisadi başarıda başta ge
len emniyet ve itimat unsurunu unut
muşlardı.

D ikkate şayandı ki, ana hatla- 
ny la  C. H. P. nin yıllardan beri tav
siye ettiği bu tedbirlere tamamen ka
yıtsız kalan D. P. idarecileri, if lâ 
sın eşiğinde kredi ve yardım, tem ini
nin başka yollardan teminine imkân 
olmadığım gördükten sonra, istikrar 
tedbirlerini buhranı bizzat yaratmış 
olan ekiple tatbike teşebbÜ3 etmiş
lerdi!

İktisadî bünyesi bu derece zaafa 
uğratılm ış, grelecekteki gelir kay
nak lan  şimdiden dış borçların tasfi
yesine tahsis edilmiş bir mem’cket- 
te istikrar tedbirlerinin muvaffak o- 
labilmeai için her şeyden evvel va

tandaşa güv*n veren bir idarenin lg 
başında olması lâzımdı.

Bu izahtan sonra» C. H. P. Mec
lisinin ikti.sadî komisyonu, “Bu ekip, 
İstikrar Politikasını yürütemez” ka- 
naatına varıyordu. N itekim  İstikrar 
Politikası tatbik olunurken İktidar, 
“yan sokaklara" -tâbir Cahan'mdır* 
sapmıştı. •

İstikrar Politikasına esas itiba
rıyla evet diyen, fakat ona inanma
dığının her gün yeni delillerini veren 
bir ekiple bu politikanın yürütülme
sini imkânsız bulan C. H. P. nin gö
rüşü, Salı günü yayınlanacak olan 
Parti Meclisi tebliğinde yer alacak
tır.

Güıuienı dışı meseleler 

1> artı Meclisinin Pazar sabahı yap- 
tığ ı toplantıda. 1957 seçimlerin

den evvel partiden ihraç edilen Ada
na teşkilâtından Dr. Yalçın Ceylân- 
oğlunun yemden partiye alınması, 
maalesef uzun münakaşalara sebep 
oldu ve Parti Meclisi bu yüzden bir 
hayli kıymetli \aktini kaybetti. Cey- 
lânoğlu. Hür. P. ye olan temayülle
rinden dolayı partiden çıkarılmıştı.
O tarihten bu yana C. H. P. den bir 
türlü ayrılmamış parti--e yemden a- 
lıııması için defaatle m üracaatta bu
lunmuştu. Uzun zamandan beri Nü- 
vit Yetkin. Sahir Kurutiııoğlu ve Ca
hit Zanıangilden müteşekkil bir ko
misyon. Ceylânoğlunun durumunu 
inceliyorlardı. Komisyon doktorun 
yeniden partiye alınmasına karar 
vermişti. Bu karar Parti Meclisinde, 
umumiyetle tasvip edildi. Yalnız Mu
ammer Aksoy ve A tıf Ödül, kom is
yon kararının aleyhindeydiler. B il
hassa Muammer Aksoy "ben, ben, 
ben” diye başlıyan ve “ben, ben, ben” 
diye biten müteaddit konuşmalarıyla 
hem havayı elektriklendirdi, hem lü
zumsuz vakit kaybına sebep oldu. 
"Benim  partiye girmem C. H. P. ye 
şereftir. Ben demokrasinin gerçek
leşmesi için partiye girdim  vs. v j . ” 
sözlerine Şevket Raşit Hatipoğiu, 
“Bir partiye girerken tüzüğü oku
nur. Tüzük beğenilirse, girilir ve me
sele orada biter" cevabını vermek 
zorımda kaldı. Tut han Feyzioğlu, 
1957 yılında Hür. P. yi desteklemek 
suçsa Ceylânoğlunun, Aksoyun ve 
hattâ, hattâ bizzat kendisinin C. H. 
P içinde olmaması gerektiğini hatır
lattı. Ceylânoğlunun durumunu ince
leyen komisyon üyesi Sahir Kurutlu- 
oğiu, Aksoyun “Komisyon hissi ha
reket etm iştir” itham ına cevap verdi 
ve bu arada Aksoyla Kurutluoğlu a- 
rasında müessif hâdiseler cereyan et
ti.

Neticede Kasım Gülekin yaptığı, 
meselenin müzakeresinin talik i ,ve 
mahallinde tetkiki teklifleri reddolu- 
narak Ceylânoğlunun yeniden parti
ye alınmasına müteallik komisyon 
teklifi kabul edildi.

İç politikada durum

P  &.-nr g tlıll Fğleden sonra iç poli- 
t ka meselelerinin müzakeresine 

gedildi. I?; politika meselelerinde bir
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Yalmanın Hatalı Iııt iI»aı

n  azı gazete sahiplerinin Başba-
1 kar. Menderesle yaptıkları ve 
artık herkes tarafından “Pazarlık”
adı altında bilinen konuşmaların 
uyandırdığı tepki malûmdur. H a
reketin başlıca üç şampiyonunun 
yalnız okuyucuları değil. eşleri, 
dostları, hattâ en yakınları tara 
fından yaylını ateşine tu tu ldukla
rı da üstadl&rın yazılarından an
laşılmaktadır. Üst.adlar aylardan 
beri kendilerini -daha doğrusu tu 
tumlarını- m iidafaa gayreti iç in 
dedirler. Gazete sütunlarına akse
denler, bu gayretlerin sadece bir 
parçasıdır. Aslında şampiyonlar 
günün yirm idört saatinde, hele 
şimdi hayalleri de yelken açıp u- 
zaklaştıktan sonra, yaptıklarında 
haklı olduklarını şifahen izahla 
meşguldürler.

Üç şampiyondan Ahmet Em in 
Yalm an geçenlerde bekle*ıilm*yen 
bir m üdafaa şahidi göstermeye 
kalktı: İsmet İnönü. Vatan baş- • 
yazarına bakılırsa kendisi Anka- j  

ıada  İsmail Rüştü Aksalın evin
de Muhalefet lideriyle karşılaş
mış, ona m alûm  temaslar etrafın
da bilgi vermiş. İnönü çok müte
hassıs olmuş, “Oh, oh, pek güzel, 
aman rejimi normalleştirme yo
lunda ne mükemmel teşebbüs" de
miş. Her konuşmadan herkes bir
intiba edinir. Vatan başyazarının Aksalın evindeki görüşmeden edinmek
istediği intiba da bu olmuş. Kimsenin bir şey söylemeye hakkı yoktur. 
Fakat Muhalefet liderinin, “suyuna gitmek” metodu h a c ın d a  ne dü
şündüğü o yandan bu yana kendi beyanlarıyla açıklanmıştır ve doğrusu 
istenilirse bu beyanlar Yalmanın tefsirleriyle pek mutabakat halinde
değildir.

Zaten, aslına bakılırsa bizzat Vatan başyazarı eğer Aksalın evin
deki görüşmeyi tam  olarak hatırlasaydı hafızasııun bu oyununa düş
mez. intibaı başka olurdu. Bakınız: Yalman İnönüye temasları nakle
diyor. Başbakanın parlak vaatlerini sayıyor. Bunların arasında meşhur 
af da var. İnönü gülerek elini sallıyor:

A ffı daha altı ay beklemeyin’.’’
Yalman, biraz şaşkın soruyor:
“—  Neden Paşam ?”

Metinin (Metin Tokerl daha altı ayı var da, ondan...”
Ve Muhalefet lideri manalı bir kahkaha atıyor.

Görüşmenin yapıldığı ay Mayıs. Meşlıur af. şimdi Kasıma kalm ış 
bir üm it. Yani, altı ay! Haklı çıkan İnönü. Acaba Muhalefet lideri yal
nız temaslara değil, böyle temaslarla elde edilmek istenilen gayeye de 
hangi teşhisi koyduğunu Yalmana o kahkahasından daha iyi nasıl izah 
edebilirdi?

Ahmet Knıin Yalman
Dervişin f-hri neyse...

görüş birliğine varmak kolay oldu. 
Teşhiste herkes birleşiyordu: ' Lon
dra uçak kazasının yarattığ ı teessür
den partileri lehine geniş ölçüde fay
dalanmak isteyen D. P. idarecileri ve 
propagandacıları. C. H. P. Genel tiaş- 
k&nımn Ege vazife gezisi sırasın
da vuku bulaıı vahim hâdiselerden 
sonra, propagandalarının bütün tesi
rini kaybettiğini anlamışlardır. D. 
P. kendi mensuplan arasında da ge
niş teessür yaratan tecavüz olayları
nın ağır ba.,kısı altında, şeklen dahi 
olsa, yeniden b ir  kuvvet toplama yo
lu aramaya başlamıştır. Bu maksat
la. tâ li derecedeki D. P. sözcülerinin 
“Muhalefetin tasfiyesi. İktidarın her 
şeye rağmen bırakılm iyacağı” tar
zındaki tehd.tkâr ifadelerinden son
ra, bizzat D. P. Genel Başkanının im 
zasını taşıyan bir tamimle, O. H. P. 
“Balkan komitccili£i" yapmakla suç- 
landınlm ak istenmiştir. "D . P. Ge
ne! Başkanının kendi teşkilâtına böy
le bir tam im  göndermesindeki gaye 
İse artık iktidarda knlamıyacağmı 
anlamış olan ve nefis itimadını çok
tan kaybetmiş bulııııan D. P. teşkilâ
tına suni bir kuvvet telkini yapmak
tan ibarettir” .

Bu “suni kuvvet telkini” karşı
sında, bir aylık gezilerden sonra C. 
H. P. yüksek kademelerinin vardığı 
netice şudur:

“C. H. P. mahallî teşkilâtı, m ü
cadele kudreti ve bu mücadelenin za
ferle neticelenmesi hususunda taşı
dığ ı imân bakım ından her yerde mer
kez teşkilâtından daha fla ileri bir 
durumdadır.

Rejim  buhranı yanında her jçün 
ağırlaşan iktisadi ıstıraplardan bizar 
olan halkın bugünkü idareyi değiştir
me kararı ise teşkilâtım ızın müca
dele azminden de kesindir.

Bu itibarla vatandaşın ümidini 
temsil eden bir siyasi partinin ida
recileri olarak, aziz m illetim izin te
veccüh ve itimadına her bakımdan 
lâyık olmak ve teşkilâtın azimli m ü
cadelesini takviye etmek mecburi
yetindeyiz.”

Giilek meselesi

| î  u ciddi ve hayati meselelerin ya
nı sııa, C. H. P. Genel Sekreteri 

Kasım Gülekin, A tlantik  Konseyi 
Parlâmento Grupu Başkanı Fens’e 
yazdığı mektubun doğurduğu üzün
tü, koridor sohbetlerinde uzun uzun 
deşildi. Hâdisenin aslı şuydu: B ir 
evvelki Parti Meclisi toplantısı sı
rasında, sohbet edilirken. Cihat Ba
ban, Londrada toplanan Atlantik  
Kongresine Tiirkiyeden 5. muhalefet
ten 1 milletvekilinin katılmasına ü- 
zülerek “bir kaç milletvekili de bari 
parasım cebinden ödiyerek toplantı
ya katılsa çok iyi olur.” fikrin i or
taya atm ıştı. Bunun üzerine Gülek, 
“Kongre Başkanı Fens dostumdur. 
Ona» yazar, bu işi hallederini. Harcı
rahı da onlar öder” cevabını vermiş-

• ti. Fakat bu görüş Parti Meclisi soh
betinde rağbet bulmadı. A tlantik  
Kongresi Türkiyeye 35 kişilik bir 
kontenjan tanınm ıştı. Kontenjanı da
raltan Türk Hükümetiydi. Eğer m ut
laka bir talepte bulunmak lâzımsa,

başvurulacak yer Atlantik  Kongresi, 
değil Türk Hükümetiydi. Mesele, C. 
H. P. Meclis Grupundaki bazı ehem
miyetsiz münakaşalar sayılmazsa bu
rada kapandı.

İkinci perde 4 Haziran günü, Lon- 
drada cereyan etti. A tlantik  Kon
gresine katılajı milletvekilleri o gü 
nün sabahı, başta muhalefetin tek 
temsilcisi Nüvit Yetkin ve Heyet 
Başkanı Ali Fuat Cebesoy olmak ü- 
zere, Ijondıada Rubens Otelinin pas- 
tahanesinde toplanmışlaıdı. Otele bi
raz sonra Londra Büyükelçisi M u
harrem Nuri Birgi girdi ve sinirli bir 
şekilde. A t antik Kongresi Sekretar- 
yasının. harcırahı kongre tarafından 
ödenmek üzere, Türkiyeden daha üç

kişinin kongreye katılmasını istedi
ğini açıkladı. Birgi. meseleyi H ükü
mete bildirmiş, Türk Hükümeti da 
işi tahkik edin” cevabını venııişti. 
Bunun üzerine Muharrem Nuri Birgi. 
Kasım Gülekin Kongre Başkanı 
Fens’e hitaben yazdığı mektup üze
rine. Türkiyeye 3 kişilik kontenjan 
tanındığım  öğrenmişti. Gülekin mek
tubu. Londra Büyükelçisine. veril
mişti. Mektupta, diğer hususların 
yanı sıra, “muhalefet temsile si Ttirk- 
çeden başka dil bilmez, beynelmilel 
münasebetterin âdâbına vâk ıf değil
dir. Muhalefeti temsil edemez” cüm 
leleri yazılıydı.

C. H. P. Grup Başkan Vekili Nü- 
vit Yetk in  hakkında C. H. P. Genel
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VITiTTA O I.IT  BİTENLER

Sekreteri Kastnı Gülckin. bu şekilde 
ag:r ve C. H P. tüzüöüniin C7 rci 
maddesin® göre partiden ihracı ge* 
fekUrin Sthasniarda bulunması ih ti
mali C. H. P. çevrelerinde büyük û- 
jcüntü yarattı.

Kasını Gül k, Fens’e bir mektup 
yandığını kabul etmekle beraber, 
parti arkadaşını küçük iliştirecek hiç 
b r şey yazmadığını söylüyordu. Gü- 
lek. Temmuz başında Istanbula ge
len Fensten de böyle bir mektup a l
m adığına dair bir yazı almıştı. Güle- 
ke göre, iktidarın elinde kaseli mah
susla tahrif edilmiş bir mektup var
dı.

•Mesele hâlen bu nokta ladır. Par
ti Meclisi üyeleri, mektubun mahi
yeti üzerinde şimdilik bir şey söyle
memekle beraber, Genel Sekreterin 
P a ^ ı Meclisine danışmadan A tlantik 
Kongre*. Başkanı Fens nezdinde te
şebbüse bulunmasını hoş karşılama- 
rruşlardır. Mesele muhtemelen gele
cek Parti Meclisi toplantısında bahis 
mevzuu edilecektir.

Kıııııışıılamıyan ik i mesele

D  arti Meclisinin bu toplantısında
görüşülmek istenen, fakat vakit 

kifayetsizliği yüzünden görüşülemi- 
yen iki mesele, Ulus ve Yenigiln me
seleleriydi. U lusun sermayesi 50 bin 
liradan, 500 bin liraya çıkarılm ıştı. 
Sermayenin 251 bin lirası partiye 
aitti. Partinin hâlen. Ulumm iç or
ganizasyonunu tâyin etmesi lâzımdı. 
Kapanan Ulus, pek yakında tekrar 
çıktığına göre, bu âcilcn halli gere
ken bir meseleydi. Yeni Gllne gelin
ce. Hürriyet Partisinin net aktifi C. 
H. P. ye aktarıldığına göre. Hür. P. 
nin V'eni Gün gazetesindeki alacak
ları C. H. P. ye intikal etmişti. Güç 
durumda bulunması dolayısıyla, gaze
teye ayrıca 25 bin lira kredi veril
mişti. Hâlen Yen> Günün, IHus Şir
ketinde okluğu gibi, part nin hissedar 
olacağı bir Anonim Şirket hâline ge
tirilmesine çalışılmaktaydı.

Efrer bu mevzularda münakaşa a- 
cılsuydı. Uhıs ve Yeni Gün mesele
lerini hâlâ halledemîyen Merkez tda- 
re Kurulunun tenkidlerle karşılaşa
cağı şüphesizdi.

Tchlijv

P  art' Meclisi çalışmaları, bir gün
ara verildikten sonra Salı günü 

tekrar bağlıyacaktır. Salı gllnü bir 
teb’.ig: yayınlanarak, halk efkârı Par
ti Meclisi çalışmalarından haberdar 
edilecektir. Tebliğde, C. H. P. nin is- 
tikrar Politikam muvacehesindeki tu
tum u ve D. P. nin secim korkusu yer 
alacaktır. Bir an evvel. ıslah edilmiş 
kütüklerle umumi seçimlerin yapıl
m ası’ teb liğ in ,'ana fikrin i teşkil ede
cektir

B. M. M.
Barutçunun ruhu

f ’’ eçen haftanın ortasında Çarşam
ba günü, hararetin gölgede 40 de

receye çıktığı bir sırada Büyük Mec

10

lisin tarihî kubbesi altındaki m illet
vekilleri ayakta ve sessizlik içinde 
tiz im  durusu yapıyorlardı. H&t,rafci 
anılan, sesi bu kubbeyi vaktiyle pek 
çok çınlatm ış bulunan Faik Ahmet 
Barutçuydu, o  seas.z dakikalarda 
birçok gözlerde, ilkbaharda Hakkın 
rahmetine kavuşan Barutçunun ha
yali vardı. Birçok kulakta lıAlft onun 
demokrasiye candan inanmış tok ve 
samimi sesi çmlıyardu. Riyaset mev
kiinde oturan ve fragı içinde iaha da 
heybetli gözüken Re iik  Koraltanın. 
pek yakın bir arkadaşı ulan Barut
çunun hâtırasıyla mütehassıs bulun
duğu belli oluyordu. Saygı duruşun
dan hemen birkaç dak.ka soma, C. 
H. P. sıraları arasından ayağa kal
kan Nttvit Yetkin söz istedi. Refik 
Koraltanın o anda, eğer safi: olsaydı 
söz isteyenin Yetkin değil de Barut
çu olacağını düşünmemesi ımkânsız- 

>lı« Kıjkat B. M. M. Baskım  ya
kın arkadaşı Barutçunun hayalini ça
bucak unuttu ve Yetkene söz verme
den önce cevabi bir konuşma yap
maktan kendini alamadı: Yetkin ne 
hakkında konuşacaktı? Tahkikat ta
leplerinin gündeme alınmaması me
selesi üzerindeki Muhalefet görüşü, 
daha önce kürsüden birk&c defa ifa 
de edilmiş ve ekseriyet kâfi derece
de bu mevzuda avdır.lanmıştı. Mec
lis, önergelerin gündeme alınmanı 
temayülünü gösterirleri'ğine göre, C.
H. P. nin d.kte mahiyetindeki beyan
larıyla Meclisi tesir altında bırak
ma gayretlerine ne lüzum vardı ?

Bu cesaret kırıcı başlangıca ve 
tarafsızlıkla bağdaştırılması küç i- 
kaza rağmen. Yetkin kendisine söz 
verilip kürsüye geldiğinde Grupumın 
kanaatini cesaret ve vuzuhla b!r de
fa duha açıkladı.

Nüvit Yetkin sörlerini tam am la
yıp kürsüden inince, Koraltan. R i
yaset mevkiinden C. H. P. Meclis 
Grupu Başkan vekiline cevap verdi 
ve "Muhterem arkadaşlar, görüyor
sunuz ki, bu arkadasınız bir nokta 
üzerinde â.ieta kiîitlenm'ş, envm ö- 
tesinde kafasını işletmiyor” dedi. 
Koraltanın. Asım Erene (Niğde - C.
H. P.) bir ihtar cezası vermekle bi
ten konuşması "Barutçu olsa yakın 
arkadaşına şimdi ne derdi" diye C.
H. P. milletvekillerini düşündlirdü...

lııöniinUıı İkazı

jVI erilsin iki vaz tatili aras’na sı
kışan bu kısa çalışma devresinin 

en alâka çekici toplantısı, bu hafta
nın başında Pazartesi günü, AK İS 
Ankarada satışa çıktığı sırada yapı
lacaktır. Gündeme mahalli seçimler
le ara seçimlerinin geri b ırakılm a
sını isteyen tâdil teklifinin yer alm a
sı, C. H. P. r in  en ağ ır toplarının 
mevzilere sürülmesine yol açacaktır.

A ra seçimlerinin geri bırakılma
sı hususunda müzakere açıldığında, 
bizzat Genel BagHan tnönil kürsüye 
çıkacak ve C. H. P. nin görüşünü 
izah edecektir. İnönü son derece a- 
çık ve sert bir konuşma yapacaktır. 
İnönü, ara selim lerinin geri bırakıl

masının Anayasanın ve Milletvekil
leri Seçimi Kanununun açık bir şe
kilde il ı i i l i demek olduğunu ifade 
ettikten sonra, meselenin siyasi ba
kımdan bir tahlilini yapacaktır. Du
dak ucuyla hu ur lâfı eden İktida
rın bir im tihan arifesinde olduğunu 
belirttikten sonra. C. H. P. Genel 
Başkam, huzur istiyenlerin mutlaka 
serim yapmaları gerektiğini izalı e- 
dcçektir. C£er D. P. ekseriyeti ara 
se ‘imlerinin yapılması hu>usunda!u- 
kanunî icabı yerine getirirlerse, bu. 
duyulun bazı endişeleri g  derecektir. 
Aksi halde, İnönü. Keleoek seçimler 
hakkında nıiiletde duy ılan  ciddi te
reddüt ve şüphelerin önlenmesinin 
pek zor olacağı kanaatindedir.

Ayni mevzuda. Turhan Feyzioğlu 
da konuşacaktır. Tıpkı geçen sene 
okluğu gibi. Feyzioğlu. bu yıl da an ı 
“»çimlerinin yapılmamasının niçin 
kanunlcra aykırı olduğunu pek sav
lanı bir hukuk mantığı çerçevesi için
de izah edecektir.

Mahalli seçimlerin tehiri mevzu
unda konuşmaya hazırlıklı olan C.
H. P .hatibi ise, Mehmet Hazerdir. 
Maddelerin müzakerelerinde Suphi 
Baykam ve Ferda Güley söz alacak
lardır.

C. H. P Orupu. Pazartesi günü 
Meclise son derece iyi hazırlanmış 
olarak gelecektir. Bu maksatla, Pa
zartesi sabahı saat l l 'd e  inönünün 
evinde Meclis G n p u  İdare Heyeti 
bir toplantı yapacak ve görüşleri tes- 
bit edecektir. Grun Um um î He.veti- 
n n öğleden sonra «aat 2 de yapaca
ğı toplantıda da bu mevzu görüşü
lecektir.

Mecliste müdafaa edilecek ana 
görüş, aklıselim in icaplarına uyarak 
' Madem ki seçmen kütüklerinin hâ
li. seçimlerin tehirine sebL'p olarak 
gösteriliyor, şıı balde. 1957 seçimle
ri de bu kütüklerle yapıldığına gö
re, en kısa zamanda umumi seçim
lere g.'tmek lâzımdır” temi olacak
tır.

Aılalet
“Pıüliam’cılar”

\ m eıikalı gazeteci karı - koca
Pıılliam ’lann  makalesini kısmen 

iktibas eden dört Türk gazetesinin 
mesulleri hRkkında Başbakan Adnan 
Menderesin muvafakatiyle açılan dâ
valardan biri daha, geçen haftanın 
ortasında Çarşamba günü neticelen
di ve KİM  mecmuası yazı işleri m ü
dürü Şahap Balcıoglu, İstanbul Top
lu Basın Mahkemesinin kararıyla 18 
ay hapse ve 4 bin lira para cezasına 
m ahkûm  oldu.

Pulliam 'larm  makalesini iktibas 
eden diğer 11c gazete. Ulus. Vatan ve 
Dünya idi. Makale dört gazetede de 
ayni günlerde çıkmış ve Başbakanın 
muvafakatinin istihsal) üzerine dâva
lar Ankara ve İstanbulda ayni gün 
lerde açılmıştı.

Ankaradaki dâva diğerlerinden

A.KIS, Sİ TEMMUZ 1959



—  6 Günde Bir Neşir Yasağı!, —
C H  P  Geuel Buşkatımın May 14 başında/ti Ege gezginde n bu yuna çok <icf<ı gazete sutunla,nr.ı bcyus 

bıraktıran neşir yuttukları gru.dc yazı işlev t mudili lerinin masMUMi âılet'i yağmur gibi yağmıştır. I Aluyıtt- 
tan Lö Temmuza, kadar geçere 76 giin zar'ııu la diğer bii tün gazeteler g-ıbi AK İS  yazı işleri müdürlü (tüne de 

tanı İ£  neşir yasağı tebliğ edilmiştir. Bu 6 günde 1 ıioŞ*r yanağı demektir.
Hâlen yürürlükte olan bu tıeşir yasaklan dolayı •'fiyle yayılan tebligatı, kırılması güç o r rckonuı teşci- 

tinden çok, bir hâtıra olarak aynen sutunJarınuza ulıyoruz:
Gereğinin ifujı rica ulunur._  I _

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkam İsmet İnönü- 
nün I.â.l9â9 tarihinde Manisada yaptığı baMn toplantısında 

taki be yantı j la ilişik iki »ahlfeden ibarri t unıhuriyet Unlk 
Partisi Genel Başkam ismet inönünim refakatinde Kge gezi
sine katılan Cnmlıuriyrl llalk Partici Merkeı lılare Kurulu 
Parti Meclisi üyeleri ve Cumhuriyet lla lk Partili milletle 
killeri Isak  olanları dolay isiyle yay miadı klan ili listerek 
tebliğin ilıtiva ekledikleri miinderecat ve taşıdıkları mana 
itibariyle her ikisinin adeııı-i nesrini »e neşredilmiş olanla- 

rın toplattırılmasına karar verildi.
1.5.B.İÜ gün ve 2.">9 sayılıdır.

Manisa Ş.ullı (V/a liakiıni 
__  || _ Lanra Kdgü

İzmir'de münteşir Demokrat rzmlr gazetesi matbaa v» 
İdarehanesinde hüviyeti henüz tesbit • dilemeyen bazı kim. 
ler tarafından yapılan tahribat il* D. I ’ II bina:-ı önünde 
patlatılan dinamit münasebetiyle atılan İhzari soruşturmada 
ıaiıl< katın seyrine tesir yapabilecek türlü neşriyatta bııiu- 
nulıuumnın u.en’ine Ba.-.ıt Kanununun muaddel 'JO/3. madde
sine tevfikan Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğim.' 2 ö, L‘59 tarihin* 

de karar verilmiştir.
Gerecinin yerine getirilmesi rica olunur. 2 5 959

İzmir C. Müddeiumumisi 
111 __  Rudi OKBAY

C. U P. M erlik Grııbuuuıı 3. i. 1919 nünü Aııkarada yap 
tığı toplantı noticcsinde yayınladığı tebliğin ademi n.-srlne 
Ankara Nöbetti Sulh t eza Hâkimliğlnce kurar verildiğinden 
mutcıisiuiıı ifası ivin Aııkarada millileşir bııluııau gazete ve 
dergilere tebliği ve ncticeııin bildirilmesi riea olunur.

S .İ.IN I
Cumhuriyet Müddeiumumisi Kaşmuavini 

7/ija t’lgeuerk

— IV —
C. H P. Meclis Grubunun a ve 4 Mayıs 1959 tarihinde 

yaptığı olağanüstü toplantıların neticeni umumi efkâra su
nulmak üzere hazırladıkları tebliğ. vatandaşları yekdiğerine 
ve vatandaşları Hükümet aleyhine tahrik edici mahiyet ta
şıdığı ve böylece suç vasfını haiz olduğu görüldüğünden 
mezkûr talebin ademi nesrine ve neşrediidlğl takdirde neşre
den matbuaların toplattırılmasına Ankara Nöbetçi Sulh Ce
za Hâkimliğine* 4. ö. 1959 günü karar verildiği. Ankara Cum
huriyet Müddeiumumiliğinin ayni tarihli yazısına atfen An

kara Valiliğinden bildirilmiştir.
Bilgi edinilmesini ve buna göre gereğinin yapılmasını ri

ca ederim.
S. 5. 1059 

Emniyet Müdürü Y.

—  V —
C. H. P. Geıırl Barkanı Malatya Mcbusn İsmet İnönü'nün 

İstanbul’a gelmesi dolay isiyle cereyan eden hâdisat hakkın
da hazırlık tahkikatı yapılmakta bulunduğu cihetle, tahki
katın seyrine tesir yapılabilmesi itibariyle t . II. P- Oenel 
Kalkanı Malatya Mebusu İsmet İnönü'nün İstanbul'a gelişi 
dolay isiyle cereyan eden hadisata ait her türlü neşriyatta bu- 
lanulması ve keza bu mevzudaki her türlü beyanatın noşri 
Basili Kanununun ->0 eu maddesinin ei fıkrası gereğine* 
nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğinin 4/V»»* tarih ve 59/19 sayılı 

karariyle yasak edilmiştir.
Gereğinin İfası riea olıınıır. 4/5/9.'»9

İstanbul C. >1. 1'. 
Basnıuav iııi 
Celâl Bey kal

—  M  —

C. H. P. Ger.e! Safkanı İsmet îr.ör.ünün 30/4/1959 günü 
tr* iğ î gelişi münasebetiyle o gün vuku bulan kanunsuz gös
teri yürüyüşünün mesuller! hakkında açılıp Vsak Asliye Ce
za mahkemesinde derdest! diva mahiyet ve safahatının nes
ri, Basın Kanununun 30 uncu maddesi gereğince aynı mah
kemeden 25/5/959 gün ve 959/140 sayılı kararı ile yasak edil

miştir.
V . . .  ......................... —  ----

L'sak C. Müddeiumumisi

12 sayılıdır. Muzaffer Erdem

—  \ Tl —
İran tsehlnsahına neşren hakaretten ötürü AKİS mecmu

ası hakkında görülmekle olan dava münasebetiyle yapılan 
neşriyatın, davanın saflıa ve neticelerine müessir olabilecek 
mahiyette görüldüğünden S733 sayılı kanunla değiyefl .VİS'J 
sayılı kanunun 30, î  nei maddesine göre bu diva hakkıııdaki 
her türlü neşriyatın yasak edilmesine Ankara Toplu Basın 
Asliye Ceza Mahkemesinin 27.6.19.)!* tarihli ve .> sayısı İle ka
rar verildiğinden gereğinin Aııkarada münteşir bilumum ga
zete ve dergilere tebliği ehemmiyetle riea olunur.

:;.6.ıw.ı

. V I I I  t Muddeiunıunıı M.

Kastamonu: Hilkati âlem Hayat-ı Dünya ve Maverayı 
Hayat adlı kitabı ;azıp neşretmek suretiyle dini siyasete 
âlet etmekten maznun emekli Alay imamı HAŞAN 1AJ1SİN 
BAŞAK lıakkındakl tslıkikatın selânıH batınımdan Basın 
Kanununun 30 ucu maddesine tevfikan bu husustaki ııes-ı; a- 
tııı men'ine Kastamonu Sulh Hâkimliğinin üO’6/1959 gtln ve 

49 sayılı karar verilmiştir.
Karar gereğince muamele ifası 123 sayılıdır.

Kaotanıonu C. Müddeiumumisi

— IX  —
f  H. P. Genel Başkanı İsmet İııönüoün 3.3 100'* tarihin

de yaptığı basın toplantısı ve sohbet konuşmasının nesri 1«- 
tanbul nöbetçi 3 uut-ü Sulh Ce/a Hâkimliğinin 3.î .1959 tarih 

ve 95938 sayılı kararı lir meıı edilmiştir.
Gereğini riea ederim.

İstanbul Cunıhariyet 
Müddeiunşumi Muavini

__ X  __  Nihat Nakipoğlu

12/7,959 tarihinde Kadıköy Göztepe C. 11. P. ocak kongre
sinde hükümetin mâııevl şahsiyetini tahkir etmekten maz
nun Metuned oğlu Emineden dogma 929 doğumlu Yaiar Ke
çeli İle 6187 sayılı kanuna muhalefetle vazifeli memurlara 
müspet mukavemet suçlarından maznunlar Nakl Tamer ve 
Nureddin Yolateldili haklarında 13/7/959 güııü Kadıköy ad

liyesince yapılmakta olan hazırlık tahkikatında.
Tahkikatın selâmeti bakınılndan müspet susun mahiyeti- 

n-, evrak münderecatına ve cereyan etmiş muamelelerin ma
hiyetine nazaran bu husustaki muamelelerin ve çekilen fo
toğrafların nesrinde maiızur görüldüğünden her türlü mua
meleler ve gazetelerle bastırılacak neşriyat ve fotoğrafların 
neşredilmemeslne Kadıköy Nöbetçi An. Ceza Hâkimliğinin 
13/7/959 tarih ve müteferrik 959/45 sayılı kararı İle karar 

verilmiş olduğundan gereği rica olunur.
13/7/959 

Kadıköy C.M.U. Muavini 
__  \| Ali Yoğeıoğlu

6161 sayılı kanuna muhalefetten nıarnun Tevfik tra l. Aziz 

Sengün ve İhsan Güven haklarında yapılmakla olan duruş 
mada tahkikatın seyri ve muhakemenin muamele ve kararları 
üzerine tesir yapabilecek her türlü neşriyatın Basın Kanlı 
ııuiiıııı 30 uncu madde gereğince yasak edilmesine Gelibolu 
Asliye Ce/a Mahkemesince 15/7/195J liün ve .>11, ■*- .sayı Ut 
karar verilmiş olduğundan miilhakatınırda münteşir lıllamum 

gazetelere tebliği ile gereğlnc_ itina olunması.
98/14* !sa.vı Geliboln Cumhuriyet Müddeiumumisi

—  X I I  -
2 5. 1959 glln ve 403 sayılı tel yazımıza ektir.
lznıiı-de münteşir Demokrat İzmir gazetesi idarehanesine 

ve matbaasında imlenen vaugın tıkaıniA^a kalkışmak ve Izrar 
suçlarından dolayı açılan İlk tahkikat münasebetiyle h«r 
tür’.U neşriyatın men ine Basın Kanunun 30 uncu maddesine 
tevfikan Sorgu IiâktmUğlnee 15 7.1959 tarihinde !S6 sayı Uc 

karar verilmiştir. İlgililere tebliği rica. 15.7.1359 tsri^ ve 

588 sayılıdır.
İzmir Cumhuriyet Müddeiumumi M. 

Orhan Kulapa



—

YURTTA OI.I P BİTENLER________________
pek çabuk neticelendi. Ankara Top
la Basın Mahkemesinin ü lk ü  Arm anı 
18 ay hapis ve 4 bin lira para. Ulusu 
da 1 ay kapatılmaya mahkûm t-den 
k^ran . Temvlzc& tasdik edilerek b.r 
hayli zaman evvel kesinleşti. Ulus 
hakkındaki kapanına cezası, hâlen 
infazda ve tam am lanmak Özeredir. 
Cezaevinde bulunan Ülktl Arman, di
ğer cezalarım tamam ladıktan sonra, 
Fuii.an dâvasının 16 aylık m ahkûm i
yetinin hapsini de çekecektir.

İstanbul Toplu Basuı Mahkeme- 
findeki diğer Uç "P ıılliam  dosyayı", 
Ankaıaya nazaran pek yavaş yürü
müştür. Dünya gazetesi hakkındaki 
dâva karar safhasına gelmiş olduğu 
halde, 1 Temmuzdaki son duruşma
da, heyete yeni dahil olan hâkim.ler- 
den biri, henüz dosyayı okumalıg-ııu 
beyan ettiğinden duruşma 5 Ağustos 
tarihine talik edilmiştir.

Vatan gazetesi mesulleri ise son 
duruşmada müdafaalarını yapmışlar 
ve duruşma karar için ileri bir güne 
talik edilmiştir.

Şahap Balcıoğhı hakkındaki dâ
va ise, ^ " e n  hatta Çaraçmba günü 
sanık avukatlarının müdafaasını mii- 
teakin hemen sona ermiş ve Toplu 
Basın Mahkemesi, müdafaayı dinle
dikten sonra, ayni celsede karan  tef
him  etmişlerdir.

16 ay hapse m ahkûm  olan Şahap 
Balcıoğlunun kararı temyiz edeceği 
şüphesizdir. Fakat Ü lkü Arman hak- 
kındaki ayni mahiyetteki bir diğer 
kararın evvelce Temyiz Üçüncü D a
iresi tarafından tasdik edilmiş bulun
ması. bu husustaki en ufak bir üm it 
Kapısını oİ3urı arahk bırakmamakta
dır.

Aflar

R  asın suçluları birbirini takip eden
mahkûmiyet kararlarıyla, cezaev

leri kapılarında âdeta kuyrıı£a girer
ken, Büyük Meclis, başta trafik  suç- 
lularınınki olmak üzere bazı a f tek
liflerini kanunlaştırmakla meşguldür. 
Kurban Bayram ında çıkmasına m u
hakkak nazarıyla bakılan trafik  af
fının kammlaşması bir müddet ge
cikmiş bulunmaktadır. Gecikmenin 
sebebi. Hükümetin, af mevzuunda pek 
cömertçe davranılm ış olduğu kanaa
tini beslemesiydi. A ffın  şunıulü da- 
raltılnıalıydı ve ölüme sebebiyet ve
ren şoförler değil aftan, tecilen dahi 
faydalamııamalıydılar. Tasarının bu 
Çekikle tâdili zarureti, trafik  affını 
geciktiriyordu. Keuıal Seıviaroğlu 
(İzm ir - D. İM nin trafik suçlularının 
affı teklifi. Meclisin Cuma günkü 
toplantısında Adalet Komisyonu ta 
rafından iste bu değişikliği 'tem in 1- 
çin geri istendi.

Trafik affı, MpolJs gündem ime 
yer alan yegâne af teklifi delild i. Ba
zı hususi a f teklifleri de gegen haf
ta Çarşamba günü Mecliste görüşül
dü ve karara bağlandı. Bu suretle 
Diş Tabibi Şerafettin Yürekli. 3 gün 
hapse mahkûm bulunan Binbaşı Ne- 
dhn Düzgöıen. 4 ay 13 güne rrahkflın 
Cennet Sevim hususi kanunla affe
dildiler. H a ttâ  ayni gün zimmetine
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Şahap Balcıoğlu
PuMa»v>c\l.

para geçiren ve 14 ay hapse mahkûm 
edilen N ihat Karasu hakkındaki af 
teklifi de kabul edildi. S ırn  Ataiay 
(Kars - C. H. P.) teklifin aleyhinle 
buiundu. Zimmet ve ihtilas suçlula
rının 1950 umum i affının bile şumu- 
lü dışında bırakıldığını hatırlatan 
miiletvekUi yüz kızartıcı bir suçtan 
m ahkûm  olan N ihat Karasunun affı
nın doğru olmıyacağını sTSyledi. Fa
kat Şemsi Ağaoğlunun (M uş- D P .) 
m ahkûmun zeng.n ve ailesinin C. H. 
P. li olduğunu !>elirten Son derece 
“m ukni” konuşması üzerine N ihat 
Karasu da affolundu.

Eğer sıra gelirse. Büyük Meclis, 
bu haftanın başında Pazartesi günü 
yapacağı toplantısında bir hususi af 
teklifini daha göı-üşiip karava bağlı
yacaktır. Teklif. C. H. P. U Şükrü 
Ertılava tabancayla ateş ettiği için 
7 ay hapis ve 200 lira para cezasına 
çarptırılan Burdur İl Daim i Encü
men Azası Hüseyin Erarınır. cezasının 
affı hakkındadır ve en dikkati çeken 
tarafı kırdığı sürat rekorudur. F il
hakika Hüseyin Erarının 4 Mayısta 
verdiği at' d lekçesi, s; ra bekleyen 
binlerce dilekçe arasından kolaylıkla 
sıyrılmış ve 10 Haziranda Arzuhal 
Encümeni mazbatası Adliye Encüme
nine havale edilmiştir. Meclis ta tili
nin tamamlanmasının hemen akabin
de toplanan Adliye Encümeni de 15 
Temmuz günü Hüseyin Erarının af
fını uygun gören mazbatasını tanzim 
etmiştir. Mazbata 16 Temmuzda 
Meclis gündemine alınmıştır. C. H. P. 
nin Meclis tahkikatı taleplerinin bi
le gündeme girmek "in hâlâ s ııa  
beklediğini unutamıyan C. H. P. m il
letvekilleri. Mecliste 1 günde günde
me giren bu mazbata konuşulurken,

duydukları Hayreti ifade etmeye ha
sırlanmaktadırlar. H attâ Sırrı Ata- 
!ıy , sadece hayretini değil, muhale
fette bulundukları sırada D. P. m il
letvekillerinin böyle hususi a f teklif- 
len  hakkında ne düşündüklerini N u
ri Özsanın sözlerine ait zab ıtlan  o- 
kuyaıak iktidar safındaki arkadaş
larına hatırlatacaktır.

Belki Kemal Ozçoban (Afyon -
D. P. ı da hususi aflar birbirini ko
valarken, aylarca evvel hazırladığı 
ve hâlen D. P. Cîrupu idare heyeti 
dosyalarında uyuyan meşhur Basın 
suçlularının affı hakkındaki teklifini 
elemle hatırlıyacaktır. Fakat elemini 
içine akıtmaya mecbur kalacaktır.

( niversilelilür
Copların gölgpsimle

/ ’ eçen haftanın sonumla Cumaıtesi 
J  günü. İstanbul Valiliğinin birkaç 

adım ötesinde, Cağaloğlu yokuşunun 
üzerindeki Türk Milli Talebe P'ede- 
rasyonumın sarı badanalı binası gene 
sivil ve lesm! polislerle doluydu. Bun- /  
la ldan  biri esmer bir gence dönerek,
‘ Buytlın Samed Bey, dedi, m akam ını
za oturabilirsiniz” ve Samed Bey -Sa- 
nıed Güldoğan - böylece T. M. T. F. 
Başkanlığı makam ına geçti. Doğıusu 
yeni başkanın avagı uğurlu geldi! Fe
derasyonun gtlnierdenberi "borcu ol
duğu için" kesik bulunan telefonlan 
sihirl bir değnekle dokunulmuşçası- 
na çalışmaya başladı.!

Üzerindeki telefonun işlemediği 
zamanlarda o masanın basında göz
lüklü, ufak yapılı, ama azimkar gö
rünüşlü b‘r başka genç oturuyordu. 
Adı, Yalçın Küçüktü. Siyasal Bilgiler 
Fakültesinin son sınıfındaydı. ve şim
diye kadar sınıf birinciliğini kimseye 
kaptırmamıştı. T. M. T. F. nin bir 
tür lü  tamam lanamayan Onbeşinei 
büyük Kongresinin Başkamydı.

D. P. nin her nevi teşekkülü ele 
geçirme politikasının bir neticesi o- 
larak. bu işlerle vazifeli Antalya m il
letvekili Sadık Erdemin desteklediği 
başkan adayı Samed Güldoğan, bü
tün tertip ve gayretlere rağmen seçi
mi kazanamayınca, kongre, 15 Tem
muz Çarşamba günü toplanmak üze
re dağılm ıştı. Aradan geçen zaman 
zarfında Samed GOldoğanın İ3tan- 
bulda yapılacak bir kongrede başkan
lığı ele geçirmesinin bir hayal olduğu 
anlaşıldığından, aklıevveller basının 
alâkasın tan nisbeten uzak ve talebe 
kesafetinden m ahnım  Balıkcsirde bir 
kongre toplıvarak artık bir "izzetti- 
nef’s" meselesi hâline gelen bu işi ses
siz sedasız halledivermeyi aklettiler. 
N itekim  geçen haftanın ortasında 
Çarşamba günü, masraflarını Sadık 
Erdemin idare ettiği Gençlik Büro
sundan olan delegeler, Balıkesirde, 
üzerlerinde Federasyonun nıühürlİ 
bile bulunmayan oy puslalarıvla Sa
med Güldoğanı T.M.T.F. Başkanlığı
na seçtiler!

Onbeşinci Büyük Kongrenin meş
ru delegelerinin reyleriyle kongre
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başkanlığına seçilen Yalcın KİMlk, 
:n£ruz kaldığı ve kalac, ğ; faz> i/, '-r 
r.e kadar şiddetli olursa a lî ur., • Fe
derasyonun şerefim jonuna kadar ko- 
m m a k ’ia kendisini vazifeli sayı
yordu. Bu yoldan da ayrılmadı.

“Kunuıı benden .yana"

C  ame-i Güldoğan ve taraftarları.
geçen haftanın ortasında Çarşam 

ba gıinii Baiıkesırde, bir oldu bıttıy; 
tamam lamanın heyecanı içindeyken. 
Cağaloğlundaki sarı badanalı binada 
ibret verici hâdiseler cei'eynn ediyor
du. Hava bunaltıcı sıcak vc saat öğ
leden sonra ikibuçuktu.

Sabahın erken saatlerinde yokuş 
mensuplarının tanıdığı bazı simalar 
faaliyete başlamışlardı. Cağaloglıın- 
daki bütün kahveler ve tütüncülerin 
önü sivil polislerle doluydu. Federas

yon binasının kapısından girer gir- 
mez, bunların bir kaçı ile karşılaşılı
yordu. îk ınci katta delegeler arasında 
endişeli görüşmeler cereyan diyor
du. Huzursuzluk bütün yüzlerde o- 
kunuyordu.

İste bu sırada birinci katın mer
divenlerinin döndüğü yerden terlerini 
aile sile bir sivil polis çıkarak kongre 
Başkanı Yalçın Küçilke yaklaştı ve 
buradaki kongrenin yapılam ıyarağı
n ı bildirdi. Gençler “neden’’ diye sor
dular. Sivil polis, "Kongre Balıkes'r- 
de yapılıyor buna lüzum yok" ceva
bıyla yetindi. Erol Ünal "yapılması 
gereken kongre burada saat üçte ya
pılacaktır. Lüzumsuz olarak yapılan 
kongre Balıkesindekidir deyince m ü
nakaşa başladı. Gençler İstaııbıılda- 
kinin meşru kongre olduğunu hic su 
götürmiyecek bir şekilde ifade edin
ce, emniyet memuru yine terle

rini silerek merdivenden aşağıya 
indi. Aradan geçen cn dakikadan da
ha ar bir zaman sonra ikinci bir sivil 
komiser, resmi ik i komiserle birlikte 
geldi. Kongre Başkam Yalçın Küçük, 
y.ne maddeler seıdederek burada 
kongrenin yapılmasının gerektiğini i- 
zah etti. Am a nafile! Kongre Başka
nı Yalçın Küçük ile Erol Ünal yan 
taraftaki odaya polisler tarafından 
davet edildiler. İk i genç bu teklifi be- 
men kabul ederek odaya girdiler. Bir 

iki dakika sonra içerdeki m ünakaşa
ların gürültüsü kapının dışındakilerin 
duyabileceği kadar yükseldi. Emniyet 
mensuplarının istediği tek şey gençle
rin dagıtılmaskydı. Gençler itiraz e- 
diyorlar, "siz bu kongreyi dağıtm ak
la vazifelendirilin sseııiz hukuken ve 
kanunen biz de bu kongreyi yapm ak
la vazifeliyiz” diyorlardı.

Uzun münakaşalardan sonra po
lislerden avn lan  Yalçın Küçük ka
rarlı adım larla kongre salonuna baş
kanlık mevkiine geçti ve geçmesi ile 
birlikte sivil polis tarafından tartak
lanarak açap'va indirilmesi bir ol
du. Federasyonun eski başkanı Erol 
ü n a lm  bu sırada sesi duyuldu. "Bu 
kongreyi kimsenin bozmaya hakkı 
yoktur!” Gençlerin itirsz seslerini da
ha üst perdeden bir ses bastırdı: 
“Eyyyyy, gizle mi uğraşacağız ya
ni!".. İk i yıldızlı bir komiser, işin u- 
zanıasına canı sıkkın. “Hadi bakalım 
dağılın" diye bağırıyordu. Merdiven
lerden çıkan 35 kadar resmî polis 
coplarını sallıyarak salona doldular. 
Üniversite talebeleri koyun sürüsünü 
güdercesine merdivenlerden aşağıya 
itildiler. Ç ift yıldızlı komiser bu ara
da Üniversite talebelerine tarizler
de bulunuyor, “ Yahu biz Hammal-

lann  da kongresinde bulunduk- A ra
bacıların da... O tur deriz otururlar, 
kalk deriz kalkarlar! Güya yüksek 
mektepli olacaksınız” diyordu.

Bu arada aralarında Yalçın K ü
çük ile Erol Ünalm  da bulunduğu 12 
üniversiteli “nezaret altına” a lınd ı
lar. Erol Ünalı emniyet cipine bin- 
d rmelerinin sebebi “fazia konuşma- 
s ı ’ydı. Salon tahliye edilirken basın 
mensuplan da dışarı çıkarılmak is-» 
ter.di ve “İşte salon boşaldı duvar
ları yazacak değilsiniz ya” diye ma- 
k.ıl bir sebep ileri sürüldü: Kongre 
salonu ile ik tifa  edilmedi, ikinci kat
taki odaların da boşaltılması istenil
di. Öyle ya emniyet mensupları g it
tikten sonra talebeler tekrar topla
nıp kongrelerim yapabilirlerdi. Bir 
genç itiraz edecek oldu! “Burası bi
zim evimizdir. İşte Kongre balkanı
nı götürdünüz. Eski başkan da onun
la beraber. Bizler buraya ilk defa 
gelen insanlar değiliz. Her zaman 
burada arkadaşlarım ızla buluşup ko
nuşuruz”. Ç ift yıldızlı komiser “Her 
zaman mer zaman dinlemem, işte bu
gün bu ra-la durmak yok” diye gür
ledi.

Dışarda. öbek öbek halk ve tale
be birikmiş trafik aksamıştı. Bir ev
veldi kongreden tecrübe sahibi olan 
talebeler arkadaşlarının yine 24 sa
at aç ve susuz bırakılmasına m âni o- 
labilmek için Vali muavini Salih Tan- 
yeline müracaat ettiler. Vali muavi
ni ile aralarında şeyle bir kor.uşır.a 
geçti:

“— Efendim arkadaşlarımızı me
rak ediyoruz kendilerim görmek
mümkün m il? ” •

“— Polis Müdürüne gidin.”
“— Emniyetten içeri girmemiz 

imkânsız. Siz tavassutta bulunur 
musunuz?”

“—  Ben polis müdürünün hususi 
kalem müdürü değilim.”

“—  Efendim kongremizi dağ ıttı
lar buna hak lan  var mı ?”

“—  Balıkesir'de bir tane yapılıyor 
ya sizinkinden haberimiz yok.”

"—  Haberiniz olmayan kongreyi 
nasıl dağıtıyorsunuz?"

Bu sıra la Cumhuriyetin foto m u
habiri girerek resim çekerken Vali 
muavini "Ne oluyor, ne yapıyorsun 
oı-ada?” dedi. Foto muhabiri "Efen
dim arkadaşlarla bir hatıravı tesbit 
etmek istedik, bir hâdise olmuş ta” 
deyince “Hâdise olmuşsa git yerinde 
çek” cevabını aldı.

Üniversitelilerin sualleri devam 
ediyordu:

“—  Efendim arkadaşlarım ızın 
sılıhatmdan endişe edfyonız.”

“—  Ne demek? Burası gestapo 
idaresi m i?  Hadi hadi bir şey olmaz, 
lâ f dinlevin bir şey olmaz.”

Gençler bundan sonra Vali m u
avininin yanından avnldılar. 

“Kesecekse şeriat kessin”

I ,1 mniyette 4 saat kaldıktan sonra 
serbest bırakılan Yalçın Küçük 

ile Erol üna l. Federasyonun şerefi
ni koruma vazifesini yapma azimle
rinden birsey kaybetmiş değillerdi. 
Kanun ve hukukun kendilerinden ya-

T. M. T. F. binası etrafında polisler
“A m an  kuş uçm asın
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na olduğundan emindiler. İdaıenin 
mUdahel<rsi. onları f kirlerinden dön- 
dUrmiyecekti. Balıkesiıdcki kongre
nin İptali ve usullere uygun olarak 
yapmaya teşebbüs ettikleri kongre
nin damıtılması için emir verenlerin 
tecziyesi için Adalete müracaat etti
ler. BalıkeHirden dönen Samed Gül-* 
dogaıı ise Federasyon b.nasına gel
diği halde, masanın başında Yalçın 
Küçük çalıştığı için "m&kanV’ına o- 
ttf rai ılıyordu. Bu hal gecen haftanın 
fonuna. Cumartesi gününe kadar de
vanı etti.

Cumartesi günü öğle vakti, Sa
med Güldoğan Federasyon binasına 
sivil polislerle birlikte geldi ve doğ
ru Yalçın Küçükün çalıştığı odaya 
çıkıldı. Polisler Yalçından “makam"- 
ıııı Giildoğana terketmesini istiyor
lardı ve eller n le  İstanbul V aliliğ i
nin 109 sayılı karan vardı. Yalçın 
Küçük, karar hukukî olmamakla be- 
rauer, sırf bir hAxi.se çıkarmış olma
mak için masadan kalktı ve işte o 
zaman sivil doIİs, '‘Samed Bey, m a
kamınıza buyrun” dedi. Federasyon 
mührü ile anahtarlara gelince, Ya l
çın Küçük bunları, meşru olnnyan 
bir kongreyle işbaşına gelen başka
na veremiyeceğini bildirdi. Bu ihtilâf, 
“25 rnühüre bir m ühür kazıtmanın 

ve kapılan da çilingire actınnanm  
m üm kün” oklusunu söyleyen sivil 
polisin müdalıelesiyle büyümedi. Asıl 
mesele, Samed Güldoğanın polisler
den Yalçın Küçük ile Erol Ünalı bi
nanın dışına cıkannasını istemesin
den ve polislerin bu arzuyu canla 
başla yerine getirmeye kalkışmasın
dan doğdu. Yalcın Küçük ve Erol 
Ünal, üyesi bulundukları bir teşek
külün binasında bulunmalarının en 
tabii hakları olduğunu ileri sürerek 
polisin tavsiyesini dinlemediler. B i
nayı dolduran talebelerin coğıı da on
lar gibi düşünüyordu. Bumın üzerine 
hazır kuvvetten takviye celbedildi ve 
Yalçın Küçük ile Erol üna l “copla
rın gölgesinde” polis cibine bindiril
di ve doğruca Birinci Şube Müdürü 
Yaşar Y iğitin  karşısına çıkaııld ılar. 
Bu sırada diğer talebeler, polislere 
arkadaşlarım n iç n  götürdüklerini 
soruyorlar ve eğer onlann hareketi 
suçsa, ayni sucu kendilerinin de iş
lediğini. binaenaleyh herkesi emni
yete götürmelerini söylüyorlardı. A- 
m a anlaşılan emir, sadece Yalçın K ü
çük ve Erol Ünal içindi. Münakaşa
lar sırasında Siyasal Bilgiler Fakül
tesinden Orhan Erdivanlı da "polise 
hakaret" iddiasıyla Alemdar karako
luna götürüldü.

Birinci Şı,beden Savcılığa götü
rülen Yalçın Küçük ile Erol Ünal, 
bizzat Birinci Şube Müdürü Yaşar 
Y iğ it tarafından döğüldüklerini aç ık 
ladılar. Yalçının burnunun üzerinde 
bir yarığı gizlemiyen tentürdiyot le
kesi dikkati çekiyordu Adli tabibin 
yerinde bulunmaması üzerine. İlkyar
dım hastahanesine giden iki ünıver- 
eiteîi buradan birer m uvakkat rapor 
aldılar. Aynca, Ere! Ünalm  kafata
sının rontşreninin alınmasına lüzum  
hasıl oldu.

Copların karşısında gerilemeğe 
mecbur kalan üniversiteliler, hak la
rının adalet tarafından iade edilece
ğine inanıyorlardı.

Zabıta
Bıyık ve sakal arasında

I 1 alk e fkânn ın  zabıta vak'ası olarak 
1 'sadece polis memurlarının bıyık
larının kesilmesi, ya da kesilmemesi 
münakaşalarıyla meşgul olduğu bir 
sırada, biri Ankarada. diğeri ise İs- 
tanbulda cereyan eden iki hâdise, 1>Ü- 
tün  dikkati bıyıklardan ayırdı ve çok 
kimse elde sakal düşünmeye başladı.

Her ik i zabıta vak’asınJa birer 
ölü vardı ve hâdiseler -çok şükür- bir 
esrar perdesinin arkasında gizli de
ğildi: failler oı tada. şahit’er ortada 
idi. Ancak cinayetlerin sebepleri ara.ş-

Oıla\er Arjçırn
“Medenî davraıug"

tırmaya değerdi. Eğer bu iki cinayet, 
bir esrar perdeline bürünmüş olsay
dı, hakikate en çabuk varacak olan 
dedektif, şüphe yok ki, Fransızların 
‘•Kadııı parmağı arayınız” tavsiyele
rine uyan olacaktı. Zira her iki hâd i
sede de kadın parmağı vardı. Daha 
doğrusu, maktuller bir kursuna kur
ban giderlerken yanlarım la kadın bu
lunuyordu.

Ankaıadaki cinayetin beylik ta 
bancayla ve asayişi teminle vazifeli 
b:r bekçi tarafından “hiç yüzünden” 
işlenmesi, çok çiddetll bir aksülânıel 
yarattı ve bu aksülâmel ik i idareci 
-Ankara Valisi D:14ver Argun ve İs
tanbul Valisi Ethem Yetkiner- tara
fından tamamiyle farklı b r şekilde 
karşılandı. İk i İdarecinin de davranış
lım ın  haklı kılan sebepler vardı. B ü 

tün  fark birinin bıyığı, diğerinin sa
kalı feda etmesinden ileri geliyordu.

Namusu kavi bekçi

I  ki meşhur idareciyi, birbir.ne ta 
ban tabana z ıt iki görüşü savun

maya mecbur eden hâdise evvelki h a f
ta bir Pazar gecesi, Ankaranın cn me
deni, en modem semti olan 14 Mayıs 
mahallesinde cereyan etti:

Hava alabildiğine sıcaktı. Hava 
kuvvetlerinde telsizci olarak vazife 
gören assubay Saffet Solak. Boylu 
sokaktaki pansiyonuna geldi. Soyun
du. dökündü. duşunu aldı ve sivil el
biselerini elverek gecenin serin hava
sından istifade etmek üzere dışanya 
çıktı. Tam kapıda komşusu Kadriye 
Özçeliğe rast geldi. Selâm laştılar »ve 
havanın sıcaklığından karşılıklı şikâ
yete başladılar. Kadriye Saffete im 
tihanlarını sordu. 25 yaşındaki assu
bay, Millî Eğitim  Bakanlığına m ü 
racaat ederek hariçten lise bitirme 
im tihanlarını venııis ve Hukuk Fa
kültesine devama başlamıştı. Mecbu
ri hizmetini tamam ladıktan sonra 
serbest hayata atılarak avukatlık 
yapmak istediğini komşusuna daha 
evvel söylemişti. Sohbet, biraz da i? 
hayatı üizerinde devam ettikten son
ra. Saffet komşusuna Gençlik Par
kına gitmeyi teklif etti. Kad’ iye yor
gunluğunu öne sürerek. Gençlik Par
kı teklifine yanaşmadı. Fakat biraz 
hava almak için 14 Mavjs mahalle
sinde bir gezintiye hiç itirazı yoktu, 
ik i genç akşam karanlığı içinde so
kakta dolaşırken, kader, bir -nahalle 
bekçisinin K ınkkale yapısı otomatik 
tabancasının namlusuna sürülü 9 
milimetrelik bir mermiyi bir hayatı 
söndürmeye razı ediyordu.

40 yaşındaki, evli ve beş çocuk 
babası mahalle bekçisi Kaya Taşkan 
bir taraftan K ınkkale malı beylik 
tabancasını tatlı ta tlı okşarken, d i
ğer taraftan sırtını duvara veren 
nıe3İekdaşı 35 yaşındaki Nurettin E- 
kici ile konuşuylordu. Sokak sessiz ve 
tenha idi. Saffet ve Kadriyenin ayak 
sesleri tâ  karşıdan duyuldu. İk i genç 
birbirine sokulmuş, konuşa konuşa 
yaklaşıyorlardı. İk i bekçi birbirlerini 
dirseklediler ve vavaş sesle ‘ Şunlara 
bak!” dediler. İşte, şimdi bellerine ta 
k ılan resmî tabancanın verdiği güce 
dayanarak kendilerini göstermek fır
satını bulmuşlardı. Bu mahallede u- 
çan kuş bile onlara sorulurdu. İyi 
bir semtte, neş'e’.i bir cift on lann 
bazı kopleksltrini ayaklandırdı. Ken
dilerine sorulursa, n&muslanna do
kunurdu. İk i namusu havi bekçi bir 
anda yolda gezen iki gencin karşısı
na dikildiler ve suçüstü yakalanan 
bir hırsızdan bile esirgedikleri sert
likle ‘'Y ürü  karakola” emrini verdiler. 
Bu sırada bir pençe, Saffetin koluna 
yapıştı ve tartaklamaya başladı. Saf
fet gençti, kuvvetliydi ve haklıydı 
“Vay, sokakta öpüşmek ha !"  diye 
bağıran bekçilerin elinden kendini 
kurtardı ve arkadaşının koluna gire
rek yürüdü. İka bekçinin tahakküm  
arzusunun tatm ini için karakollarda 
vakit kaybetmeye niyeti yoktu. Ne
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adam olduklarını cünıle ilem e bildir
mek arzusuyla yanan bekçi Nurettin 
4,vira elden kaçırmaya asla raz: de
ğildi. Arkadaşına b a h ir i:: "Bak, ka
çıyor! Vur şunu!” diye bağırdı. Kaya 
Taşkan, taşımaktan gurur duyduğu 
resmî tabancayı bir anda k ılıftan sı
yırdı ve ateşledi. Patlam a sesiyle be
raber, Saffet. ‘ Yandım ” diye haykı
rarak yere yığıldı O ıta lık  bir anda 
kanştı ve polisler vak'a mahalfkıe 
geldiler. Ciğeri parçalanarak ö’en 
genç hukuk talebesi assubayın cese
dini b ;r otomobil aldı, götürdü. Bo
yunlarında bir hayatın vebali olan 
bekçiler, biıaz evvel karakola sürük
lemek istedikleri Saffetten esirgtd'k- 
lr.fi nezaketle karakola götürüldüler. 
Tahkikat sonunda katil bekçi Kaya 
Taşkan tevkif edildi.

“Suçumuz iı>»a>ı olmak”

1. mniyet hizmetiyle vazifeli bir bek-
çınm resmi tabancasıyla ve bir hiç 

yüzünden cana kıyması, lıalk efkârın
da ş ddetli bir reaksiyon yarattı. Pek 
çnk kimse, vaktiyle pek çok defa ten
ha ve kaıan lık  bir sokakta yanlarında 
b'r kadınla dolaştıklarını hatırlıva- 
rak, şimdi hayatta o lm alannı kaı-şı- 
lanna  ikiyle bir "bekçi "nin çıkmamış 
olmasına borçlu bulunduklarını dehşet 
le düşündüler. Ürpennemek e!de de
drildi. Cehalet ve dar eörils biı- defa 
iliklere işledi mi ve böyle adamlara 
hem selâhiyet, hem de bir beylik ta 
banca verildi m i kim bilir daha ne fa 
cialar olabilirdi!

Ankara Valisi D ilâver Argun, du
yulan bu umum î dehşeti teskini ken
disine vazife bildi ve emniyet teşkilâ
tına yaplıfcı bir tamimle, sokakta 
uygunsuz bir halleri görülse bile vazi
felilerin vatandaşa nezaketle ve m ü
samaha ile muamele etmeleri lüzum u
nu hatırlattı. Vali Argunun tamimi, 
hadiseden deh«et duyan tahsil itiba
riyle yukardaki zümrede tam bir fe
rahlık yaratmaya kâfi gelmese bile, 
üm it verici iy i bir işaret olarak kar
şılandı. D ilâver Argun. yukarıyı -bı
y ık kısmım- memnun etmişti. Am a 
aşağıdaki sakal kısma, cehaletle bes
lenen dar görüşleri içinde "A rtık  so
kaklarda öpüşmek serbest” diye ince 
ince alaya başlamıştı bile... Sakalın 
idaresi de, İstanbul Valisi Ethenı 
Yetkinere düştü. Yetkiner bir beya
natla, "sokakta öpüşmenin serbest” 
olmadığını. Emniyet Um um  Müdür- 
li'.ğılniin böyle bir tam im inin mevcut 
bulunmadığını polisin uygunsuz ha
reketleri görülenleri, hem de şiddetle 
tak ip edeceğini açıkladı. Beyanatın, 
cahil de olsalar oy vermek hakkına 
sahip dar görüşlü vatandaşları son 
derece memnun ettiğinden şüphe 
yoktu. Ama ne var ki, karanlık ve 
tenha sokaklarda b ir kadınla yürü
mek, ‘‘vay, demek ki öpüşüyorsunuz” 
diye ortaya çıkıverecek bekçiler dü
şünülürse. artık emsalsiz bir kahra
m anlık hâline geliyordu.

Sosyete cjjı*,v«Jl

L  adın parmağının cahil muhitlerde
*  sebep olabileceği felâketler üze
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rinde kafa yoran "mUtefekkir‘’ler, 
aynı dar ölçülerin çok daha yüksek 
rr.'4ÜÜerx!e de &5&g: yukarı ayr.ı te
sirleri yaşattığını, geçen hafta  Cuma 
akşamı Bebek koyunda cereyan eden 
faciadan sonra hayretle gördüler.

Rauf Ardahan hali vakti yerinde 
bir geneti. Su sporlarına meraklıydı. 
Cris-Oraft motoru -kİ j O bin liraya 
almıştı - Bebek koyunda süratiy le 
meşhurdu. Rauf, evli ve bir çocuk ba
basıydı. Fakat karısıyla geçinemediği 
için bir müddetten beri ayn yaşıyor
lardı. Bir m üâdetten beri Kıta d.ye 
çağrılan Margaret Manculidis adın
daki pe’; gilzel bir Rum kadınıyla o- 
turaıı Raııfun tam 20 senelik bir ar
kadaşı vardı. Rauf, eski dostu arm a
tör Ş İrza t D o lan la  R itay ı tan ıştır
mış ve o günden sonra ik i arkadaşın 
cirasıııa kıskançlık girmişti.

E t l ıe ı ı ı  Y i 't ld n e r

'Y a  reyler f *

Cuma akaşm ı R au f Ardahan, 
Bebek koyundaki motoruna, üzerine 
bir pantalon ve bir bluz giymiş güzel 
sevgilisi R ita  İle birlikte girdi. N i
yeti Boğazın çırpıntılı sularında bir 
gece gezintisi yapmaktı. Motoru ça
lıştırdı ve açıldı. 50 binlik Cris-Craft 
suların üzerinde sekerek, âdeta uçu
yordu. R auf motoru büyük bir usta
lık la kullanıyor ve Bebek koyundaki 
diğer teknelere âdeta sürünecek ka
dar yaklaşıp tekrar açığa dönüyordu. 
Bu sırada kotrasında bulunan SJir- 
zat ta Raııfun hareketlerini takip edi
yordu. Raııfun motoru yeniden koya 
girip teknelere yaklaştığı sırada, Şir 
zat tüfeğini omuzladı ve ateş etti. 
Rauf sevg.lisi Ritarun üzerine yığıldı 
ve motor, kediden kaçan bir fare g i
bi istlkametsiz, sağa sola yalpalıya- 
rak büyük bir sür'atle teknelere doğ

ru gitmeğe başladı. Nihayet Haldun 
Sırnavmin kotrasına çarparak parça
landı. R a —un cesedi ve fSsel R it* , 
sudan yetişenler tarafından çıkarıl
dı.

Şirzat o gece bulunamadı. Kaaî'u 
öldüren tüfek ise denize atılmıştı. Po
lisler Şirzat Doğam bir gün sonra 
kar.ieş.nın erinde buldular ve tüfek 
denizden çıkarıldı. Facianın ınllsebbl- 
b , Rauf'a 20 yıllık arkadaşlığından 
bahsediyor ve hâdisenin talihsizlik, 
bir kaza olduğunu söylüyordu. lîer- 
şey, hıc şüphe yok, adli tahkikat sı
rasında ortaya çıkacaktı. Fakat sos
yologlar. daha yüzlerce misal bul
makta hic giiclük çekmeden, uzun 
seneler, kadın yüzünden işlenen cina
yetler üzerinde kafa yoracaklardı.

K 11 >rı-
Dağdaki v»“ bağdaki

rT’ emmıız basında havaların Lon-
-aı a-lan daha serin g ttiği Yeşil 

Ada, geçen hafta havanın birdenbi
re ıs’nma.-iina rağmen, bir rahavet 
devresine henüz girememiştir. Çalış
malar ancak Ağustosta yavaşiıya- 
caktır.

Ijondra anlaşmasının im zalanm a
sından sonra geçen beş aylık devre, 
Adadaki hararetli faaliyete rağmen 
hiç de parlak olmadı. Türk ve Rum 
cemaatları liderlerinin, Türk ve Y u 
nan hükümetlerinin, cemaatlar ara
sındaki buzları çözme gayretleri hiç 
bir netice vermemiştir. Kabul etmek 
lâzımdır ki, bunda Ada Rum larının 
kabahati büyüktür. Her hâdise gös
termektedir ki, Ada Rumları, Zlirih 
ve Londra anlaşmalarını Adarın 
kendilerine teslimi şeklinde anlam ış
lardır. Ada Türkleıi, "Durun biz de ' 
vaıız, Londra ve Zürih anlaşmaları 
var” dedikleri zaman, Rum lar m alı
na mülküne tecavüz edilmiş insanlar 
gibi asabiyete kapılmaktadırlar. Bu
nun en t pik misali, Türk cemaatı
nın "Tak3ir.ı” yerine ikâme ettiği 
"ayrı helediye” parolasının, Rumlar- 
da uyandırdığı reaksiyondur.

Londra anlaşmasının 20 nci mad
desi sarahsıtia Adanın beş büyük 
kasabasınia ayn Türk belediyeleri 
kurulacağını derpiş etmiştir. Londra 
anlaşmasının bu âm ir hükmünün 
Kıbrıs Anayasasına ithali lâzımdır. 
Fazıl Küçük, bu maksatla beş m ad
delik bir plân hazırlamıştır. Bu pla
na göre, başlıca kasabalarda bele
diye meclisleri Türkler ve Rum lar 
tarafından ayrı ayrı seçileceklerdir. 
Türkler ve Rum lar belediye vergile
rini kendi belediyelerine öieyecek- 
lerdir. Yani Rum semtinde yaşayan 
Türkler vergilerini Türk Belediyesi
ne, Türk semtinde yaşayan Rum 
lar da vergilerini Rum  belediye
sine ödeyeceklerdir. U r  belediye 
kendi semtinde bulunan sair ırka 
mensup vatandaşlara yaptığı hizmet
ler mukabili tazm inat talep etmiye- 
cektir. Belediyelerin sahalarını tâ-
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yirı için hudular çizilecektir. Lefko- 
şedekı hudut Baf kapısından bağlı
yacak ve Erm u caddes. boyunca Ma- 
gusa kapısına kadar uzanacaktır. 
Krmu caddesiîün kuzeyindeki dük 
kânlar Türk. Güneyindeki dükkân lar 
ise Rum  belediyesinin sahası içine 
girecektir.

İşte bu plân üzerine, Ada R um 
ları büyük bir öfkeye kapılm ışlar
dır. Bilhassa belediye hudutlarının 
ayrılmasına tahammül edememekte
dirler.

Londra anlaşmasının altında im 
zası buiur.an Makarios, daha baş
langıçta bütüıı gemileri yakmamak 
için zahiren uzlaşıcı bir yol tutmuş, 
vaM Foot'un da gayri resmi arabulu
culuğu ile İki lider belediyeler mev
zuunda anlaştıklarını ilân etmişler
dir. Mamafih bu anlaşmanın m ahi
yeti hakkında iki taraf da bir şey 
söyliyemem.ştir. Adada belediye mev
zuunda bir anlaşmaya varılamadığı 
kanaati hâkimdir. İhtim al mesele, 
daha yüksek b.r kademede. Türk ve 
Yunan dışişleri bakanları, gerekirse 
Türk ve Yunan başbakanları arasın
da b.r hâl şekline bağlanmaya çalı
şılacaktır. Yalnız Yunan H üküm eti
nin. Kıbrıs Rum larına ne dereceye 
kadar söz geçireceği belli değildir. 
H attâ  5 ay evveline kadar, Ada 
Rum larının taptığı Makarios bile, 
mecburen az çok mutedil gözükme
si yüzünden, bugün birçok Kıbnslı 
Rum un küfretmekten çekinmediği 
bir adam hâline gelmiştir.

“Makarios’un ihaneti!”

Q  eçen haftanın başında. K ıbnsta
bütün Rum  eşrafına gönderilen 

Lefkoşe damgalı mektuplar ve bu 
mektupların ifadesi, Makarios’a  kar
şı da muhalefetin başladığının deli
lidir. Mektupta Rum ileri gelenleri, 
Griva.s’ı tutm aya dâvet olunm akta
dır. Makarios. mektuba göre “Grivas 
mücadele ederken. Seychelles ada
larında istirahat eden adanı"dır. Ma
karios. “kaçak ve korkak”tır. "Zü- 
rih ve Ix>ndra anlaşmalarım im zala
yarak, Kıbrıs halkına İhanet etm iş
tir”.

Adaya dönünce 2C0 bin Rum  ta
rafından karşılanan ve her hareke
tinde keramet aranan Makarios hak
kında ilk defa bu tonla konuyulmaK- 
ta, ona küfredilebilmektedir. Bu, A- 
dada Enosis’cilerin üremi azıya ald ık
larının tip ik bir misalidir. Adaya 
muzaffer b ir kumandan gibi dönmek 
sevdasından kurtulam ıyan ve sabır
sızlık alâmetleri gösteren Grivas’m 
bu m üfrit hareketi desteklediği şüp
hesizdir. Grivas. A tina gazetelerine 
verdiği beyanatında "K 'brıs istiklâl 
mücadelesinin tek lideri” olduğunu 
söylemektedir. D iğer taraftan komü
nistler sessiz sedasız kuvvetlerini art
tırmaktadırlar,

Türk cemaati de Rum lar tara
fından ezilme korkusundan kurtu la
mamıştır. Her şeyi ayırma, hor ha
reketi ş'lpheyle karşılama temayül
ler kuvvet kazanm Vr adır. Bu kor
kularında elbette haksız değillerdir.
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General Grivas
ilaka rios ’un pabucu damda

Rum  basınının ve mesul Rum ların  
davranışı her gün yeni korku sebep
leri getirmektedir. Adadaki hükümet 
memurlarının seçilmesinde Rum ların 
gösterdiği gayretkeşlik, bunun yeni 
bir misalidir: Londra anlaşmasına 
göre, devlet memurlarının yüzde 30 
unun Türklerden olması gerekmek
tedir. Rum lar bu yüzde 30 hükmüne 
riayet etmekle beraber, yüksek ka-

fteuıi Denktaş
Kz*ci pa?u!.

demelere Rum  memurları yerleştir
meye ve Türk kontenjanını küçük 
mcnuır ve odacı ile doldurmaya ça
lışmaktadırlar!

Bu zihniyet karşısında bazı Türk- 
leı-, vatanlarını terketmeyi maalesef 
en realist hâl çaresi olarak görmek
tedirler. N itekim  Londradaki ‘ K ıb
rıs Türktür Cemiyeti”nin  son aylık 
bülteninde bildirildiğine göre “Kıb- 
rısı bir daha dönmemek şart o  la ter- 
kedenlerin sayısı, son günlerde, İs
tikbalim ize endişeli gözlerle baktıra
cak şekilde” artm ıştır. K ıbııstan 
“hicretin bize ne k ıd a r  pahalıya mal 
olduğunu müşahede edebilmek için, 
pek uzaklara gitmeye hacet yok 
Hâlen Türkiyede yaşayan K ıbnslı 
Türklenn sayısının yUzbinlerin üs
tünde olduğunu düşünmek kâfi. Bu 
devamlı hicretlerle Adadaki Türk 
topluluğu her gün biraz daha u fa l
mış, bunun neticesinde Rum ların ek
meklerine yağ sürülmüş, Rum lar rü 
yalarında dahi görseler hayra yora- 
ıv lyacaklan im tiyazlara kavuşmuş
lardır”.

Göçlerin elbette ki önlenmesi lâ 
zım dır Bunun için de her şeyden 
evvel itimadın tesisi ve iş im kân la
rının yaratılması lâzımdır.

Acaba liderlerin ağzında “Ya 
Taksim, Ya Ö lüm ” sözünün yerini 
alan "Kalkınma” sloganı Ada T ürk
lerinin iktisaden sağlam bir duruma 
geçmesini temin edecek m id ir? L i
derler bu hususta çok iyimserdir. 
Meselâ R au f Denktaş “Rum ların  
Türkleri ezmesi, istismar etmesi dev
rinin, artık tamamen tarihe karıştı
ğım , Türk cemaatinin yepyeni bir 
iktisadi kalkınmanın eşiğinde bulun
duğunu” söylemektedir. “A rtık  ezi
lecek başımız değil, ezecek pazumuz 
vardır” d.yen Rauf Denktaşm iy im 
serlik sebebi meçhuldür. Kalkınma 
parolası, K ıbns Türklerinin bir ban
knot matbaası mevcut bulunmadığın
dan. dönüp dolaşıp krediye dayan
maktadır. N itekim  Ankaraya gelen 
Kıbrıs liderleri, AVashington'a giden 
Avrupalı dışişleri bakanlan gibi, 
kredi \e hibe Besindedirler. M illî mü- 
esi-.seleiMi K ıbnsta şubeler açması
nı temine çalışmaktadırlar. Bütün 
bunlar iyidir, güzeldir. Yalnız para 
ve kıeai sağlamakla, İktisadî kal
kın. ııamn yürüyemiyeceği. misalle
riyle ortadadır. 'Para ve kredinin en 
iyi şekilde kullanılması, belki de pa
ra ve kredi bulmaktan daha m ühim 
dir. Ne çare ki Kıbrıalı liderler “gö
rülmemiş kalk ınm a” sloganlanna ka
pılıp “düşünülmemiş bir kalkınm a”- 
nın peşinde oldukları intibaını ver
mektedirler.

Fakir bir Adada, fakir bir azın- 
lığın iktisadi bir mucize göstermesi 
beklenirken, rantabiliteyi unutup 
gösterişli projelere heveslenmesi £- 
m jt kırıcıdır.

D iğer taraftar. Fazıl Küçük ile 
Bayan Denktaşm bulunduğu 40 kişi
lik İst i.şart komite, birçok ehliyetli 
Ki'r.ır:li Türkün krrr.ite dışı fcırak.l- 
ma.sı yüzünden A-iaâa* iyi karşılan
mamıştır.
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İhtilâller
Bastille'in işgali

l i  astlfie, bugün Pansin, apaş dans-
laı ı görmek iğin turistlerin koşuş

tuğu  neşeli meydanlardan bıiKiır. 
Her yıl 14 Temmuz günü, Paris halkı 
Başlılle’de yol kenarına dizilm iş or
kestraların müziğine ayak uydurarak 
danseder, bedava dağıtılan nefis şa
raplardan içer.

Tam 170 sene evvel bu meydanda 
büyük bir kale .yükselmekteydi. Kale 
100 sene harpleri sırasında inşa edil
m işti Yedi katlı ve 23 metre yüksek- 
liğindeydi. 8 kulesi vardı. Duvarları
nın kalınlığı 2.5 metreyi buluyordu. 
Bastille müdürü Marquıs de Leunay’- 
in ikametgâhına ulaşmak için, sular
la dolu hendekleri üq asma köprüyle 
aşmak gerekiyordu. Hür fikri göm 
mek için zindan olarak kullanılan 
böyle b:r kalenin yerle bir edileceğini
o devirlerde kimse düşünemezdi. Bas- 
tille zaptedılemezdi. Kakat 14 Tem
muz 1789 aünü sabahı, başlarında 
milletvekillerinin bulunduğu, çoğu 
hayatında silâh kullanmamış bir halk 
kalabalığı zaptedilmez denilen kaleyi 
kolayca ele geçirdi.

‘Teslim*’
T ) espotlann uşağı zindancı Marki,

halkın huzursuzluğunu göre
rek, kaleye yeni takviyeler istemişti. 
Basti'.le'deki evinin zayıf saydığı yer
lerini demir dayanaklarla sağlamlaş
tırıp kurşun geçebilecek delikleri ka
patmıştı. Kalenin ateş gücünü arttır
m ak maksadıyla mazgalları genişlet
mişti. Barut stokunu tazelemiş, ka
lenin içerilerine barut yığm ıştı. Top
lar hazır vaziyetteydi. Kale, zalimle- 
rin korkusu içinde bir hücum bekli
yordu.

Hücum 14 Temmuz sabahı geldi. 
Başlarında milletvekilleri de bulunan 
halk. 23 metre yüksekliğindeki ve
2.5 metre kalınlığındaki kaleye doğru 
hücuma geçti. Biitiin silâhları birkaç 
toptan ibaretti. Kale-len bir ateş yağ
muru cevap verdi. Ön saftakiler düş
tüler. Fakat birşey değişmedi, hücum 
daha şiddetlendi ve ilk  köprü aşıldı. 
Gerisi artık kolaydı.

Kaley; savunan bir subayın tâb i
riyle. "kale kumandanlığından çok 
zindancılığa lâyık olan despotizmin 
bu alçak âleti" dalga dalga ilerliyen 
halk yığınları karşısında müthiş bir 
paniğe kapılmış, muhkem dairesine 
sığınmıştı. Marquis de Daunay. en 
büyük cellâtların, en büyük korkak
lar olduğu hakikatin i yalanlamıyordu. 
Halkın "A rtık  yete-r" diye elini kal
dırdığım  görünce, korku iÇjiıde taş
tan bir mezar hâl;ne getirdiği daire
sine kaçıyordu. Cel'âdm bütün ümidi, 
dairesinde sinir buhranlarını tedaviye 
çalışırken. 13 Temmuz gecesi Barcuı 
de Bezenval’in vaadettiği kuvvetle
rin yetişip kendisini kurtarmasıjvlı. 
Bu yüzden ilk  köprü gerektiği g.bi 
m üdafaa edilemedi.

Halk arasında çevik kimseler, ha
vaya kaldırılm ış vaziyette bulunan 
köprüye tırmandılar. Halatların ı ke
serek köm üyü indirdiler. Böylece ar
kadaşlarına geçecek yol açtılar. Bal
talar. kalın meşeden yapılın '" ikinci 
kale kapısını parçalam akla güçlük 
çekmedi Halk cellat M arkinin daireli 
önündeki avluya doğru akm aya baş
ladı.

Tam bu sırada despotların uşağı 
Marki. Brazinıöre kulesine beyaz 
bayrak çektirdi. Bir mazgal deliğin
den kaleyi kuşatan halka bir mektup 
attırdı. Mektupta "Teslim olacağız. 
Eğer teslime razı değilseniz, tonlarca 
barutumuz Var, kaleyi uçuracağım” 
deniliyordu.

Haik mektupta bir tuzak kokusu 
sezdi. Mazgallardan gelen beklenme
dik bir yaylım ateşi bu kanaati kuv
vetlendirdi. Cellat için artık  kurtuluş 
yoktu. Halk. "Teslim yok. köprüler 
aşağı" dive bağırıyordu. Üçüncü ka
pıya varılm ış, baltalar islemeye baş
lamıştı. Durumu kuleden gören M ar
ki. tambur çaldırarak "ateş kes” em 
ri verdi. A ıt ık  tırnakların ı söktüğti, 
derilerini yüzdürlügü, bir şey yapa
mamanın aczi içinde kıvramrlarken 
karşısına geçip kahkahalar attığ ı 
halkın elindeydi.

“ Mösyö beni bırakm a”

\ 1 arquis de Launay.. dairesinin ka- 
raniık bir odasında, vatandaş 

Maillard. Cholat ve Havancı Arn€ ta 
rafından ele geçirildi. Üniforma taşı
mıyordu. Üzerinde gelincik rengi bir 
kuşakla süslü gri bir elbise vardı. 1- 
çinde uzun bir ?iş bulunan bastonu 
elindeydi. Bu şişle intihara kalkışmış, 
fakat bütün cellatlar gibi, kendini ö l
dürme cesaretini bulamamıştı. Cella
dın muhakeme edilmesini isteyen va
tandaş Hulin, Blıe ve diğer bazı k im 
seler, m uhafızlık vazifesini üzerleri
ne aldılar ve Belediye binasına doğru 
yola çıktılar. Önde, kılıcının ucunda 
teslim mektubunu taşıyan vatandaş 
Elıe yürüyordu. Geride, elinde bay-

25 Temmuz 

güııü çıkıyor

..... :■»

Bekleyiniz

r&k vatanda? Maillard vardı. Yolda
halk, "Gebertin onu. gebertin onu" 
diye bağırarak Markinin üzerine sal
dırdılar. K im i saçlarını çekiyor, l<ımi 
kılıcını celladın boğazına dayıyordu, 
muhafızlar canla başla celladın haya
tım  korumaya çalışıyorlardı. Dün 
acz içinde kıvrananlar, bugün hınç 
içindeydi. DUn tırnaklan ın söktüğü 
insanların karşısında kahkahalar a- 
tan despotların uşağı cellat Marki ağ
lıyordu, yalvarıyordu. Onu halkın 
hıncından koruııfak için hayatımı teh
likeye atan vatandaş Hulin'e "Mös
yö. ya lvannm  yamıııda kalın. Beledi
yeye kadar beni bırakmıyacağınıza 
söz verdiniz” diyordu. Vatandaş Elie' 
ye "Am an beni terketme” diye dil 
döküyordu. Kakat 23 metre yüksek
liğinde ve 2,5 metre kalınlığındaki 
Bastille duvarlarının mukavemet ede
mediği halkın hıncını, muhafızların 
durdurması imkânsızdı. Nitekim M u
hafızlardan vatandaş de l’Epine, ba
şına yediği bir dipçik darbesiyle yı
kıklı. İk i metre boyundaki ağır slklet 
vatandaş Hulin. takati kesilerek yere 
çöktü Çökmesiyle beraber Markinin 
bir m ızrak ucuna takılm ış kellesini 
gördü.

Zlndaııdakiler

T J alk hıncını cellatların başından 
, alırken, Bastille zindanındaki 

m ahkûm lar unutulmuştu. Neden son
ra mahpuslar hatırlanarak zindan ka
pıları k ın ld ı. Kral hazretlerinin mü- 
hürünü taşıyan bir mektup üzerine 
Bastille'i boylıyan m ahkûm lar Pa- 
laıs Royal'e götürüldüler. Bastllle’- 
den safir çıkılm ıyacağına inanan ta 
lihsizler, gözlerine inanamıyor, rüya 
gördüklerini sanıyorlardı. Ama cel
latlarının m ızrak ucundaki kellesi 
karşısında rüya gönnedık'.erini an
ladılar. Kellenin yanında “De I-Aunay. 
Bastille müdürü, halka karşı hain ve 
namussuz" ibaresi yazılıydı.

Zindanın anahtarları Paris sokak
larında dolaştırıldıktan sonra birkaç 
yıl evvel Bastille'i tanıyan vatandaş 
Brissot de Varville'e teslim edildi. 
Birkaç gün sonra da Belediye, hal km 
arzusuna uyarak Bastilİe kalesini 
yeryüzünden sildi.

\ ersuiUe'de süküıı

I *  iıstile kalecinin düştüğü gün Ver» 
^  failleş sarayım yakından tanıyan 
Morris adlı bir müşahit hatıra defte
rine şu yazılan yazıyordu: "Mösyö 
Le Couteulx ün  yamadayken biri gel
di, Bastılle'iıı düştüğünü ve zindan 
müdürünün kafasının kesildiğini bil
dirdi. Kelleler zafer işareti olarak 
sokaklarda dolaştırılmış... Daha diln 
Versailles’da Pariste karışıklıklar ol
duğunu inkâr etmek modaydı’.” 

Hakikaten Versailies’da, halkın 
saadet ve huzur içinde Kral Hazret
lerine dua etmekle meşgul olduğuna 
inananlar. Bastille düştüğü gün fildişi 
saraylarında eğlenmekteydiler N ite
kim bugün M illi Arşiv Galerisine g i
denler, Kral Hazretlerinin hâtıra def
terinin 344 üncü sayfalında, kendi el- 
yazısıyla yazılm ış şıı satırları okuya
bilirler: "Temmuz 1780,13 Hiç birşey 

yok. His t»irgey yok-”
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İKTİSADÎ VE MALÎ SAHADA

Milli Korunma
Kürk değişirken...

rP  arihe karışacağı üm it edilen talih-
siz M illî K onınm a Kanununun, 

İk tisad î Tedbirler Kanunu” adı al- 
Undf hüviyet deriştirerek yeniden 
sahneye çıkacağı haberi, ticari çev
reler kadar. bazı iktisatçıları da ha
yal k ırık lığ ına uğrattı. Odalar Birliği 
Genel Sekreteri Cihat İren, ezelimin 
"1939-1948 ve 1951-1958 denemelerin

den ders almadık nıı, neden hâ lâ  ayni 
metodların peşinden koşuluyor?” 
demekte ve yeni tasarının istikrar 
politikasının ' manevî temelleri"ni ze
delediğini ilâve etmektedir. Üstad 
Nam ık Zeki Aral, fevkalâde zam an
larda Hükümete nakit. kredi ve büt
çe mevzularında salâhiyetler tan ın 
masına şiddetle aleyhtardır. Daha ev
vel C. H. P. milletvekili Hanıma Erog- 
lu ve arkadaşları, erilli Korunma Ka
nununun yerine bir veliaht b ırakm a
dan sahneden çekilmesi için uzun ge
rekçeli, iki maddelik bir kanun ta 
sarısı vermişlerdir.

MUnhasıran M illi Konınma K a
nununun tatbikatı gözönünde tutu lur
sa. bu tenkidlere hak vermemek im 
kânsızdır. Hakikaten bir taraftan p i
yasaya banknot ve kredi hâlinde ton
larca ' akaryakıt” akıtılırken, diğer 
taraftan pazu kuvvetiyle yangın sön
dürmeye kalkışılması, piyasayı altüst 
etmekten başka bir işe yaramamıştır. 
Neticede de korunmak istenen müs
tehlik, yoklar ve karaborsa fiyatları 
arasında yalpalamak zorunda kalm ış
tır.

İşte şimdi, birara kaldırılacağı 
söylenen Millî Korunma Kamuııı hü- 
ktlnılerinin yeni b iris im  altınca yasa
tılm ak istenmesi, bu günleri hatırlat
mış ve itimatsızlık yaratmıştır. Şüp
he»'z, hiç kimse o günlerin geri gel- 
nıes.'ni arzulamamaktadır. Unutulan 
nokta, bazı selâhiyetlerin yanlış kul
lanılmasının. o setâhıyetlerin mutlaka 
zararlı mutlaka lüzumsuz olduğunu 
İspata kûfi gelmiyecegi hakikatidir. 
Asıl mesele. Yirm inci Asır devletinde, 
icra organına ikt'sadl sahada geniş 
salâhiyetler tanınıp tanınmamasmın 
tâyinidir. Her sahada mürakabenin 
hâkim  olması içirt mücadele eden 
AKİS, kalkman veya kalkınmak iste
yen bir memlekette icranın İktisadî 
hayata tesirli şekilde müdahale ede
cek silâhlarla mücehhez olması ge
rektiği kanaatindedir.

Tasarının hükümleri

I  ktisadî Tedbirler Kanunu tasarısı.
MIHI Korunma Kanununun 19 yıl

lık tecrübenin ışığı altında ıslah edil
miş, sadeleştirilmiş bir kopyasından 
ibarettir. Tasarı pek mühim  yenilik
ler getirmemektedir.

Tasarının getirdiği nadir yenilik
lerin başında fevkalâde ve alelâde za
manlar tefriki ile fevkalâde zamanla
rın hudutlarının genişletilmesi gel
mektedir.

Mi!!! {Ccnıniüt K&nunıznun îîît 
maddesine göre, fevkalâde 2arr.an
lar, umum î veya kısm î seferberlik, 
lıari) ihtimali, Türkiye Cumhuriyet'U* 
de alâkalandıran yabancı devletler a- 
rasında’:i harp hâli gibi m illetlerara
sı durumla ilgili mahdut hâllere inhi
sar etmektedir. Bu durum ortadan 
kalktığı hâide, kanunen "fevkalâde 
hâl” tarifi zorlanarak. Millî Korun
ma Kanunu normal zamanlarda da 
ayakta tutulmuştur, ik tisad i Ted
birler Kanunu, "fevkalâde hâl"in  hu
dutlarını çok genişleterek, hiç leg'.lse 
hukuk m antığ ın ın  zorlanmasını ön
lemiştir. F ilhak ika tasan, milletlera
rası durumun yaratabileceği fevkalâ
de hâlin yanı sıra, tabii felâketlerin 
sebep olabileceği "mahalli fevkalâ
de zam an lan" ia derpiş etmektedir. 
Ayrıca ‘ lüzum ve zaruret görülen 
hallerde" B M. M. fevkalâde zaman 
ilân edebilecektir.

Digeı- taraftan İktisadî Tedbirler 
Kanunu, fevkalâde hallerin dışmda 
da, Hükümetin iktisadı sahada geniş- 
selâhiyetlere sahip olacağı fikrini be
nimsemiştir. M illî Korunma Kanunu, 
bu geniş selâiıiyetleri "fevkalâde hâ l” 
mazeretlerine dayandırıyordu. Şimdi, 
normal zamanlarda da Hükümete ge
niş selâhiyetleı- tanınarak, kanunî bir 
"hypoer:sie”ye son verilmektedir.

Tasarının getirdiği ikinci yenilik, 
cezai hükümlerin ıslahıdır. Hapis ce
za lan  nisbeten hafifletilm iş ve ce- 
zalann daha âdil olmasına çalışıl
mıştır. Meselâ MIH! Korunma Ka
nununun meşhur 31 ve 32 nel m ad
delerine muhalefet yüzünden. 30 yı
la kadar hapsedilmek mümkündü.

Cihat lreıı
Sütten ağzı yanan

Yeni tasanda en î ’ddetü hapis ce
zası, fevkalâde hâl zamanında dalıi
10 yılı aşmamaktadır. Cezalann tâ- 
y ‘nlnde de normal ve fevkalâde hâl 
tefriki yapılarak cezalar, normal za
manlarda yarıya indirilmektedir. Ay
rıca "tem in edilen veya temini kas- 
dolunan gayri muhik menfaatin m.k- 
taı ve mahiyeti" de gözönünde tu tu 
larak, 3 - 5  kuruş cebe indirenlerle, 
yüz binlik haksız kazanç sahibinin 
yakın cezalara çarptırılmasının ön
lenmesine çalışılmıştır. Pek fahiş 
hallerde cezalar bir misli arttırıld ığı 
halde, hafif ve pek hafif hallerde ce
zalar yarıya, hattâ üçte bire kadar 
indirilmektedir.
SelnhiyeHer

I ktisadi Tedbirler Kanunu fevkalâ
de hâllerde Hükümete bütün ik ti

sadi hayata el koyabilme selâhiyeU- 
ıu tanımaktadır. Hükümet, "nakit, 
kredi ve bütçe sehalaı ında” tedbir
ler alabilecektir. “Mal ve hizmet is
tihsalini arttırm ak ve fiilen arzını 
sağlamak” maksadıyla istediğim ya
pabilecektir. Lüzum gördüğü m alla
rın cinsini, nev’ini ve vasıflannı tâ 
yin edeb lecektir. Değerini ödemek 
şartıyla, mallara, hizmetlere, yerlere. 
İsletmelere el koyabilecek, kiralıya- 
bileeek, tahsis ve tevziini dUzenleye- 
bileeektir. İstediği malın, hizmetin, 
mahallin ve işletmenin devrini, satı
şını, naklini yasak edebilecektir. A- 
zami ücret m ik tarlan  koyabilecek
tir. İşçileri zorla çalıştırabilecektir. 
İstediği gibi itha lât yapabilecek, 
memleket mahsullerini satın alabile
cek, yiyecek, giyecek, yakacak ve 
ilâç gibi maddelerde fiili inhisar ya
ratan durum ları c iladan  kaldırtbi- 
le0^’-‘ ■.

Bütün bunlar, M illi Korunma K a
nununun o ıtauan kalkm adığına gö
re. kullanılmasa bile. Dam ök’es'n k ı
lıcı gibi bir tehdit teşkil etmektedir. 
Yeni tasarı, M illî Korunma Kanu
nunda mevcut bu fevkalâde hüküm 
leri. fevkalâde zamanlara inhisar et
tirerek. Damoklesin kılıcının üzeri
ne. normal günlerde bir şal örtmek
tedir. Yalnız normal zamanlarda da 
hükümetin eline Damoklesin kılıcı ka 
dar keskin bir pala verilmektedir. 
Hakikaten normal zamanlarda da 
Hükümet, nonnal iş saatlarını üç 
saat uzatabilecek, tatil günlerinde 
isterse işçileri çalıştırabilecektir. 
"Mevcut malların müstehlike ka
dar arzı, arz aleniyeti, ihtiyaç er
babı arasında taksim i” mevzuun
da kararlar alabilecektir. ‘‘Ticari u- 
s’illeri, şekilleri” tanzim  ve tesbit 
edebilecektir. Hükümet, “muayyen 
istihsal ve ticaret kollannın m ali
yet ve kâr hadlerini tâyine" selâhi- 
vetlidir. Dış ticareti ve ithalât ve ih 
racat primlerini Hükümet tanzim  e- 
decek. prim farklarından hasıl olan 
parayı istediği gibi kullanabilecektir.

Demek ki Hükümet, nonnal za
manlarda da, lüzum gördüğü m alla
rın fiyatlarını tâyin  edecek, istediği 
malı tevzle tâbi tutacak, satıştan im-
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tinayı önleyecektir. Yani Hükümet, 
piyasa nizam ının zalim  ve bazan 
haksız kanununa karşı, noım al za
manlarda dahi silâhsız kalmak iste
memekte, palayı cünde tutmaktadır.

İktisadi ve sosyal mesuliyetleri 
Y irm inci Asırda son derece artan 
devletin bu selâhiyetlere sahip olma
sı, işin aslında, hiç de anom ıal bir 
hâl de lild ir. Bütün Batı memleket
lerinde icra, İktisadî hayatta g ittik 
çe geniş selâhiyetlere sahip olm ak
tadır. Kalkınm a isteyen az gelişmiş 
bir memlekette, buna evleviyetle ih 
tiyaç vardır. Bütün mesele, icranın 
İktisadî hayata mUdahele hakkını i- 
yi şekilde kullanmasıdır. Am a bu 
hakkın kötü kullanılması, bir zaru
retin in k ân  için kâfi sebep değildir.

Di*  ̂ardını
Çeyrek zafer

T  emmıız güneşinin AVashington’u
kavurmaya başladığı şu günler

de. Senato ve Temsilciler Meclisinin 
ateşli üyelerinin en büyük meşgalesi 
dış yardım çeşmesini kurutmaktır. 
Mamafih bütçede tasarruf fikrinin 
ön plâna geçmesine rağmen, bu yıl 
Senatörlerin ve Temsilcilerin çok in 
saflı davrandığını kabul etmek lâ 
zımdır. H attâ  bir cok müşahit, Ei- 
s'-ııhover’in yarım bir zafer kazan
dığını sövlemektedir. Geçen yılki he
zimetten sonra bu yanm  zaferin e- ' 
fcemmiyeti artmaktadır.

Hakikaten Senato ve Temsilciler 
Jfeclisi geçen haftanın ortasında 
perşembe pllnü yaptıkları toplantıda 
önümüzdeki malî yılın dış yardımını
3,5 m ilyar lira olarak kabul etm iş
lerdir. Bu m ik tar Eisenhoıver’in iste
d i  3.9 nrlyardan 400 milyon azdır 
ki bu kadar budama artık normal sa
yılmaktadır. Bunun 1.4 milyarı, as
kerî, geri kalanı İktisadî yardımdır.

Fakat Eisenhovver Hükümetinin 
asıl muvaffakiyeti, dış yardımın ve
riliş usullerinin ıslahıdır. Askeri ve 
İktisadi vardım biribirlnden ayrılmış, 
hükümetin yardımın verilmesinde .ce- 
l&hiyetleri arttırılm ış. Kalkınma İs
tik ra / Fonuna, bir yıl verine, iki y ıl
lık tahsis birden yapılmıştır.

Bundan böyle iki yıllık bir dene
n e  devresi zarfın la dış vardım, Sa
vunma Bütçesinden verilecektir. Baş
kan doğrudan doğruya Kongrenin 
Tahsisat Komitesine müracaat ede
rek, askerî yarJunı finanse edebile
cektir.

Az gelişmiş memleketlere uzun 
vâdeli krediler yermek maksadıyla 
kurulan Kalkınma İstikraz Fonuna, 
bu yıl için 700 milyon, gelecek yıl 
için 1 m ilyar dolar tahsisat konmuş
tur. İdarenin önümüzdeki yıllarda, ti
zim vâdeli program lar yapabilmek 
maksadıyla Fona iki yıldan eok da
ha ıızıın bir müddet için bir defa da 
tahsis vapılmasını istiyeceği muhak
kaktı.’.

Bu arada, askerî yardımın î>r>3 
milyonunun NATO memleketlerine 
ayrılmasını istiyen Fullbright’m tek
lifi redolunmuştur.

S E Z  A Vx I X H A K K l
T ktidar, dikensiz gül bahçelerinin sevdasını çekerken, bir kısm ı hu

kukçular, ik tidar VrsUuıınııı yelesini jb incik , dişlerini ve, tırnakları
nı sök,ı,ek hayali içindedirler. Bejim mevzuunda ıııaııia tanımıyan şinı- 
dilıi İktidarı, Onseklzinei Asrın icadı bir kat»», içine sokmayı en lıa ja ti 
ıııcsele addedenlerin sayısı Türkijede » t  delildir. Aynı teıuayül ikti
sadı sahada da görülmektedir: I*ıja>a nirannyla. arz, \e talep kanunu
nun, Mlsılı kelâmıymış gibi dokunulıoazlığını ilan eden İktisatçılara en 
ç.Ji, herhalde nwaıleketlıııl/do rastianinaktad-r. s.;uıkl l*ren-, Hazretle
rinin eliııi kolunu bağlamaktan başka politik dertleri olmayan, Oııse 
kiline* Asrın meşhur filozoflarının ruhları, mekân olarak Anadolu yay- 
las.m seçmişlerdir. Sanki T ıiıklye, fik ir sahasında. Batıdan iki asır ge
ride yaşamaktadır. Ama madde sahasında hiç kimse, Onsekizincl Asır 
daki AvrupalIların de<!elerlmlzlıık inden pek a/, farklı hayat tarzına rı
za giislermiyecektlr. Herkes, pek haklı olarak, televizyondan, otomobil
den faydalanmak, süratle Yirm inci Asır Avrupasıııuı -Oıısckiztnei Asır 
değil- hayat seviyı-sine erişmek isteyecektir. Onseklzinei Asrın likirle- 
ri>le Yirm inci Asrın nimetlerinin ııastl uzlaş t irildiği belli değildir.

Kime •sorarsan,/, sorunu/., "Türkiyeyi Avrupa hizasına getirmek için 
motor rolünii Devlet oynıyaenktır” cevabını vereceklerdir. Ondan sını
ra da. mntüriin zınk diye durması pahasına da olsa, namütenahi sayıda 
frenin methiyesini yalvaçlıklardır.

(ierçi insaflı olmak lâzımdır. I-rcn sevınlyen bir şoföriin idaresin- 
deki otomobilin uyandırdığı dehşet, isteı- İsteme/, "aman, freııl" diye 
lıaykırınav a, frenden başka bir şey düşünıııeıueye selıep olmaktadır. 
Keyfi idarenin her gün bir yeııi örneğini görenlerin, “keyfi"liğ i kaldır
mak uğruna, idareyi de ortadan kaldıraMleceklerlııl unutmaları tabii
dir. Tanzim adı altında her gün piyasan m altüst edildiğine şahit olan
ların "gölge etme başka ihsan istemem” demelerinde şaşılacak bir nok
ta yoktur. Am a ifrattan tefrite gitmenin de Türkiyeyi hemen lıe.nen 
yerinde saymaya zorlıyacağından şiiphe edilmemelidir. Bir taraftan İc
ra organının eüni kolunu bağlamak, diğer taraftan ondan İş. hem de 
muazzam işler beklemek mümkün değildir.

Mesele bu şekilde vaz«>dlllnee, ismi kötüye çıkan Milli Korunma 
Kanunu,ııııı yerini almak üzere hazırlanan İktisadî Tedbirler Kanunu 
t anar ısım, hiç değilse prensip itlbarlle, anlayışla karşdamama.va imkân 
yoktur. Kalkınmanın temel yükünü omuzlarında taşıyan hir hüküme
tin, İktisadî hayatın gerektirdiği çabuk müdaheleleri yapabilmek İçin 
bazı selâhiyetlere İhtiyacı olduğu aşikârdır. Eğer yarın, hakikaten plân
lı bir iktisadi düzene geçilecekse, plânı yürütmekle vazifeli Hükümete, 
ya daha geniş selâhlyetler tanınacaktır, ya iktisadi dertlere deva olarak 
sunulan plân bir vitrlıı eşyası olarak kalacaktır.

Ne var ki. Hüküm etin .Milli Korunma Kanununa dayanan selûhlyet- 
Icrlnl je n l bir M m  altında devanı ettirme karan, mut derece anormal 
bir hâdise olarak karşılanmışt*r. Biraz da kötü hâtıraların tesiriyle 
he-lenen bir iktisadi romantizm içinde, “Artık piyasa ıdzamı hâkimdir, 
bu selâhiyetlere ihtiyaç yoktur” denmekte ve M illi Korunma linnıınu- 
nıın, yerine hiç bir şey konmadan kaldırılması istenmektedir.

F ik ir caziptir ve .'Milli Korunma Kanununun, jandarma zihniyetiyle 
tath ki yüzünden ilk bak şta inandırıcıdır. Yalnız .Milli Korunma Kanu
nunun bir taraftan < ııflâsyıın yapıp, diğer taraftan fiyatlara "dur” em
ri v it , ekten başka bir ı>e varamıyacağı santimantalidir. F iyat meka
nizmasını İslemez hâle getiren selâhiyetler. fiyat mekanizmasmın iyi iş
lemesini teinin maksııdile kullanılabilir. M illî Korunma Kanununun ve 
yeni tasarının fiili İnhisar halleriyle mücadele, ticari usullerin ıslahı, 
stok yapma, arz ve talep üzerinde nıiidahele v.s. bakımından Hükümete 
verdiği selâhiyetlere. piyasa nizam ının aksaklıklarını düzeltisek için 
en libTul fikirli idareciler bile ihtiyaç duyabilirler. Hele az gelişmiş bir 
memlekette piyasa mekanizmasının, müdahalesiz veya asgari hir rnii- 
dalıeleyle bir müddet normal işlediği kabul edilse bile, meselâ sadece 
hava şartları yüzünden her an büyük muvazenesizlikler ortaya çıkabi
lir. Hiç bir hükümetin müsamaha edemlyeceğl büyiik fiyat yükselme
leri, spekülâsyon ve diğer hâdiseler görülebilir. Hükümet elbette kİ bu 
durumlarda, derhal müdaliete etme im kânına sahip olmalıdır. Kaldı kİ, 
az, gelişmiş n.eınlekettc bizatihi kalkınma, fevkalâde bir hâldir ve an 
cak fevkalâde tedbirlerle başarılabilir. O  halde bir selâhiyetin kötüye 
kullanılması, o selâhiyetin lüzumsuzluğunu ispat etmez. Nasıl W kes
kin bir kılıcın insanın elini kesmesi, kılıcın körletllmesi İçin kâfi bir se
bep değildir.

Memleket meselelerini mânâsız bir romantizmden ve sihirli for
müllerin tesirinden kurtularak biraz daha ciddiyetle düşünmek zorun
dayız. Aksi halde bugün kabuğuna çekilmiş aydınların ihanetinden şi
kâyet edenler, yarınki nesillerin başka türlü bir ihanet ithamından ken
dilerini kurtaramayacaklardır.
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Irak
Fısıltı gazetesi

t  htllâlin  ilk yıldönümünün bir haf 
ta sürecek olan şenliklerini hâlen 

büyük bir coşkunlukla yaşayan İrak 
ta kahve, sokak köşeleri, dünyanın eıı 
çok haber imal edilen fabrikaları hâ- 
hne gelmiştir. Kahvelerde her 10-i,'> 
dakikada bir ortaya atılan haber, der
hal huduttan aşmakta. Şanı ve Hoy
rata ulaşmaktadır. Buradan da gaze
teler. radyo ve ajanslar vasıtasıyla 
biraz da şişirilerek dünyaya ulaşmak
tadır. Fısıltı gazetesinin dünya ça
pında bu kadar tesirli çalıştığı başka 
bir memleket, her halde şimdilik mev
cut değildir.

Bu "dünya çâpında" gazetenin en 
son yayınladığı haber, komünistlerin 
ih tilâ l i! birinci yıldönümünde bir hU- 
kümet darbesi yapacaklarını bildiri
yordu. Bağdattaki askeıl birlikler 
hükümet darbesini önlemek için tü 
fek elde beklemekteydi. Haber ger
çekleşmedi. Aksine. Kasım kabinesini 
genişleterek, hükümette komünistle
rin  nüfuzunu azaltma yoluna gitti. 
Petrol mevzuunda, muhtemelen Mı- 
koyan'ın tavsiyesi üzerine çok anla
yışlı davranmasına rağmen. Bat ıhla
rın bir tiirlü ısınamadıklaıı Ekonomi 
Bakam İbrahim  Kubba, Zirai Reform 
Bakanlığına getirildi. Ekonomi Ba
kanlığı kaldırılarak selâhiyetleri M a
liye Bakanlığına devredildi.

Maamafih General Kasım, kom ü
nistlerin nüfuzunu k ırm a politikasın
da fazla ilen  gitmedi. H attâ Kadın 
Hakîarı Cemiyetinin başkanı. Komü
nist olarak tanınan Dr. Nezihe Dufey- 
mt, Belediye İşleri Bakanlığına geti
rildi. Bu jest, Arap dünyasında ilk de
fa  bir kadın bakan tâyin etme arzusu 
kadar. Kasımın komünistlerden pek 
fazla çekinmediği şeklinde tefsir edil-

Gtneral Kasım
Küf uz hıran

miştir. Hakikaten komünistler de İt- 
tihad-ül ^aab gazetesinde çıkan ka
palı birkaç tenkide rağmen, Kasıma 
karşı acıkea cephe alm aktan kaçın
maktadırlar. B ilâkis komünistlerin 
hâlen başlıca propaganda silâhını 
“Kasımın ve Cumhuriyetin m üdafa
ası'' teşkil etmektedir. Halk arasında 
reaksiyonerlerin popüler Kasımı öl
dürmek irin komplo hazırlıkları şayi
ası çıkartılmakta, ondan sonra ko
münistle: n hâk im  bulundukları te

şekküller, Kasım ın hayatım  korumak 
ve düşmanlara gözdağı vermek m ak
sadıyla nümayişler yapmaktadırlar. 
Komünist heyetler, muhafızlarının 
sayısını arttırmasını rica için Kasıma 
gitmektedirler!

Bu zoraki halayının ne kadar sü
receğin: kestirmek pek zordur. Şim 
dilik komünistler kuvvet denemesine 
yanaşmaınakta. General Kasım ya
vaş yavaş komünistlerin nüfuzunu 
azaltacak tedbirler almaktadır.

Doğu - Ha 11
Yarını elnıa, gönül alma...

i ' eçen haftanın başında. Cenevre 
gölünün kıyılarında. Batılı bü

yüklerin dışişleri bakanlarının yanı 
sıra İtalyan, Hollanda ve Türk dışiş
leri bakanlarının görünmeleri Rusla
rın hiç hoşuna gitmedi. Pravda, 
“Ne o. Dört Büyükler toplantısı mı. 
yoksa NATO toplantısı mı yapılıyor” 
şeklinde Kremimin memnuniyetsizli
ğini ifade etti. Aslında Cenevrede bir 
NATO toplantısı yoktu. Ama ufak 
NATO devletlerinin bir NATO top
lantısı yapmak istedikleri aşikârdı. 
Fakat bu fik ir zorla önlenmişti.

Fikir, Batılı küçüklerin, Alman- 
yadan sonra en büyüğü İtalya tara
fından ortaya atılm ıştı. Pella İtalyan 
Parlamentosunda da açıklandığı gibi, 
Cenevre müzakerelerinin a-ifesıfıde 
NATO dışişleri bakanlarını toplaya
rak, Batı görüşünün müştereken ka
rarlaştırılmasını istemişti. Belçika 
Dışişleri Bakam W igny ve Türk Dış
işleri Bakanı bu fikri hararetle des
teklediler. A lmanyamn görüşü fark 
lıydı. Adenauer, Amerika. Fransa. 
İngiltere ve Almanyamn en yüksek 
kademede toplanmasını istiyordu.

Bu fik ir üç Batılı büyük arasında

Sk ' 'V i .

liir rampadan atılan “Maee” tüzesi 
İfalyanın imtiyazı
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Fatin Rüştü Zorlu
Ceııevreye koştu

tasvip bulmadı. B ir NATO toplantısı, 
B atılılann  en çok tesanüt içinde gö
rünmeye muhtaç oldukları bir sırada 
“buhran atmosferi” yaratacaktı. 
Rusların bu toplantıyı, politik ba
kımdan istismar edecekleri m uhak
kaktı. Yalnız İtalya, fena diretiyor
du: “Orta menzilli füze üstlerinin top
raklarında kurulmasına müsaade e- 
den yegâne memleket benim; nasıl 
olur da beni yakından ilgilendiren 
meselelerde benim görüşüm delilen
mez” diyordu. Zaten bizzat Başba
kan Segni'nin partisi içinde, sâbık 
başkaban Fanfani’nin liderliğindeki 
bir grup, NATO aleyhtarlığına kadar 
giden bir tavır takınm ıştı. Segni h ü 
kümetinin, hiç değilse fikri alınarak 

prestijini yükseltmek lâzımdı. İşte 
bu sebeple Batılılar, Cenevre Konfe
ransının arifesinde lta lvan  D ış;ş!eri 
Bakanının Cenevreye gelip "ön kon
ferans'^ katılmasına hayır diyeme
diler. Am a İtalyanın çağırılıp diğer 
“ufak”lann, bilhassa İtalya kadar 
gürültü çıkaran Belçikanın çag’o l
maması huzursuzluğa yol açacaktı. 
Ama ba«ka çare yoktu. Sam Amca, 
Uashington'daki Belçika Sefiri Jean 
de Bassompierre'i çağırarak gönlünü 
almaya çalıştı. Sefire “üzülmeyin, sizi 
ve diğer devletleri her türlü gelişme
den haberdar edeceğiz” teminatı ve
rildi. Mesele bu şekilde kapandı ve 
İkinci Cenevre Konferansı icın Tsviç- 
reye gelen Amerika, İngiliz ve F ran
sız dışişleri bakanları, İtalyan Dışiş
leri E akanı Pella’n ın  iştirakiyle bir 
toplantı yaoti’.ar. Pella, Zirve Konfe
ransı İçin en ufak fırsatın kaçırılma
masını ve Batı Berlinin Batı Alman- 
> ıy» Ballanm asın ın  düşünülmesini

■ istedi.

Peila hiç demlise. İtalyarun presti* 
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jin i kurtardığından memnun ola
rak Romaya döndü. Ama bu arada 
Ttlık Dışişleri Bakanı Fatin  Rüştü 
Zorlunun Üç Büyükler tarafından da 
vet olunmadan Pazartesi sabahı Ce
nevreye geldiği görüldü. Montreux’- 
de göl kenarındaki Falace Hotel'e 
yerleşen Zorlunun seyahat programı 
bile belli değildi... Maanıafih Zorlu, 
“küçüklerin hâmisi” rolünü pek 'be
nimseyen Fransız Dışişleri Bakanı 
Couve de Murville tarafından Salı 
günü öğle yemeğine çağrıldı. Daha 
sonra Brentano, Lloyd ve Herter ile 
7ori»mi’n srftrÜNme'eri ternin edildi. 
Zorlu, Çarşamba sabahı Brentano ile 
görüştü, İngiliz Dışişleri Bakam 
Sehvyn Lloyd ile aynı gün öğle ye
meği yedi. Akşam üstü de Amerikan 
Dışişleri Bakanı Herter’i Kördü. Ana
dolu Ajansı, lju temasların "ç&k fay

dalı” oldu*ı:nu bildirdi Zorlu Br.tılı 
Uc dışişler^ bakanına herhalde daha 
geçenlerde Am erikad’ Colgate Ü ni
versitesinde açık’adııYı görümlerini 
tekrarladı. Dogıı-Batı arasındaki 
buzların çözülmesinin Amerikanın 
savunma ve dış yardım gayretine te
sir edebileceğini düşünen Türk Dışiş
leri Bakanı, Amerikalı Gazeteci Al- 
sop’un bir fikrine iştirak ederek, Rus
ların Batılılann  dikkat nazannı Ce
nevreye çevirip Orta Doğu ve Afri- 

kada rahatça icrayı faaliyet etme 
gayesini güttüklerini belirtti. Rusla
rın hedefi Afrikadaydı. A frika yolu 
da Orta Doğudan geçiyordu. Orta Do
ğunun kalesi Türkiye, idi, Türkiye 
kuvvetli olmalıydı. Tabii ki bütiin 
bu mülâhazaların vanş noktası, ismi 
açıkça söylenmese bile “dış yar- 
d ım ”dı. Zeki Türk Dışişleri Bakanı, 
bütün yolladı Romaya çıkartmasını

Ohmtian Herter 
&v,y\<.kiervn en büyüğü

Conrad Ad«*ua»f*r
Zirveye tırmanıyor

doğrusu çok iyi biliyordu.. Bu ba
kımdan, ilerdeki günler için “zemini 
yoklama ve hazırlama”da ileri git- 
tniyen “gayri resmi” Cenevre temas- 
lan , Anadolu Ajansının da belirttiği 
gibi, "faydalı” oldu. Böyle bir fayda 
için de protokol kaidelerinin emri vâ- 
kilerle biraz zorlanması elbette ki 
m ilhim değildi.

İltinci Cenevre konferansı

| 1 ışişleri Bakanı Zorlu ile Batılı üç 
dışişleri bakanının ayn  ayrı gö

rüşmeler yaptığı sırada. İkinci Ce
nevre Konferansı başlamış bulunu
yordu. Konferansın ilk günleri hiç 
de üm it verici olmadı. Batılılann  
plânı, Berlin meselesinde geçici bir 
anlaşma «İde etme noktası etrafında 
toplanıyordu. Bu anlaşma. Batılılann 
Beri n üzerindeki hak lan  üzerinde hiç 
bir değişiklik yapmıyacaktı. Sonra 
P.usya, B a tılılann  başlan üzerine Da

moklesin kılıcı gibi sallandırdığı "An
laşmazsanız. 18 ay sonra Doğu Ber- 
lini Doğu Almanya hükümetine Ur- 
kediyorum” tehdidinden vazgeçme
liydi. Ama Rus Dışişleri Bakanı 
Gromyko, bu mevzularda tâvize ya
naşmadı. Doğu ve Batı A lmanya tem
silcilerinden müteşekkil bir komisyon 
teşkilini ve bu komisyonun Almanya- 
nın birleştirilmesini hazırlıyaeak m ü
şahhas teklifler getirmesini istedi. 
Teklif, Adenauer'i kızdırmaktan çe
kinen Batılılar tarafından hiç değil
se a^ık toplantılarda şiddetli bir m u
halefetle karşılandı. Hele Rusyamn 
Cenavredeki gizli toplantılara, Do
ğu Almanya temsilcisinin de katılm a
sını istemesi havayı büsbütün bulan
dırdı. Hâler. Dörtler, dışişleri bakan
la n m a  ksadıklan villalarda verilen 
bol şaırpenyalı, şaraplı ziyaretler es-
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nasında gizli görüşmeler yaparak, 
havayı yumuşatmaya saksmaktadır- 

U r.
Gizli görüşmeler ya Berlin üaeriîı- 

<ie mütevazı bir anlaşmayla, ya da 
tam  bir anlaşmayla sona erecektir. 
Müşahitler, her ikj şıkta da sonba
harda Zirve Toplantısı yapılacağı 
kaııaatindedirler. Hattâ Batılılann, 
Berlin meselesini Alman meselesin
den ayırmama hususundaki ilk taah
hütlerinden dönerek, münhasıran Ber
lin meselesine eğilmelerine kızan A- 
denauer, Dışişleri kademesindeki top
lantıya son verilmesini ve Doğu-Ba- 
tı arasm.iaki ih tüâflı diğer meseleleri 
inceüyerek bir Zirve Konferansının 
derhal yapılmasını istemektedir.

İran
Kopmayan bağlar

|> ariste l'azar günleri çıkan meşhur
"France Dlmanche" gazetesinin 

verdiği bir lıaber. Şahla Süreyya a- 
rasındak: romantik trajediye üzülen
lerin yüreklerine su seıpti. Gazete
nin Tahran muhabiri Frdder.c Sands 
aylarca önce verdiği bir haberi tek
rar teyid ediyor ve Şahın Süreyya 
ile yeniden evlenmek niyetinden vaz
geçmediğini bildiriyordu. Güzel kra
liçeye ait boy boy tabloların halâ 
Tahrandaki sarayın duvarlarını süs
lediği, kır saçlı hükümda* la genç dul 
arasında -2 binden fazla kilometre 
mesafeye rağmen- sık sık telefon 
muhaverelerinin cereyan ettiği m a
lûm olduğuna göre, bu haberi de nor
mal karşılamak lâzımdı. Fakat bir 
taraftan da Süreyya Isfendiyari’nin 
Romada Orsini’vle geçirdiği günler 
hakkında türlü dedikodular ortalığı 
kaplamış, hattâ müstakbel bir ev
lenmeden bahsedilmeğe başlanmıştı. 
Fransız gazetesi, bu durum karşısın
da. yalnız Tahrandan gelen haberler
le ik tifa  etmemiş, en acar iki muha
birini G^rard de Villlera ile Gaston 
Hamel'i, hikâyenin Roma safhasını 
aydınlatmak üzere, İtalya'ya yolla
mıştır.

Muhabirler, önce Prenses Ra mon- 
do Orsinl ile göı-üştüler. 26 yasında
ki yakışıklı prensle dul kraliçe, ge
çen Noel'de meşhur kayak merkezi 
Saint - Moritzde tanışmışlardı. O za
mandan beri muhtelif vesilelerle >u- 
liişan iki genç birbirleriyle iyice an
laşmışlar. kısa zamanda senli benli 
olmuşlardı. Ors.ni’ye göre, araların
da olup bitenler hiçbir zaman bu saf
hadan öteye geçmemişti. Süreyyanın, 
peçen baharda Romaya geldiği gün 
Orsini'yle buluşması ve hemen he
men bütün vaktini onunla g e ç irm e s i 

de bu yakın arkadaşlığın tabit bir 
netice s ivdi. Genç prens, “bandan da
ha normal ne olabilir? Süreyya ga
yet iyi arkadaşımdır; Romaya gel
di; şehri tanımıyor iıı. lx n  de. arka
daşlık icabı kentlisini gezdirdim" di- 

. io r  ve evlenme plânlarının neden 
suya düştügU hakkındaki sualleri de 
"zaten öyle bir plânım ız yoktu ki" 
>eklinde cevaplandırıyordu.

Orslni'nln kesesi

M esele hiç de gen; prensin söyle
diği kadar basit degild.. Sürey

ya ile arasındaki münasebetlerin ba
sit b.r a: kadaşlıktan çok daha ileri 
safhalara ulaştığı herkesin m alûmuy
du. Bir defa, sekiz FÜnlllk bir Kapri 
sefası vardı ki. Orsini bu safhayı 
meskût geçmekle mevcut şüpheleri 
büsbütün arttırm ıştı. İk i ' arkadaş'’ 
cennet adanın gece kulüplerinde ya
nak yanağa dansetmişler, dağlarda 
romantik gezintilere çıkmışlar, meş
hur "Oanzone del Mare - Deniz Şar
kısı” havuzunda "su oyunlan" oyna
mışlardı. Qui3iana otelindeki odala- 
ı ı  da yanyanaydı. Bazı gezintilere 
Süreyyanın annesi de katılıyor, böy- 
lece klâsik "kız - damat - kaynana" 
triosu tamam lanm ış oluyordu.

Bütün bu buluşmalar sırasında en 
çok dikkati çeken tara?, genç dulun 
yüzündeki melânkolik ifadeydi. İlk  
zamanlar bu ifadeyi, müstakbel pro
jeler karşısında Papalık taı atından 
çıkarılan güçlüklerin verdiği üzün
tüyle izah edenler oldu. Hakikaten, 
Orsini ailesiyle Vatikan a la lındak i 
asırlık bağlar, genç prensin evlene
bilmesi için Giovanni X X II I  ün m ü
saadesini zaruri kılıyordu. Süreyya 
müslümandı ve katolikliği kabııl et
mek istemiyordu. Orsini de bir müs- 
lümanla evlenip evlenmemek husu
sunda hayli müteredditti.

Yakışıklı pren.»l tereddüde diigll- 
ren bir başka nokta da para mese- 
lesiydi. Ç ıkarılan bütün rivayetlere 
rağmen, Raimondo Orsini pek zen
gin bir adam değildi ve Süreyya gibi 
fazla para harcamağa alışmış biriy
le evlenmek kendisini kara kara dü
şündürüyordu. Doğrusu, altındaki 
küçük Fiat marka otomobil bile 
‘ prens arabası" sayılmazdı. Gene Or- 
sini'nin bütün gelir! Em il.a  cadde

sindeki bir apartmanın kiralarından 
ibaretti.

Şahane alâkalar

I,’ akat. sabık kraliçenin yüzündeki
melânkolik ifadeyi yaratan sebep

ler çok daha derindeydi. Orsini’yle 
olup bitenlere rağmen, genç dul, Şa
hı bir türlü unutamam ıştı. Üstelik, 
Tahrandaki yalnız adamın kendisi
ni hâlâ sevdiğini biliyor ve bundan 
gurur duyuyordu. Boşanmalarından 
beri geçen hayli uzun müddet ve hü 
kümdarın etrafında dönen sayısız he
veslilere rağmen, İran tahtın ın müs
takbel kı^aliçesi hâ lâ  belli olmamış, 
Süreyyanın geri gelişini sağlayacak 
yollar kapanmamıştı. Şchinşah Rıza 
Pehlevî ablasının bulup getirdiği bü
tün  namzetlere omuz sılkmişti. Bu 
reddedilen güzellerin başında, ondo- 
kıız yasındaki İvaıılı güzel I^eylâ 
Mitrah Fallah geliyordu. Ayrıca, ilk 
Mısırlı kraliçenin arkadaşı Azan 
Zangâner ile güzel vücutlu Safiye 
A fgani de "Süreyyanın yerini tuta- 
m ıyanlar" arasındaydı. Tabii, teklif
leri kabul etmeyen Avrupalı prenses
leri de hesaba katm ak gerekmekte- 
diz.

Fransız gazetecilerin bildirdikleri
ne »'öre, Şah eski karısı üzerindeki 
himayesine âdeta baba sevgisini an 
dıracak b.r rikkatle devam etmekle
dir. Roma dedikoduları üzerine. Şa
hin emriyle gönderilen maliye uz
m an lan  müstakbel zevcin ‘ abık kra
liçeyi m ali bakımdan tatm in edip 
edenryeceğini araştırmışlar, vaziyeti 
mufassal bir raporla Tahran’a bil
dirmişlerdi. Şahın "sab'k zevcem, is
tediği kimsevle evlenmekte serbest
tir" şeklindeki tebliğini yayınlaması 
da işte tam bu sıraya rastlam akta
dır. Süreyva, bu tebliğin edasmda bir 
müsaadeden ziyade bir ihtar saklı ol
duğunu sezmekte gecikmemişti. Genç

Salı ve Süreyya mesut günlerinde
Geri gelecek m it ..
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K İ T A P L A R
dul, hemen kaleme sanhp eski koca
sına mektup yazmış, bu nazik ve 
kendi istikbalini düşünerek neşredilen 
ihtara uyacağını. Orsinı İle evlenmi- 
yeceğiıti bildirmişti, Süreyya, işin 
bundan sonraki safhasını, yani duru
mu OrBİni’ye anlatmak meselesini de 
gayet ustalıkla halletmiş, ik i genç 
arasında tatlı başlayan arkadaşlık 
tatla bir »ekilde sona ermişti. Talihin 
tuhaf bir tesadüfü olarak. Süreyya'
nın bu kara. haberi Orsini’ye bildir
meğe giderken bindiği Chrysler mar
ka araba, kendisine vaktiyle Şah ta 
rafından hediye edilmiş olan ve o 
gün Almanyadan İtalyaya gelen a- 
rab&ydı.

Gene prensle sabık kraliçenin m ü
nasebetleri bakımından “kara haber" 
mahiyetini taşıyan bu şahane alâka 
aslında Süreyyayı pek sevindirmişti.
O da Tahrana tekrar dönmek, unuta
madığı saltanat günlerine kavuşmak 
istiyordu. Şehinşah, kendisiyle görü
şenlere, eski karısıyla tekrar evlen
meğe kati şekilde karar vermeden 
önce doktorların nihai raporunu beK- 
lediğini bildirmişti. Saraya çok yakın 
kimselerle konuşan F 6d6ric Sandsııı 
yazdığına göre. Şahın hiçbir kadın
dan oğlan çocuk edinemiyeceği tıb
ben sabit olursa, Süreyyanın Tahra
na dönmesi birgün meselesi hâline ge
lecektir. Bu bakımdan, Saray M a
beyincisi Karagözlünün -Azerî Türk- 
lerindendir- "e^en haftalarda Koma
da gözükmesi ve eski kraliçeye Şah
tan bir mesaj getirmiş olması ıııâni- 
d&ı- sayılmaktadır.

Süreyyanın dede»!

A vrupadaki gazeteler, mecmualar.
Şahla ve Süreyya ile a lâkalı ha

berleri henüz baş sütunlarından ek
sik etmemektedirler. İranın siyasi is
tikbali gibi uzun vâdeli bir endişe 
neticesinde olsun, veya aşk hikâyele
rine karşı duyulan merak saikiyle 
olsun, her ik i tarafın da niyetleri in 
ceden inceye tahlil edilmekte, durum 
ları ortay» konmaktadır. Şimdi de 
Italyanın  en büyük haftalık dergisi 
“Tempo”, -herhalde eski kraliçenin 
pek de zannedildiği kadar vefakâr 
olmadığını göstermek arzusuyla ola
cak- Süreyyanın dedesini nasıl sefa
let içinde bıraktığını uzun uzun an
latmaktadır. Bu 84 yaşındaki yarı 
felçli ihtiyar Doğu Almanyanın Feld- 
berg şehrinde yaşamaktadır. Vaktiy
le hayli zengin bir fabrikatör olan 
Franz Kaı-l, Kus işgalinden sonraki 
sıkıntılı günlerde elindeki kimya 
fabrikalarını yok pahasına satmak 
zorunda kalmıştı. İran kraliçesi olan 
torunu Süreyyanın eninde sonunda 
yardım ına gelecr£ini ve kendisini se
faletten kurtaracağını sanan ihtiyar 
adam, zaman zaman bir iki kartpos
tal veya imzalı fotoğraftan başka 
birşey almamıştı. Kardeşi, yani ls- 
fendiyar Bahtiyarl ile evlenen ve 
Süreyyanın annesi olan Eva Kari da 
kendisini unutmuştu Fakat bugün
lerde 84 yasındaki ihtiyarı asıl üzen 
şey, ne içinde bulunduğu kötü şart
lar, ne de kendisine karşı gösterilen 
alâkasızlıktır. Bir taht uğruna toru
nuna reva görülen muamele onu her- 
şeydon çok üzmektedir.

MAN1LI RLMİZDEN

(Hazirlıyan: İlhan Bay yoz. Ankara, 
Dost Yayınevi, 1959. 61 Sayfa. F iyatı 
£ U ra . ' Dost Yay ın lan : Sayı: S’’)

T-falk edebiyatımızın eıı yaygın şe
v k li le r in d e n  biri olan mâniler üze
rine çeşitli derleme kitapları çıkm ış
tır. Bunlardan en yeni ve en geniş 
olanı Niyazı Esetin 1944 de yayım 
ladığı "Mukayeseli ve neşredilmemiş 
mâniler’’ adlı kitabıydı. Folklor a- 
raştırıııalanyle tanınan İlhan Baş- 
göz, “Mânilerimizden’’ adlı küçük 
boydaki kitabında gerçi sadece yüz 
kadar m âni veriyor, fakat bunların 
b ir yandan mânilerin hemen bütün 
kullanılış sahalarını gösterenlerinden, 
hem de daha çok şimdiye kadar neş
redilmemiş. ağızdan ağıza dolaşanla
rı arasından seçilmesine Qalışmış. 
K itabın başında yer alan, kısa fakat 
çok özlü bir önsözde, mânilerin bil
hassa cemiyet içindeki rolü, hattâ 
günlük yaşayışın ihtiyarlarına nasıl 
karşılık verdiği anlatılmaktadır. İ l 
han Başgöz bu hususta diyor kf: 

Maniler, törenlerde, eğlencelerde, 
inanışların ve adetlerin arasında, se
vişme ve haberleşme gibi in-atı m ü
nasebetlerinde vazifeler yüklenmiş
tir... Taşı a delikanlısı sevgilisine çok 
defa mânilerin diliyle açılır; sevdalı
sının davranışını da gene bir m ân i
den öğrenir. Bu yönleriyle mânilere 
sevda habercileri de denebilir. Seviş
meyi, serbestçe konuşup anlaşmayı 
sıkı yasaklara bağlıyan toplum, dü
ğünlere derneklere; ekin biçimi, bul
gur çekimi gibi ekonomik faaliyetle
re; Hıdrellez eğlencelerine mâni söy
lemek geleneğini sokmakla âdeta ya
saklarının kapısını aralamıştır... 
Böyle eğlencelerin bir kısmında er
keğin ve kızın bir arada bulunması, 
söylenen maninin önemini bir kat 
daha arttırm ıştır. Beraber bulunul
madığı /.aman ise köylerimizin sos
yal bünyesi, sevlşenlerln yardımına 
j  et işmiş, onların haberleşmesini ko
laylaştırm ıştır. Bitişik avlular, alça
cık duvarlar, üzerine kolayca çıkıla- 
bilen damlar, camsız peneereler, giz
li takipleri ve konuşmaları kolaylaş
tıran ışıksız, elektriksiz sokaklar, 
müşterek köy çeşmeleri, kadını bile 
yazıya yabana çeken iş hayatı m âni
lerin alınıp verilmesine çok uygun 
gelen şartlardır. Mânilerimizde çok 
sık görülen “Sağlığım da gelmedin 
bâri can verende gel!” ; “Ben sana 
varır m  t) im  köpekten korkan oğlan” ; 
“Saat üçte gelirim kapıyı sümıeie- 
me"; “Kız ben seni sararını korkıı- 
yom hükümetten” ; “B ir bahanen 
yok ise y alandan hastalan gel” ; “Se
nin aldığın para benim süsüme yet
mez'*; “Al Âı beni kaç oğlan, iste
mem düğün müğttn” ; “Oit babamın 
elhıi öp beni sana verecek” gibi ifa
deler mânilerin bu haber alıp vemıe 
vazifesini nasıl yaptığını gösteren 
en 1yi örneklerdir...

Yazar, ayrıca, mânilere, bazı eğ
lenceler sırasında halk tarafından

ııasıl sihirli bir kuvvet atfedildiğini 
de açıklıyor. Fakat mâftilerin cn m ü
h im  tarafının, edebiyatımızın hemen 
hiçbir kolunda rastlanınıyacak şekil
de, sevgiyi en müşahhas .voldaıı an
latan bir şiir çeşidi olduğuna dikka
ti çek:yor. Sevgi, hasret, kıskançlık. 
şÜDhe. yalvarma gibi çeşit U duygu
lar mânilerde en sık rastlanan te
malardır. Bununla birlikte, insanlar 
arasında en yaygın ve şıd-Jetli duy
gular üzerine kurulmasına rağmen 
mânilerin "şiir” olarak pek azının 
bir değer taşıdığı görülmektedir. Bu 
bir yandan m âninin  çok dar olan 
çerçevesine bu kadar geniş duygula
rı sığdırmaktaki güçlükten -çok ke
re mâninin dört kısacık mısraınm 
yalnız ikisinden faydalanır, öoür ik i
si bir çeşit “doldurma” vazifesi gö- 
rilr-, bir yandan yukanda belirtildi
ği g  bi mânilere şiir in  dışında vazife
ler yüklenmesinden -haberleşme, n.- 
yet v.s. gibi-, bir yandan da son de
rece yavem olan mânilerin halk ara
sında gördüğü geniş rağbetten, m â
ni "düzme”nin bir âdet haline gel
mesinden dolayı, her önüne gelenin 
m âni söylemeğe çalışmasından ileri 
gelse gerek.

YENİ MİZAH HİKAYELERİ 

ANTOLOJİSİ

fHu..ırhııan: Ferit Öngören. İstanbul, 
Gar Yayınlan. 1939. S2S Sayfa. F i
yatı 600 Kuruş. ‘-Gar Yayınları Mi- 
zatı Serisi: 3 - i ”)

V  azı hayatım ızın son on yıldır en 
canlı ve hareketli sahası olan m i

zah edebiyatımızın hikâye kısmını 
tanıtm ak için hazırlanan bu antolo
jin in  baş tarafında yer alan özlü bir 
girişten, miaah hikâyelerinin mey
dana getirilişi, ba.şan ve başarısızlık 
sebepleri anlatılıyor.

Antolojinin hazırlayıcısı, istidat
larını mecmua vc gazetelerin ücretli 
memurları olarak körleten m izah ya
zarı bolluğu içinde, haklı olarak, k i
taba alınmaya değer ancak beş isim 
bulabilmiş. “Yeni m izah hikâyeleri 
antolojisi”nin 75 sayfası, yravaş ya
vaş yorgunluk alâmetleri gösterme
ye başlıyan ve bunun farkına varıp 
arada bir silkinen Aziz Nesine ayrıl
mış. Yazılarının ve bunların kitap 
haline gelenlerinin çokluğu. Aziz 
Nesinin verimliliği gözönünde tu tu 
lursa bu cömertçe hareket yerinde 
sayılabilir. Am a ondan sonra en çok 
sayfayı tutan -57 sayfa- R ifa t İlgaz 
için aynı şey söylenemez. Şüphesiz, 
“Hababam” sınıfının ilk  cildi, yatılı 
okul hayatı üzerine yazılm ış m izah 
hikâyelerinin en iyisidir. A m a aynı 
eserin öbür ciltleri ile Ilgazın  öbür 
eserleri aynı başarıyı tutturamadık- 
la n  için, meselâ kendisine 31 sayfa 
ayn lan  Adnan Veli Kamka göre, an 
tolojide msbetsiz bir yer tutuyor.
Antolojide Öngören, İlerisi için üm it 

verici gördüğü ik i yazardan, N. Ve
dat Saveel ile Sümer Sümerden ver
diği ik i örnekle kitabını kapatıyor.
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IC A D I N

REKLAMINIZ I  

A K İ S ' t e  

YAPTIRINIZ

BU N LAR  S İZtN  İLANLARIN IZ-  

D A N  F A Y D A LA N A B İLE C E K  

M ÜSTAKBEL MÜŞTERİLERİ-  

N İZD İR .

Her hafta 150 bin 

din fazla insan 

AKİS ' i  böy l e  

merakla okuyor

Moda
Kısa boy, uzun boy

K ısa boylular hiç bir zaman uzun 
bcıyiu bir kimsede görüp de be

ğendiği modeli tatb ik etmeğe kalk
mamalıdır. Hevesi yarıda kalır, ha
yal kırık lığına uğrar. Çünkü. uzun 
boyluların rahatça giydikleri bazı bi

çimler kısa boylularda aynı şekilde 
zarif ve güzel görünmeyebilir. Kısa 
boylular hiç bir zaman avrı renkler
de etek bluz veya ceket giymeıııeli- 
dirler. Etekler daim a modanın ka
bul ettiği boydan biraz daha uzun 
olmalıdır. Bolerolar, geniş yakalar ve 
beden kısmı kesilerek şekil verilen 
modeller bu tipler için değildir. Boy
nu kısa olanlar yakalarını biraz aşa

ğıdan takm alıiır lar. Çiçek takılmak 
istenirse, küçük bir şey tercih edil
melidir. Bu yıl çok moda olan kalın 
kemerlerden de kaçınmak icabeder. 
Beyaz ve kırm ızı renkler kısa boylu
ları şişman gösterir. Kenarlı şapka
lar ve son günlerde Prenses Marga- 
ret’in beğenip -tere han kullandığı 
tepesi basık az kenarlı şapkalar k ı
sa boylular için hiç de elverişli de
ğildir. Kn iyisi tepesi yüksek ve ha
şa oturan şapkaları giymektir.

Normalden uzun boyluların da gi
yimlerinde bazı hususlara dikkat et
meleri icabeder. Enine çizgili elbi
seler, kalın kemerler pek â lâ  boyu 
daha kısa göstermeğe yardım ede

bilir. Biçki ve dikimdeki enine hat
lar, mübalâğalı cepler, b ıvun  aşın  
uzunluğunu kapatır. Koyu renk el
biselerle kullanacakları kalın ke
merler istenilen görünüşü verebilir. 
Yüksek topuklu ayakkabı giymemek 
şarttır. Gece elbiseleriyle bile çok 
az topuklu ayakkabılar giyilmelidir. 
Geniş kenarlı şapkalar bu tipler i- 
çindir.

İy i giyinmek elbiselere değil, on
ları giyiş tarzına bağlıdır. Palıalı ku 
maşlarla en iyi tem lerin  elinden çık
mış, fakat vücudun hataları gözö- 
nünde bulundurulmadan giyilm iş bir 
elbisenin, değerinden ötürü güzel 
görüneceği iddia edilemez.

En rahat giyim in tercih edildiği 
hu yaz günlerinde, hafif ve kullanış
lı kumaşlardan yapılacak, tipe uy
gun bir kaç elbise zerafet ve güzel
lik için kâfidir.

I^a Bruyere’nin dediği gibi "Ç ir
k in  kadın diye birşey yoktur. Yal
nız güzol görünmesini bilmeyen ba
zı kadınlar vard ır ’.

Sosval Hayat
Sevilmenin şartı

I )  irçok kimselerin bir arada bulun-
duğu toplulukta, çeşitli kimsele

re İçlerinden kim i tercih ettiklerini 
soracak olu’-sak, alacağım ız cevap o 
toplulukta birkaç kişinin lehine ola

Lzunu kısa, kısayı uzun gösteren moda
Terzi mucizesi!.
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cağı gibi, sevilmeyen hattâ herdesin 
antipati d tıy iugu kimseler de vardır.

Sevilenin başlıca hususiyeti ter
biyeli ve nazik olmasıdır.. M'îr.ase- 
bet burduğu kimselere her şeyden 
önce saygı ve anlayış göstermesidir. 
Nezaket ve terbiye bu temele daya
nır. Nezaketin hakiki mânası temas 

edilen kimselere karşı kendi yahnim 
tine sürmeden saygı göstermektir. 
Nezaket ister duygularım ızın tesi
siyle olsun, ister belirli kaidelere da
yansın her zam an hürmet ve saygı
yı telkin eder.

Her cemiyetin ayrı bir ahlâk ve 
terbiye anlayışı olduğu gibi, bu an
layış zamanla değişebilir de. Yaşlı
ların ayıp diye yasak ettikleri bazı 

şeyler pek sağlam bir izaha dayan
mazsa. geneler tarafından umursan
mayabilir. Meselâ. ıslık çalmak, a- 
yak ayak üstiine atarak oturmanın 

eski terbiyeye göre ayıp olduğunu 
gençlere kabul ettirmek zordur. Çün
kü, eskiye nazaran daha rahat hare
ket eden gence bazı hareketleri için 

ayıp denirken, m akul bir izah tarzı 
bekliyecektir. Bunu yapamadığım ız 
müddetçe de hareketinde ısrarlı ola
caktır.

Gerinmek ve esnemenin ayıp sa
yıldığı herkesçe bilinir. Şüphesiz, bu 
hareketleri, insan kendi kendine, ya

bancı bir kimsenin bulunmadığı yer
de yaparsa ayıp sayılmaz. Aks. hal
de, günün her saati ölçülü geçmek 

zorundadır. Gerçi ayıp denen şeyin, 
insanın kendi kendine bile yapmak
tan çekineceği her hangi bir hareket 
olduğunu söyleyen düşünürler olmuş

tur ama, bu kaideye uygun hareket 
edenlerin sayısı herhalde pek fazla 
değildir. N itekim  her şeye rağmen, 
bazı kimseler toplulukta elleriyle a- 

g ızlannı kapatmak nezaketini gös
tererek esnerler. Elle ağzı kapat
manın esnediğini belli etmemek kay

gısından ileri geldiğini sanırız. E ii 
ile ağzını kapatan kimsenin niyeti bu 
olduktan sonra, böyle anlamak <ia 
yerindedir. Kimsenin sıkıntı ve yor
gunluğunu bir başkasına hissettir

mesi, onu da sıkıcı tesiri altında 
bırakması doğru değildir. Am a bilir 
misiniz ki. bu elle agızı kapatmak 
çok esk^ bir inanıştan ileri gelmek
tedir. İnsanlar eskiden cinlerin ağız-

JİN EK O I.O G  - OPERATÖR

Or. NİHAL S IUFII

Kadın Hastalıktan - Doğıım 
Mütehassısı

Muayenehane : Samanpazarı

Billftr Han Kat 2 No: 32 
Tel : 19031

AKİS, *1 TEMMUZ 1858

Kızmağa Hakkımız \ar mı?

\f emlcketimizde çeşitli salıa-.
larda başarı kazanmış, isim

lerini duyurmuş bir çok değerli 
kadınlarım ız olduğu halde, um u
mi kanaat gene de erkeklerin ka
dınlardan iistiin olduğu fikrinde 
birleşir. Topluluklarda çok zaman 
bu mevzuun münakaşası yapılır 
ve topluluğun seviyesine göre ka
dının erkekten daha az kabiliye
te sahip olduğunu göstermek için 
çeşitli misaller verilir, yüz yıllar 
öncesinin düşünce tarzından doğan 
tâbirler söylenir. Yahut, erkekler 
memleket ve diin.va meselelerini 
kendi aralarında konuşmaya haş
layıp, kadınları kentli hallerine bı
rakırlar. Bunda da alttan alta, 
farkında olmadan, alışkanlıkla kü
çümseme vardır.

“Herkes lâyık olduğu muame
leyi görür" «leıler. Bu sö/.ü çürüt
mek isek m üm kündür ama, kadın 
haklan mevzuunda düşünürken, 
Ustiiıı körii de olsa, bir mânaya 
göre doğruluğunu kabul etmemek 
elde değildir.

Haklarım ızı kazanmak ieiıı
mücadele gücüne sahip olmazsak, 
değerlerimizi en yak n çevremize 
kabul ettiremezsek, kimden şikâ
yetçi olabiliriz? Diinya sulhu, 'si
lâhsızlanma. toplantıları, fezaya 
fırlatılan füzeler, birden fazla ka
dın alma, kara çarşaf giyme gibi 
cemiyet problemlerini benimseme
diğimiz, gerektiği zaman karşı 
koymadığım ız, haklarım ızı kıs
kanç bir titizlikle korumadığım ız 
müddetçe, kendimize karsı suçlu 
sayılm a’ ııııy z?

Kad uı erkeğin yanında zayıf 
gi» mck. orkeıriıı h“r türlü iistün- 
liiğ in ii itiraz-,z kabul etmek, y ıl
lardan beri alıştığım ız, m illi gör-

I atına <)/,< W

eii haline getirdiğimiz bir gele
nektir.

Iîoğu ve lîa tı memleketlerin
de. bu günün kadım keııdiııi cc- 
miyete kayıtsız şartsız tanıtır \e 
soiim i/. haklar temin »ilerken, mo
lla evlerinin, berberlerin sttHİU bi
rer bebek haline getirdiği kadın
larımızı, fikren kalkınmağa, ce
miyet işlerine yardımcı yapmağa, 
memlekete faydalı kadııı ve ana 
olmağa davet etmemiz icabeder 
kanaatindeyim.

(ininin bütün saatlerini bosuna 
hareıyan. tek meşgalesi süs. m mı 
ve çene çalmak olaıı bir katlın 
memleket le  ılünva meselelerim 
kapalı kaldığı, devrin anlat şma 
s t I çevirdiği kendisiyle cemiyet 
arasına kadınlığı duvar olıırak ör
düğü mliddetce. kocasına arkadaş, 
çocuğuna önder ana Ve nihayet 
ıı enıleketiııe favdalı ins uı olaııu- 
yacağı pek tabiidir.

C emiyetin dii/.enl bakımından 
kadının kalkınıp, önderlik etme
sine süratle ihtiyacım ız okluğu in
kâr edilmez bir hakikattir.

Yalnız kadın fikri kalkınmaya 
davet edilirken, öz yapısının in
kâr edildiği, kadın'-a ılııygu ve 
davranışların, /erafetin yerine, 
meslek sahibi bazı kadınianmızda 
görüldüğü cihi aşırı sadelik ve du
ruluğun tavsiye edildiği sanılma- 
malıdır.

Kadın her şeyden önce kadın 
olduğunu unutmadan, işgal ettiği 
yeri değerleriyle doldurmayı, sü
sünü fikirle zenginleştirmeyi, dav
ranışlarında şuurlu olmayı gaye 
edinmelidir.

l'nutm am alı ki. her kailin ka
biliyetleri nisbetinde hak ve hür
riyetlere sahiptir.

dan girip çıktığına inanırlarmış, za
manla insan btına da en akıllıca ve 
en uygun mânayı vermesini bilmiş: 
Nezaket... Hele bir de esnerken in
sanın ne kadar çirkinleşti# ni düşü
nürsek...

Yer yüzünde birbirleriyle m üna
sebet kuran ilk insandan beri, bu 
münasebetleri düzenlemek içm bir 
çok terbiye ve nezaket kaideleri kon
muştur. Bu kaidelerin cemiyetin te
kâmülüne göre değişmesi ve tatbik 
edilir hale getirilmesi lâzımdır.

S il <> lıİv

Güneş banyosu

{ ' üneş, çocuğun uyuması, mama 
yemesi, hava alması kadar ehem

miyetli bir ihtiyacıdır. Yalnız üç ay
lık olmadan bebeği güneşe çıkam ıak 
doğru değildir. Çocuk zayıf ve has
ta ise doktora danışmak şarttır. G ü

neş banyosuna başlamadan b r kaç
gün önce, oda içerisinde çırıl çıplak 
soyarak hassas derisi hava teması
na 'alıştıntmalıdır.

t - 2 nci gün yalnız ayak bilek
le’ ine kadar 5 dakika, 3 - 4  üncü 
gün ayak bileklerine kadar 10 da
kika. dizine kadar 5 dakika yani 
hepsi 15 dakika. 5 - 6 ncı gün ayak 
biteklerine kadar 10, sonra dizlerine 
kadar 10, beline kadar 5 dakika hep
si 25 dakika. 9 - 1 0  uncu gün beline 
kadar arkadan ve önden 15 er da
kika hepsi 30 dakika. 11-12 nci gün 
ler aynı 13 - 14 üncü günler de beli
ne kadar a-karlan ve önden 20 şer 
dakika hepsi 40 dakika olmak üze
re devam edilebilir.

Güneş banyosunda çocuğun başı
nın gölgede kalmasına bilhassa dik
kat edilmelidir. E  ger güneş bebeğin 
derisini tahriş ederse, hemen vaz ge
çilmeli ve bir doktora müracaat e- 
dilmelidir.

zar
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f  eçen hafta perşembe günü, ak- 
' J  şaın üzeri, Büyükderedeki Piyasa 
caddesinde piyasa yapma.ia çıkanlaı 
Vehbi Koça ait büyük köşkün önün
de duran arabalardan hep üniversite 
profesörlerinin indiğini görünce du 
rumu bir havli yadırgadılar. Hayır
sever iş adamının şimdiye kadar ter
tiplediği toplantılara, kokteyllere her 
çeşit "me$hur”un geldiği görülmüş
tü ama, akademik kefenin içtimai te
razide bu kadar ağrır basıcı ilk defa 
oluyordu. Mamafih, bundan sonraki 
“hayır işi” olarak Vehbi Koçun ak 
lından neler p-eçtiğini bilenler, ün i
versite -ve bilhassa İstanbul Hukuk 
Fakültesi ile Koç mtlnasaesesi ara
sındaki bu yakınlaşmayı izahta güç
lük çekmediler. Şimdiye kadar tale
be yurdu. Göz Bankası gibi işlere 
para ayıran tanınmış milyoner, artık, 
tıpkı Amerikada olduğu °iıbi. b ir '“Koç 
V akfı” kurm ak ve ilm in ilerlemesine 
yardım  etmek niyetindedir. Bu i.#? 
ayrılacak paranm şündilik yedi m il
yon lira olacağı söylenmektedir.

★

1. üçük yalıdaki evinde setten düsen
Maliye Baltanı Hasajı Polatkan- 

nın omuz kemiği kırıldı. Kaza, başta 
Adnan Menderes, herkesi üzdü. M ali
ye Bakanı, doktorların tavsiyelerine 
uyarak, ameliyat olmak üzere Cuma 
günü uçakla Almanyaya hareket et
ti. Temennimiz, bakanın sür'atle şi
fa bulmasıdır.

★
D  M. M Başkanı Refik Koraltan-

ın Amerikalı gelini Shirle.y Koral- 
tanm Cadillac marka otomobilinin 
yurda ne şekilde girdiği. C. H. P. m il
letvekillerinden Recep Denginin sual 
takririnden sonra umum i bir merak 
mevzuu haline geldi. Şimdi müteces- 
sialer. Denginin takririnin Meclis 
gündemine alınmasını bekliyorlar.

★

f ’ elen haberler, Ingiltereden ithal 
edilen jiçesi 65 liralık viskinin 

köylüler tarafından rakının pabucunu 
dama attıracak kadar sevildiğini gös
teriyor. lakoçyalı içki, bizim pastır
ma. sucuk ve cacığımızla pek iyi ar
kadaşlık edlyormu-ş... Şimdi iktisatçı
lar yeni bir parti daha viski ithalin
den haklı olarak endişe ediyorlar.

•k

V nkara Koleji basketçileriııdcn 
* Sevgi Turanlı ile şair, gazeteci, 

matbaacı ve Ajans Türkün sahibi 
Necdet Evllyagil, Cuma akşamı An
kara Palasta yapılan muazzam bir 
düğünle evlendiler. Mes'ut çiftin şa
hitliklerini TVvfik İleri ile S ıtkı Vır- 
calı yaptılar. Düğünün en neş’eli ve 
mes'ut siması m uhakkak ki Ziraat 
Bankası Um um  Müdürü M ithat DU1- 

p*« idi.
★

L) u hafta. TUrklyenin en U n u am j
* iş adam larını Kllyostaki meşhur 
“turistiko - akademik" kam pta bul
m ak mümkündü. Nejat Eczacıbaşı, 
Halis Kaynar ve Koç Şirketi müdllr-

l lv i VhhuU, Hasar. PoU’tkujıı uğıırlııyor
A d i şifalar

lerinden Behçet Osınanoğlu Ameri
kalı profesörlerle ba^başa verip Tür- 
kiyede hususi teşebbüsü daha da ka
zançlı hale getirmenin yollanın ara
dılar. Bu arada Odalar Birliftj Genel 
Sekreteri Cihat İreıı ile Etibaıık Ge
nel Müdürü Burhan M utan ın  da top
lantılara katılmasıyla m ünakaşalanıı 
hayli hararetlendiğini talim in etıııek 
güç değildi. A ralannda Lübnanlı ve 
Mısırlı profesörler ile Osıııaıı ok\ ar
ın da bulunduğu ilim  heyeti. ıııütlıiş 
sıcaklar yüzünden açık havada ko
nu lm ay ı tercih ettiiinden, toplantı
daki .‘ en kahkahaları deniz kıvısuı- 
dan bile duymak m üm kün oldu. B il
hassa Etibank Genel M üdürü -Bey- 
fendiyle ve Ankarayla telefon konul
ması yanmadığı zamanlar- çok nere
li gözüküyordu. Böyle sık sık rahat
sız edilişlerden ne kadar şikâyetti ol
duğunu akademisyen dostlarına an
latırken Genel Müdürün havil keyif
lendiğini gören otel müşterileri, "böy
le şikâyet dostlar başına" dive düşün
düler. '

eçenlerde V’ransız Hükümetinin 
davetlisi olarak Fratısada iki 

haftalık bir gezinti yapan ît Türk ga
zetecisinin dönüşte naklettikleri hi
kâyeler. seyahate ka tlim i" ''n  arka
daşlarının bu yüzden duydukları ü- 
ziintüyü kahkahalarla eritiyor. Bu 
hikâyelerden hele bir tanesi pek ö- 
mür... Kafileye dahil olan Peyaml 'Sa
fım ın reismiş gibi hareket etmesi, ya
şından dolavı önce uysallıkla karşıla
nır. Am a Parise varılıp, “Reis bey" 
Türk gazetecilerinin ikametine tahsis 
edilen Cavr4 otelini beğenmeyince iş 
değişir Peyami Safa m ihmandar 
Monsieur Claucle Mantel’e T llrk  ga
zetecilerinin oteli beğenmediğini ve 
eğer şerefleriyle mütenasip bir şekil
de ağırlanacakları bir ba#ka otel te

min edilmezse, heyetin derhal Istan- 
bula döneceğini" söylemesi üzerine, 
gazeteciler üstada nezaketle her ko
yunun kendi bacağından asılmasının 
daha münasip olacağını ve bir şikâye
ti varsa kendi adına konujıııasm ı ha- 
tu'latırlar. Böylece tek ba-şma kalaıı 
Peyami Safa, öfkeyle mihmandara 
döner ve Cayr£ otelinde kalmak için 
iki şart teklif eder: Ya de Gaulle bir 
temsilcisini Pöııdererek özür diliye- 
cek veya Fransız İstihbarat Iktkauı 
istifa edecektir.

Tipik ve Fransız olan Monsieur 
Mantel bu sert protestoyu diplomatça 
karsılar: Birincisi. General de Gaulle 
Madagasgar seyahati ile son derece 
meşguldür: bir temsilci göndererek 
özür dilemeye ihtimal ki vakit bula- 
m ıyacaktır. İstihbarat Bakanına ge
lince, hâlen evinde Cenevre Konferan
sının yorgunluğunu çıkarıyor ve ba
kanlığa kadar gidip istifasını verme
ye razı olsa bile buna takati yetmi- 
yecektir. Adamcağız cidden çok, çok. 
pek çok yorgundur.

İzahat Peyami Safayı tatm in et
m iş olmalı ki. üç "ün  daJrt, Cayrg 
otelinde kalır ve program tamam la 
nıncava kadar b ir daha îsUuıbula 
dönmekten bahsetmez.

t  stanbul H ilton Oteli bu yılın 6 ay
* lık devresinde yabancı turistlerden 
737.326 dolar tutarında yabancı dö
viz tahsil etmiştir. Halbuki geçen yıl, 
aynı devre zarfında toplanan döviz 
ancak 327.527 dolar idi. Otel idaresi, 
bu yüzden yüzü a-?an muazzam terak
kiden dolavı kat'iyen övünmemekte 
ve bütün  şeref payını, tev ızu  İçinde, 
doların değerinin 920 kuruşa yük 
selmesiyle turistlerin karaborsaya 
daha az iltifa t etmesine bırakmak
tadır.
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Genç kızlar balosu

u aym başm-ia, Parisin meşhur
Versailles sarayında, 150 genç 

kızın katıldığı bir balo verildi. Louis 
XIV.'Un b r heykelinin donuk, ama 
koruyucu bakışları altında yapılan 
bu balo, genç kızlar için bir baş
langıç” idi. B ir başlangıç, bir ilk a- 
dım...

3 Temmuzu 4 Temmuza banla
yan gece, ışıklar içinde p.r.l pırıl 
yanan Versailles saray:nin salonla
rında. 100 genç kız saat 11 den sa
bahın 3 üne kadar dolaktılar, durdu
lar. Mesut ve rahnt görünüyorlardı 
ve hallerinden bir ■ gurur" sezme
mek krbil d'-ğildi. Zira bu, katıld ık
ları ilk  baloydu, hayatlarının ilk ba
losu... İşte bumın içind.r ki baloya 
"müptediler balosu’ deniyordu.

Baloyu K ültür Bakanı Andrö 
Malraux açtı. Edebiyatçı Malraux’- 
ya göre, bu balo ile Versailles, ‘ bir 
kere daha dünyaya gelmiş" oluyor
du. Böyle bir baloya Versailles’ı tah
sis etmekle. K ültür Bakanı, gecenin 
prestijine kendisinin de birşeyler 
katm ış olduğu kanaatindeydi.

Miiptedller balosunu Duchesse de 
Maille idare ediyordu ve masraflar, 
Parisin meşhur terzileri ile parfüm

- satıcıları tarafından karşılanıyordu.

Genç kızlar için balo, Parise m ah
sur. bir âdet değildi. Londrada, Ne\v 
YorU’ta  ve daha birçok büyük şehir
lerde bu tarz balolar veriliyordu. Ga
ye genç kızları sosyeteye sokmak, 
daha doğru bir tAbirle onları sosye
teye takdim  etmekti. "Bazı genç kız
lar" sosyeteye takdim  ediliyordu, z i
ra balo davetlilerinin listesi hazır
lanırken bir ■'tercih" yapılıyordu. 
Davetliler daha ziyade yüksek taba
kaya mensup • mon-don” ailelerin kız
ları arasından seçiliyordu. Balo bu 
sınıf iç ıı bir gö/e çarpma, bir par
lama vesilesi olarak son derece e- 
hemmiyetliydı. Ama itiraf etmek la
zımdır ki. bugünkü cemiyet nizam 
ları bu göze çarpma işinde pek müs- 
bst bir rol oynamamaktadır. Nitekim 
Versailles’daki balodan naklen yapı
lan televizyon yayınında sık sık du
yulan "Fransanın prestiji nam ına” 
sözü, genç kızların teker teker Duc
hesse de Ma.İle önünde yaptıkları re
veranslar, hiç bir fotoğratçının ba
loya sokulmaması kimsenin hoşuna 
gitmemiştir.

Son zamanlarda mecmualarda 
genç ve güzel kız resimlerine büyük 
ölçüde yer ayrılması, balolarda d ik 
kati çekme işini çok geri plâna it
m iştir. Am a "yüksek tabakadan bir 
genç kız” olmanın bazı şartlara bağ
lı olduğu da unutulmamalıdır. Aile 
ismi ve tabii h ir de servet, genç k ı
za bu sıfatı temin eden hususlar a- 
rasındadır. Güzellik çok defa, bu 
vasıflardan sonra gelir.

( iUic İİİU «dlahı
A il*, isminden vo servetten m ah

rum olanlar için yapılacak tek 
Bey, mUcadele etmektir. Böylece a r
zu vc kabiliyet sahibi olduğunu gös
termektir. îste güzelliğin bu zam an
larda büyük yardımı olacaktır. Güzel 
olmanın boş bir şey olmadığı böyie- 
ce meydana çıkar.

Sosyeteye girmek, her şeyden ön
ce bir zaman iş dir, uzıın uzun hazır
lanmaya iht.vaç gösterir. Fakat bu 
bir değişmez kaide değildir. Şansın 
ve fırsatların iyi kullanılması saye
sinde bu kaidenin iflfıs ettirildiği çok 
görUlmüştür. Meselâ şöhretli -pır- 
cular, şampiyonlar, aıtıstler kendi 
sahalarındaki muvaffakiyetlerle bir 
nnJa sosyeteye girebilirler. '

Ama umumiyetle sosyeteye g ir
meli isteyen ve servet ile aile ismi 
bakım ından büyük bir hakka ve şan
sa sahip bulunmayan genç kızlar i- 
çin yapılacak şay, bu hakkı yavaş 
yavaş elde etmek olmalıdır.

Genç kızın sıkı bir tahsil görme
si. anglo - sakson şivesi ile konuş
mayı becermesi, kalabalık önünde sı
kılgan halini yenmesi İcap eder. Son
ra vaşı onbeşi buldu mu. "Rallyes" 
sistemi gelir çatar.

Rallye» nedir?

^  osyeteye girmaye azimli ve ka- 
k rarlı görülen genç kızlara tavsi
ye edilen Rallyes'nin mânası ve hu
susiyeti şudur:

Genç kız. b ir grupun arasına ka
tılır. Gayesi bu grupun en gözde şah- 
s yeti olmak, iıısan tanımak, başka 
gı-.ıplaıa da girmek fırsatını bul- 
mnktır. Railyes’e dahil olmak, bir 
grupa girmek genç kıza bir takım 
mükellefiyetler yükler. Bunların ba
şında genç kızın bağlı olduğu grupa 
veya topluluğa yılda bir veya iki keı- 
re muhakkak surette bir parti veya 
biı- ziyafet vermeai gelir. Rallves’nm 
be'll listesindeki btltüıı isimleri, genç 
kız, bu ziyafete çağırmakla ffıükel- 
lı ftır. Tabii isterse Rallyes’nin dışın
da kalan bazı kimseleri de ziyafeti
ne davet edebilir. Genç kız böylelik
le, Rallyes’nin diğer üyelerinin ziya-
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fetlertne. partilerine de davet edil- 
mis olacak ve hemen hemen haftanın 
bir giinilnü diğer üyeni/ı toplantısın
da geçirecektir. İşte bu toplantılar, 
sosyeteye girmesi yolunda kendisine 
jaııs getiJvn umurlardır.

15 yaşında Rallyes’ye dahil olan 
genç kızın ilk toplantı y ılın la, par
tiler danslı öğle sonu çayları halinde 
devam eder. Çay, bisküit, portakal ve
çeşitli meyva suları içilir. İkinci y ıl
da toplantıların saati 5 ile 10 ara
sında oynar ve küçük pastalar \e 
hafif likörler, istifimi günlerde şam 
panya meyva sularının ve diğer ağ ır
lama vasıtalarının yerini almıştır, 
ilallyes. üçüncü yılda zaman mefhu
munu ortadan kaldıınrştır. Bu dev
rimin toplantısında tahdit ediinvm ış 
bir şekilde viski içilir.

ü ç  yıllık bir hamle devri ve tah
dit edilmemiş viskinin içinde geçen 
son iki yıl, gene kızı İH - 19 yaşına 
n e tim i*  ve kendisine sosyete hak
kında oldukça geniş ve net fikirler 
vermiş olacaktır. Keza bu seneler 
Çinde etrafında topladığı yahut içi
ne girmiş oldugıı topluluk ona ge
niş b r  muhit- malik olmak imkftnı- 
nı sağlayacaktır.

İk i fedakârlık

( j enç kız. cemiyet ve insanları ta 
nıma bahsinde kâfi fik ir salı.bl 

olunca, ailesinden bir fedakârlık ıs- 
tl.vecektir. Bu. vereceği balo olacak
tır. Genç kız burada en büyük ko
zunu oynamaktadır. Balo, muvaffak 
olursa, konuşulursa, hâdise yaratır
sa artık sosyeteye girmemesi için her 
hangi bir sebep veya mâni mevcut 
değil demektir. Genç kızın oturduğu 

ev, böyle bir baloya müsait olmaya
bilir. O zaman yapılacak iş. baloyu 
bir salonda, bir meşhur yerde ver
mektir. Saint Cloîid'daki Golf K u lü
bü. Maksim’in meşhur lokantası, 
Plazza Otelinin iç içe geçen dört sa
lonu... İlk  ağızda akla gelen balo i- 
çin müsait bir sürü yerden bir kaçı
dır. Tabii balo külfetli ve malî por
tesi ağır bir keyfiyettir. Lâkin soa- 
yeteye girişin ucuz olduğunu iddia 
eden de yoktur.

Balodaki davetli listesinin çok İti
nalı bir şekilde, büyük b.r dikkatle 
tanzim  e.lilmesı lâzımdır. H attâ  o 
kadar ki, bu mevzuda ihtisas sahibi 
bazı kimselerin yardımı dehi talep 
edilmelidir. Meselâ Duchesse de Ma
ille, Guy d'Areangues yahut A. P  
Tarbes gibi... İyi hazırlanmış, İyi bir 
davetli topluluğu temin edilmiş ve 

nihayet iyi bir şekilde devam ettiril
m iş bir balonun müsbet intibaları, 
balo sahibesine, güzelliği ve inceliği 
de bahis mevzuu olursa, sosyetenin 
kapılarım  ardına kadar açmış olur... 
Ancak pek tabii olarak, bütün bun
ların aksi de vârittir. Muvaffakiyet - 
sizliğe uğram ış bir balonun menfi İn
tihalarını silmek, o baloyu hazırla
maktan çok daha güçtür.

İkinci fedakârlık genç kızın biz
zat kendisi ile alâkalıdır. 16 - 20 yaş
larının aşk  ve izdivaç yaslan oldu
ğu malûmdur. Bu iki handikap ile
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SOSYETE

\ ersaill: s sara\ ıııdaıı görünüş
Sosyeteye ilk at/on!

birlikte sosyeteye girmek, bir genç 
kız için çok daha zor ve güç bıı- is
tir... Zaten m uhakkak olan şudur ki, 
güzel, cazip ve ince bir genç kız 15 
ten sonraki ilk 5 - 6 yıl içinde sosye
teye giremezse, sonra çok zor girer, 
ginnesi de tamamen bir tesadüf ve 
şansa kalır.

Genç kızlar bu devrelerinde dai
ma sıhhatli, daima güzel, daima zin
de olmak zorundadırlar. Eğlenceleri 
kaçırmamaları icap eder. Anneleri
nin kendilerine ‘ Gitmelisin... G itme
mekle sadece kendim unutturursun" 
demesi lazımdır. İzdivaç genç k ızla
ra nadiren sosyete kapısuu açm ak
ta, umumiyetle kapamaktadır. Sos
yeteye geçişten önce genç kızın ken
disine belli bir kavalye bulmasında 
bir mahzur yoktur. Genç kız bir ba
loya bir erkeğin kolunda gidebilir, 
baloda en cok onunla dans edebilir, 
gene onun refakatinde evine dönebi
lir.. Bütün bunlar aşka inkılâp et
medikçe başka erkeklerde üm itsiz
lik ve sukutu hayal yaratmaz. Her 
balo kavalyesinin “Rüyalardaki 
Prens" olmadığım  genç krzlar da iyi 
bilirler.

“Beyaz F il” de

I )  ir defa adımını atmış ve sosyete
tarafından kabul edilmiş bulunan 

genç kız. bundan böyle daha ziyade 
hususi toplantılarda görülmeye baş- 
lıyac-aktır. Bu toplantılar 20 - 30 k i
şinin varattıf ı bir birliktir ve pek 
tabii ki büyük bir lüks içindedir. 
Genç erkeklerin daima siyah veya 
beyaz smokin giydikleri, genç k ız la
rın ise gece elbiselerini üzerlerinden 
çıkarmadıkları görülür. Bu gruplar 
toplantı verleri olarak en mutena, 
cıı gözde mahalleri seçer. Toplantı

ların sonuna doğru da küçük küme
lerin husule geldiği, bunların gece
nin son, yahut sabahın ilk saatlerini 
gözde bir efece kulübün ie. bir kaba
rede geçirmek arzusunu duydukları 
görülür. Son yıllar içinde saat 2'de, 
3'de böyle grupların Pariste sık sık 
.uğradıkları yellerden biri, belki <Je 
birinci "Beyaz F il" isimli gece kulü
büdür.

Bu biraz hususi mahiyet taşıyan 
toplantıların genç kızlara müstakbel 
eşler yaratmakta olduğu farkodilir. 
Çalan telefonlar, yapılan davetler, 
birinci çıkış, bunu takip eden İkin
cisi. üçiincüsü hep bu yoldadır ve 
bu arada en mühim olan nokta, seııç 
kızın a ıt ık  karar verme mevkiine 
ulaşmış bulunmasıdır. Yani seçim ve 
karar kendisine aittir. Gene kızın bu 
devresinin aileye yahut bizzat ken
disine biraz pahalıya mal olacağını 
kabul zaruridir. Zira sosyete ile bir
likte karşısına Moda ve Z' rafet de 
çıkmış gelmiştir. Bu hususi partile
rin müdavimleri arasında erkekler 
daha az masraflı bir hayat yaşarlar. 
Öyle ya, nihayet iyi dik ilm iş bir 
emokin, on lann işini halleder. Mev
sime göre bir kac iyi seçilmiş elbise 
kendilerine rahatlık yaratır. Halbu
ki genç kız, saç tuvaletihi düsüııe-

28

çektir, renkleri düşünecektir, elbise
sini düşünecektir, modayı düşünecek
tir. Bu toplantılara ısrarla ayni el
bise ile gidemiyecegini nazarı itıba- 

re alacaktır ve toplantıların muhte
lif saatleri olduğu, bu saatlerin de 
muhtelif kıyafetler istediği bir hak i
kattir...

Genç kızların sosyete içindeki ilk 
adımlarında karşılaştıktan erkekler
de ilk ağızda aranan noktalar şun
lardır: Bekâr olmak, otomobili ol
mak. nazik ve kibar olmak... Bu er
keklerin bir kısmı 20 - 25 yaş ara

sındaki gençlerdir. Bu kimseler u- 
mumiyetle aileden zengin olurlar. 
Bir ikinci kısım ise 28 - 36 yaş ara
sındaki müzm in bekârlardır. Bunlar 
hayatta genç yaşta şöhrete ve ser
vete erişmiş kimselerdir. Bu sınıfın 

hayatı, genç kızlara muamele etme
yi birincilere nazaran cok daha iyi 
bildiği bir hakikattir. Bütün bunla
ra rağmen, bu bilginin genç kızın 
yapacağı tercihde büyük rolü olmaz. 
Z ira genç kız da artık ölçmek ve 

kendisjne uygun olanı bulmak yo
lunda tecrübe ve b.lgi sahibi olmuş
tur.

B ir çok ecnebi erkeğin sosyeteye 
katılmak arzusu içinde çırpınıp dur
duğu bilinen bir noktadır. Bunların 
başında Amerikalılar, Belçikalılar 
ve Italyanlar gelir. Ingilizler. F ran

sız sosyetesine pek rağbet etmez
ler. Bu yabancı erkeklerin nezaket
leri, çırpınışları, göze girmeye uğ 
raşmaları, nihayet smokinleri hep 
b.ribirine benzer.. Eâkin işi hiç bir 
zaman zekâ ışığı altında halledile

cek- bir mesele olarak kabul etmez
ler. Böylelikle genç kızlar ile sosye
tenin etrafındaki çemberler çeşitli 
şekiller ve düzenler içinde görülür. 
Paranın, sadece şöhretin, aristokrasi 

ve uzun aile isimlerinin hâkim  ol- 
duk lan  çemberler mevcuttur. Bun
lara Pariste olduğu kadar Romada, 
Londrada yahut New York ’da da 
rastlamak kabildir.

Versailles Salonlarında

AT liptediler Balosu bütün bu me-
* selelere yeni bir şey getirmiş 
m id ir? Hayır. Sadece Balo ve Ver- 

saılles salonları sosyeteye lâyık gö
rülen 150 genç ve güzel kıza, bu yol
da ilk  adımı atması için yardım et
miştir. Bu 150 genç kızın bundan 
sonraki muvaffakiyeti yahut muvaf- 

fakiyetsizligi tamamen kendilerine 
a it olacaktır.. Hem nihayet balo, sos
yete hesabına bir resmî kabulden i- 
bareftir. Genç Kızlar Balosu ne fay
da sağlayacaktır? İşte bunun ceva
bını genç kızlar, baloyu tak ip ede
cek günler ve haftalar içindeki tu- 

tum lan  ile vereceklerdir. Z ra balo, 
en azından f>O0 kişilik kalabalığına 
vc bütün cazibesine rağmen, çok de
fa bir fuar havası içinde devam eder 
gider. Burada sadece göze çarpılır, 
isim ve adres öğrenilir, medeni m ü
nasebetler için ilk adım atılır. Genç 

kızlara muvaffakiyet temin edecek 
ana husus, ne Versallles salonlandır. 
ne de büyük bir kalabalık... Onun 
bundan sonra yapacağı şey, ayni in 
celiği. ayni çekiciliği ufak gruplar 
içinde, basit salonlarda da göster
mek olacaktır.
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M U S İ K İ

opera
jfo rgy  sinemada

■ _ crshv in ’.n tek operası ‘Porgy iie 
i r  B c i3"in  Yirm inci Asır operası ta- 
[rhindc mutum, fakat münakaşalı bir 
Ijerı vardır. K im i tenkidçi bu eseri, 
LGsrshv-in'in diğer müzikli sahne e- 
ı serler, gjbi, sadece bir operet, bir 
Broaduay "muslca!”i olarak görür; 
>u görüşe göre, Gershmn "Porgy ile 
S»- te. musikiyle dramatik bir an
latışa erişememiştir; halbuki bir o- 
P'-ra bestecisi için herşeyden önce 
bu başarı gerektir. Aksi fikirde o- 
jan'ar. eseri aym zaviyeden değer- 

fcndlrirler. Onlara göre Gershwin’in 
r*Porgy ile Bess” i<Jin yazdığı musi- 
jki, çağım ızın kalburüstü operalarıyla 
Jliiyaslanabilecek bir dramatik kud- 
jrc? taşımaktadır ve bu bakımdan, 
ftroadway operetlerinin sathî, sudan, 
RiaLsmakalıp musikisinden aynlmak- 
|}a<lır. Aslında her iki görüşte de ger- 
Kek payı vardır. ‘‘Port-v ile Bess"in 
■us. kis: “Summertime-’ gibi, “i t
» in 't  Necessarily So” gibi ünlü ar
palarında dramatik gücünden, ka- 
Itakter çizme başarısından düşmekte, 
jbu melodilerin kalitesine rağmen, 
B roauuay operetlerinin gelenekleri- 
ine yaklaşmaktadır. Ne var ki aynı 

»Jitjıam, yani dramatik zaaf ve karak- 
Ttprleştirme yetersizliği, Rossini, Do- 
Inizetti hattâ  Verdi p-ibi “büyük” sa- 

»Jılan operacılar için de ileri sürüle
b ilir . Buna karşı Gershwin, resitatif- 
«erinde İtalyan operasında pek sey
rek rastlanan bir dramatik gerçekh- 
Ite ulaşmış sık sık Musorgski’yd ak
la getiren bir seviyeye yükselmiştir,

i  "Porgy ile Bess”e hususiyetini ve- 
[rrıı bir yanı da librettosudur. DuBo- 

Heyward'm, kendi “Porgy adlı p i
lc in e  dayanarak hazırladığı .metin, 
Jfdebi deüreri olan nadir Kbrettolar- 
patıdır. Yoksulluk içindekj 'Dir zencjı 
•aha lles in in  günlük  hayatını anla
tan “Porgy He Bess”. realizmi bakı
cımdan. parmakla gösterilebilecek 
pir operadır. Eserin “delikar.lı”sı. bir 
frens, ya da bir cengâver değil, to- 
fel bir dlenci, “genç k>z”ıysa, kırkı- 

merdiven dayamış bir fahişedir. 
Hamallar, sokak satıcıları, kumar- 

zlaı\ esrarkesler, kaatiller opera- 
jfeı diğer kişileridir. ”Porgv ile Bess” 

oadv / y'de ilk oynandığında fiyat- 
Dya uğramış, fakat o günden bu 
ne it: barı gittikçe yükselmiş, hat- 

ı Arraerikamn gayriresmî “sanat ve 
n vet elçisi" olarak dünyayı do- 

«mıştır.

Sere saygı

(( P  orgy ile Bess”in rejisörü Otlo 
* , Preminger, kamerasını kulla

rken esere ftzami saygı göstermek 
►w üş, fakat bıı saygı ortaya hare- 
tiSiz, donuk bir film çıkmasına se- 
pbiyet vermiştir. Bütün şarkılarda 
amora, şarkıyı söyllyen oyuncunun 
la s ın d a  kîpırdamadan durrr?kt.ı- 

pr. Operayı film  -haline getirirken
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reaitatiflerin asgariye indirild.ği he
saba katılırsa, süresinin çoğunluğunu 
şarkıların işgal ettiği b:r filmde ha
reketsizimin ne kadar tehlikeli ola
cağı daha İyi anlaşılır.

Opera film lerin n birçoğunda ol
duğu gibi, “Porgy”de de oyuncular
la şarkıcılar aynı delildir. Pearl Ba- 
iley ile Sammy Davis Jr .’un a:şır ia 
bütlin oyuncuların sesleri opera şar
kıcıları tarafından duble edilmiştir. 
Porgyyi oynıyan Sidney Poitier’yi 
bariton Robert McPerrin, Be ;s i oy- 
nıyan Dorothy Dandrıdge'i soprar.o 
Adele Addisoıı. Serena'yı oynıyan 
Ruth A ttauay ’i de nıezZo Inez Mat- 
thews duble etmiştir. <.rkest ayı 
Andre Previn idare etmektedir. Fil- 
m in sesinin altı kanal üstüne stere
ofonik olarak kaydedilmiş olması 
filmlerde Dek seyrek rastlanan bir 
sadakate im kân  vevmektedir.

F ilm in bir kusuru, Hermes Pan 
tarafından hazırlanan danslardır. Ko- 
regrafi baştan aşağı, tatsız, kuru, a- 
lelâde klişelerden meydana gelmiştir. 
Perm.inger’in  hareketsiz kamerası 
yüzünden göz kapakları ağırlaşnııyat* 
başlıyaıı seyirciler, dans sahnelerin
de biraz kendilerine gelmek istedik
leri zam an üm itlerinin boşa çıktığ ım  
anlamaktadırlar. F ilm in bütün cazi
besi, Sammy Davis Jr .’un oyununda 
ve dublajdaki seslerin güzelliğindedir. 
Fakat dublajda da, ağız hareketle
riyle seslerin birbirini tutmadığı, he
le devasa TODD - AO perdenin bütün 
detayları açığa vuran büyük nisbet- 
leri içinde, pek açık olarak görül
mektedir.

Milyonlar konuşuyor

^  P  orgy ile Bess' film i, ses bakı
mından, şarkıcılar bakımından

ve oyun bakımından, kusursuzdur. 
Bum ann dışında film, her bakımdan
bir sürpriz. - prodüksiyonun kusurla
rım tamamlamaktadır. Gold\vyn’in 
harcadığı milyonlar her sahnede ken
dini göstermektedir. Film in en btf- 
yük kusuru da buradadır. Sefalet i- 
clııdeki bir zenci mahallesinde olup 
bitenleri an.at*n b.r filmde böyle bir 
iht şamın, böyle bir zenginliğin sırı
tacağı, prodüktör Goldwyu’in aklına 
gelmemiştir.

Besteciler
ilanJel 200’ünde

1 I aniel'ır, doğum yeri, D o ju  Al- 
r.ıanyadaki Halle şehri geçenler

de. ünlü yaratıcılarının 200’üııcU do
ğum  yılını kutladı. Halle'de. 1962 yı
lından beri her y.l yapılan festivalin 
bu kere, bu bakımdan büyük ehem
miyeti vardı. Y ıldönümü şerefine, 
Handel'in -unutulmuş operalarından 
dördü sahneye kondu.

Bagiln umumiyetle, barok çağa 
a.t bazı gelenekler.n Yirminci Asır 
op?ra sevircıler nin alâkas-.nı çekme
diği ileri sürülür ve bu yüzden o ça
ğın operaları -bu ara Handel“ııkiler- 
hc.: ".n hemen hiç oynanmaz Halbu
ki, Halle festivalinde oynanan dört 
Handel operasından ancak bir tane
si. gerek librettosu ve gerek musikisi 
bakımından alelade b r  eser olan 
“Admeto", bu genelleştirmeyi haklı 
çıkarabilirdi. Geri kalan üç opera, 
büyük bir aşk hikâyesinin anlatıldı
ğı ve seyirci üzerindeki tesiri son de
rece güçlü olan “Ariodante”. Pers 
sarayında geçen bir entrika vc kıs
kançlık hâdisesinin anlatıldığı ve 
başlıca şahıslarından biri de büyük 
İskender olan “Poro”, nihayet Han
del'in en tanınmış operası “Giulio 
Cesare”, Handel, operalarının daha 
sık oynanması gerekeceğinin delille
ridir.

Pandridge ve Poitier ‘'Porj*y”de
Yerlerine başkaları şarkı söylüyor
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haf olan diğer bir husus da, bu ko
misyona girmek için, sinemadan an
layıp anlamamanın hiçbir vakit ba
his mevzuu edilmeyişidir. İsterseniz 
ömrünüzde sinemanın kapısından içe
l i  adım atmam ış olabilirsiniz de, 
6ansür komisyonuna üye olabilirsi
niz! Hele, sansür komisyonunda bir 

tek sinema temsilcisinin bile bulun
mayışı bütün bunlara tuz biber ek
mektedir. Yabancı sansür sistemle
rinin çoğunda, sinema endüstrisinden 
bir temsilci bulundurulması değil, 
hattâ en sıkı sansür sistemlerinde bi
le hükümet memurları ile sinema en
düstrisi temsilcileri arasında m utlak 

bir eşitlik kurulması yolu tutulmuş
tur. Yani komisyonda kaç tane hü
kümet memuru varsa o kadar da 
m üstakil şahıs mevcuttur. H attâ  d ik 
tatörlükle idare edilen memleketler
de bile, hiç olmazsa görünüşü kur
tarm ak İçin olsun, sansür heyetle
rine en az bir ik i sinema temsilcisi, 
sanat adamı sokulmuştur. Bizim san
sür sistemimiz bu bakımdan da “is
ter inan ister inanm a-’ hikâyelerine 
mevzu olacak yapıdadır.

İtiraz tanım ıyan sansür

V  ukarıda da işaret edildiği gibi, 
bir yabancı film  ithalcisi, Türki- 

yeye getirdiği film , İstanbuldaki 
kontrol komisyonu tarafından geri 
çevrildiği takdirde, bir kere de An- 
karadaki ''Merkez F ilm  Kontrol Ko
m isyonu"na başvyrmak hakkına sa
hiptir. Fakat bir yerli sinemacı, ha

zırladığı senaryo veya çevirdiği film  
"Merkez Film  Komisyonu” tarafın
dan reddedildi mi, ancak Devlet Şû
rasında hakkını anyabilir. Fakat 
Sansür Nizamnamesinin yapısı göz- 
önünde bulundurulursa, sinemacı için 
Devlet Şûrası yolu aslında bir “çık
m az sokak”tır. Zira, elinde her ta 
rafa çekilebilir bir nizamname, ge

niş takdir hakkı olan, daima^ işinin 
düşeceği bir sansür komisyonuyla 
çatışmak hiçbir sinemacının işine gel
mez. Gerek bu sebepten, gerekse 
Devlet Şûrasına yapılacak itirazın 

karara bağlanması için geçecek uzun 
zaman, sinemacının göze alamıyaca- 
ğı kadaı- zararlı neticeler verecektir. 
Bu bakımdan Türk sinemacısı, naza
ri değilse bile fiilt bakımdan -ki m ü
him  olan da budur- diğer vatandaş
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la rıh aksine, uğradığı haksızlığın ta
m irini istuyemiyecek durumdadır.

Değiştirilme*! gereken sansür

H  Ütün bunlar, Türk sinemasının bu
gün içinde bulunduğu ve yıllar

dan beri bir türlü içinden çıkamadı

ğ ı geri durumun baş'.ıca sebeplerin
dendir. Zira Sansür Nizamname*inin 
yirm i yıldan beri değişmiyen şekli, 
istensin veya istenmesin, Türk sine
masında alabildiğine bir zevksizlik, 

alab.ldıgine bir bayağılık, b*r seviye 
düşüklüğünün sürüp gitmesinde en 
büyük âmillerden bind ir. Sinemacı, 
sansürden senaryo veya film  geçir

mek için en emin yolu, daha önce 
bu heyetten izin alm ış senaryo ve 
film lerin kalıplarına göre çalışmak
ta  bulmaktadır. Bu • kalıplara sine

m acılar kadar sansür üyeleri de alış
m ıştır. Bu kalıplardan birazcık ay
rılma, sansür üyelerinde bir rahat
sızlık, bir şüphe, bir "acaba?” suali 
yaratmaktadır. Bundan dolayı sine
macı yeni her hangi bir şey dene- 
mektense emin formüllere sığınmayı, 
daha uygun görmektedir.

Böylelikle bugünkü Sansür N i
zamnamesinin değiştirilmesi, hem de 
en kısa bir zamanda değiştirilmesi 
zarureti kendiliğinden ortaya çık

maktadır. 19 Temmuz 1939 tarihli 
nizamname ne hukuk, ne anayasanın 
sağladığı haklar, ne en basit demok
rasi anlayışı, ne sinema endüstrisinin 
ihtiyaçları bakımından iler tutar ta 

ra fı olan bir nizamnamedir. Bu n i
zamname, tek Darti rejiminin hüküm 
sürdüğü bir sırada, "anti - demokra
t ik ” olduğu sonradan eski iktidar 
tarafından da yeni ik tidar tarafın 
dan da kabul edilen 14 Temmuz 1634 
tarih li “Polis Vazife ve Selâhiyetleri 
Kanunu” ile 26 Mayıs 1934 tarihli 

“Matbuat Umum M üdürlüğü Teşki
lâtına  ve Vazifelerine Dair Kanun"a 
uyularak çıkarılmıştı. Bu son kanun, 
basın, radyo, tiyatro gibi bütün dü
şünce vasıtalarını, o vakitki şartlar 
altında tam  mânasdyle devlet kon- 
trçflü altına sokmak maksadını güdü
yordu. 19 Temmuz 1939 da bu ka

nunlara uyularak yürürlüğe konan 
Sansür Nizamnamesi de. yine bir 
dünya savaşının bütün tehlikeleri i- 
yice be lird i#  bir anda, Faşist İtalya 
ile ; Nâzi Alnıanyasımn bu husustaki 

mevzuatı göaönüne alınarak hazır
lanmıştı. Bugün bu nizamnamenin 
yürürlükte kalmasını mazur göstere
cek hiçbir sebep ileri sürülemez. N i
tekim, yukarıdaki kanunlara uyuîa- 

rak. 'bir vakitler sahneye tatb ik edi
len sansür, vani oynanacak piyesle
rin sansürden geçirilmesi usulü son
radan kald ın lm ıştır. Türk sineması
nın ilk ağızda hiç olmazsa Türk T i
yatrosu kadar ılerliyebtlmesi için bu 
j ' İ ' l  - a n u u ,u « ı *mvı‘i!ek«tlerdeki 

esaslara göre ayarlanması lâzımdır. 
Esasen, “polis devleti” olm ıyan bir 
memlekette, bir polis sansürünün işi 
olmamak gerekir.

81w.

Türkiye
Acı bir yıldönümü

P  ®çen hafta içinde, Türk sineması- 
nı bir demir cendereye sokan san

sür nizamnamesi, yirm ine yaşını dol
durdu, Bundan yirm i yıl önce, 19 
Temmuz 1939 da "F ilm lerin  ve Film 
Senaryolarının Kontrolüne Dair N i
zamname" adıyla yayım lanan Sansür 
Nizamnamesi, yirm i yıl önceki kılı- 
ğiyle, sinemacıları dehşete düşüren, 
aydınları güldüren kılığivle ortada 
durmaktadır. Bu yirm i yıl içinde bir 
dünya savaşı olmuş, Türkiye bir re
jin i değişikliği geçirmiş, dünya görü
şünde, siyasette, sanatta derişiklik
ler, yepyeni düşünürler ortaya çık
mış, Türk sineması yılda beş film 
den yılda yüz film yapar duruma geç
miş, fakat cemiyetin ihtiyaçlarını 
karşılamak, bundan dolayı bu ihti
yaçlara göre değişmek durumunda 
olan bir nizamname olduğu gibi kal
mıştır. Galiba Tlirklyede yirm i yıl
dan beri değişmiyen tek şey Sansür 
Nizamnamesidir. Sinemacısı, sansür
cüsü. hukukçusu, sinema tenkdçisi, 
aydını, velhasıl sinemayla az çok il
gilenen herkes, bu nizamnamenin bu 
günkü şartlarla hiçbir çeküde bağ
daşamayacağını, demokrasiyle idare 
edilen bir memleket için övünülecek 
hiçbir yanı olmadığını her fırsatta î- 
leri sürdükleri haide. Nizamname, 
müzelik kıymeti her gün biraz daha 
artarak durmakta, sadece Türk sine
masının geri kalmasında başlıca se
beplerden biri olarak kalmaktadır.

Bu sansür nizamnamesine göre, 
Türkiyede film  çevirecek olan k im 
seler, film in senaryosundan altı nüs
hayı incelenmek üzere İçişleri Ba
kanlığına vermek zorundadır. İçişle
ri Bakanlığma bağlı "Merkez Film 
Kontrol Komisyonu" bu senaryoyu 
gözden geçirir, ya filme alınabilece
ğine. va toptan reddine, va da bazı 
dağişiklikler varılm ak sııretiy> çe
kilmesine izin verir. Böylelikle Tilr- 
klye-te sinema için bir "ön - sansür” 
kurulmuştur. Fakat işler bununla 
kalmaz. Ser.a’. yo film  haline geldik
ten sonra, bir kere de baya», perdede 
y'ne aynı komisyon tarafından göz
den geçirilir. Komisyon yine yukarı
daki kararlardan birin; verir. Yani 
çevrilmiş film i ya kabul eder, ya top
tan reddeder, yahut ds bazı kesinti
ler. !>azı değişiklikler yapılması şar- 
tiyle oynatılmasına müsaade eder. 
Fakat sinemacının çilesi bununla da 
bitmez. Bu çifte sansürden geçen ve 
gösterilmesine müsaade edilen her 
hangi bir film, piyasaya çıktığı va
k it “sonradan her hangi bir mahzur 
görüldüğü takdirde", oynatılması yi
ne yasaklanabilir.

» in r iir  Î3ta. doj$sr,«ter: einej»*c;wr.
kendi kendini s&asttril... Bi? senaryo
cu, bir rejisör daha kalemi eline alır 
almaz ilk düşüneceği şey mevzuunu 
nasıl geliştirmek, şahıslanm nasıl 
seçmek, hâdiseleri nasıl sıralamak 

değil, bunları sansürün hoşına gide
cek en uygun şekle nasıl -;okabilece- 
ğidir. Falanca sahneyi gözünün önü
ne getirdiği vakit sansürün buna ne 
diyeceğin;, filânca sahnenin hangi 
nansür üyesinin hoşuna gitmiyeceği- 
ni hesaülamıya çalışır. Ama bu he
sabı çok kere yanlış çıkar; bütün i- 
vi niyetine rağmen kendini sansür 
nizamnamesine göre "ayarlam ak” i- 
çin sarfettiğı gayretler ekseriya bo
şa gider. Z ira ortada sansürün kul

landığı belli bir ölçü yoktur. Gerçi 
sansür nizamnamesi, beyaz perdede 
neleri göımetken hoşlanmadığını 7 
nci maddesinde on fıkra halimle sı
ralamıştır. Am a bu "*>n buyruk"un 
"evamır-i aşere" ile benzerliği sade
ce sayı bakımındandır, kesinlik ba- 

■ kım ından değil! Gerçekten de "eva- 
mir-i aşere "de öfdürmiyeceksin”, 

“çalmıyacaksın", "z,na etmiyecek- 
sln” ... şeklindeki kesin ifadeler ya
nında Sansür Nizamnamesinin on 
b 'iyn ığu top gibi yuvarlanabilir, lâs
tik gibi uzayıp kısalabilir, havanın- 
rutubetine göre değişikliklere uğrar

bir yapıdadır. ‘‘Dost devlet ve m il
letlerin hislerini rencide etmek", “u-! 
m ıım i terbiyeye ve ahlâk ve m illî duy-j 
gularım ıza m ugayir olm ak”, ''mem
leketin inzibat ve emniyeti bakım ın
dır. zararlı olmak”... gibi ifadeler her 
türlü  tefsire elverişlidir. N-itekim ta t
bikatta bazan gülünç neticelere va
ran örnekleri çok görülmüştür. San-, 
sür nizamnamesinin bu vapısı yalm?

j v• ı v. „ k,, Komisyona, incelenecek senaryo ve-
sınemacı arı değil, bizzat sansür he- Cg f;,m jn konusn bakmun.ja n  ilg lli
yeti üyelerim de şaşırtmakta, çok hpl. hanırl blr haska
kere İstanbul ile Ankara sansürü bir
birine zıt kararlar almakta, hattâ 
basan aynı heyet içindeki üyeler a 
rasında da bu hususta anlaşnıazlık-j 
lar doğmaktadır.

Ölçüsü değişen sansür

rr  iirkiyede mevcut iki sansür heye 
*  tin in biri Istanbıılda, öbürü Ar 
karadadır. İk i heyetin kuruluş şekli 
ile vazifeleri fark!.dır. İstanbuldaki
sansür komisyonu. Türkiyeye getiri
len yabancı film leri kontrol eier. 
B.r başkan ve dört üyeden kurulmuş

|aı  eden film  ithalcisinin bu itirazını 
leliyen bir "temyiz" mercii olarak 
çalışır. İçişleri Bakanının, ba

kanlık erkânı arasından seçtiği bir 
|imse komisyona başkanlık eder. Ü- 
yelcri de yine İçişleri Bakanının Km- 
liyet Genel Müdürlüğünden seçtiği 
tir temsilci ile M illi Eğitim  Bakanlı
ğı, Basın - Yayın ve Turizm Bakan
lığı ve Genel Kurmay Başkanlığın- 

Han gönderilen temsilcilerdir. Her iki

lıer hangi bir başka bakanlık da 
( Jtemsilci gönderebilir. Her iki komis- 
‘ pen, film leri yukanda sözü geçen 
‘Yon buyruk” çerçevesi i^-inde inceler. 

Bununla birlikte, yerli filmlere tat- 
pbik edilen ölçü ile yabancı filmlere 

•tbik edilen ölçü yine de aynı de
ldir. Yabancı filmlerde müsama- 
.yla karşılanan hususların onda biri

ke bile yerli filmlerde göz yum ulm a
klığı her vakit rastlanan bir hâdise- 
lir. Bundan başka, bir yandan ni
zamname prensiplerinin çeşitli tef
sirlere elverişli bulunması, bir yan
ılan da komisyon üyelerinin daim i ol-

ericam®arasûıdan bu ö,cUlerin devamh ° ,arak
değişmesine yol açmaktadır. Komis
yona ileri görüşlü. müsamahakâr, 
fcydın kimseler hâk im  olduğu vakit 
netice başka, bunun aksi durumda

kanlığı adına Emniyet Genel M üdür 
lüğünden. M illi Eğitim  Bakanlığın
dan, Basın - Yayın ve Turizm Ba-

ği gibi, yerli film  senarvolan ile v e J- R iz in i sansür sistemimizin ağırlık 
l; Irrmtrnl oAov nvnr.fl. tatn jfllr noktası. AİVAfli vp nhlâki mavccıı.li filmleri kontrol eder, aynca İst 
bul komisyonunun aldığı karara

>

noktası, siyasi ve ahlâki mevzu
larda toplanmaktadır. Buna rağmen, 
her tarafı sıkı tutulan bu nizamna
mede nedense çocuklar hiç düşünül- 

ıemiştir. Sansür sistemlerinin he- 
y— İnen hepsinde bir yaş sınıflaması ya- 
■■*3 kılm ıştır. Çok kere oııaltı olarak tes- 
‘ VI bit edilen bu yaş sınıflamasında, ba
y a t ı  film ler on altı yaşından küçilkle- 

iTtfe gösterilmez. Bununla da iki mak- 
‘eat güdülmektedir. Birincisi onaltı 
raaşından küçüklerin görmesi hak i

katen mahzurlu olan film lerin ço
cuklar üzerindeki kötü tesirlerini ön
lemek, İkincisi de onaltı yaşından 

Jpüyük seyircinin, böyle bir tahdit yü
künden  bazı filmlerden nahrum ka l
m am as ın ı sağlamaktır. Halbuki bu- 

ünkü dun ım da bir yandan onaltı ya
lından küçük olanların görmemesi 
ereken film ler bunlar tarafından 
rbestçe seyredilirken, öte yandan 

yetişkin seyirci, her haııgı bir zarar 
Sjgörmeks zm seyredebileceği bazı 
■film lerden mahrum  kalmaktadır.

S l ’oİLs saıısiirii 
•  ,,

V  ansür Nizamnamesinin prensiple- 
ri kadar garip olan bir husus da 

ntrol komisyonunun yapısıdır. Yu- 
anda da belirtildiği gibi “Merkez 
ontrol Komisyonu” İçişleri Bakan- 

’-ğıns bağlıdır, aynca beş kişilik 
heyetin iki üyesi de yine bu bakan
lığın memurları arasından İçişleri Ba

zılı tarafından seçilmektedir. Hukuk 
itaplarında bunun adı yalnız “dev- 
et sansürü” değil, aynı zamanda 
“polis sansürü”dür. Bunun kadar tu-ö lçüsü olmayan sansür 

| i undan dolayıdır ki, Türkiyede yu- 
1 kandak i sıkı sansürün vanısıfa 
bir de yazjU hiçbir metne dayanmı- 
yan fakat ondan daha korkunç bir

“Namus düşmam"ndan bir sahne
Sansürün hışmına uğrayanlardan
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T İ Y A T R O

Fransa
Pariste bir mevsim
|J u vıl Tiyatro mevsiminde Paris-

te tam  120 eser sahneye konul
muştur. Fakat tiyatro çevrelerinde 
turna rağmen hâ.'d bir ' buhran'dan, 
tehlikeli bir kr,z"den bahsedilmek
tedir. Herkes bir suçlu peşindedir; 
buhranın müsebbibi acaba yazarlar 
mı, yoksa tiyatro direktörleri nıidiı ? 
diye araştırılmaktadır. Kabahati se
yirciye ytlkliyenler de yok değildir. 
Geçen hatta, meşhur l'Express'te çı
kan Robert Kanters’in yazısı, Paris 
tiyatrolarının geçen mevsimdeki 
manzarasını pek giizcl çizmektedir.

İşe yarayan kalabalık

^  utası m uhakkaktır ki. geçen nıev-
S  sim Pariste sahneye konulan 120 
temsilin yarısına yakın bir kısmı, o- 
yunun daha ilk günlerin le !>lr “sıfır” 
ölçüsü içme-girmiştir. Bu adilâne bir 
netice sayılmalıdır. Eski ve bunca 
zamanın, bunca çalışmanın mahsulü 
olan tiyatro toplulukları ise, insanı 
hiç şaşırtmıyan klâsik yollarından 
ayrılmamışlardır. Musset ve Moliere'- 
den istifade edilmiştir. Ancak Pari- 

sin gözde tiyatro salonlarında, geçen 
mevsim, muvaffak olmuş eserler de 
oynanmamış değildir. Ne var ki böy- 
lçleri dar bir çerçeve, küçük bir nis- 
bet içir.de ka lm ış lad ır. Meselâ ken
disinden çok şeyler beklenen Barra- 
ult - Renaud topluluğunun oyunları
nı seyredenler, sahnedekilerin ilerle
me ve olgunlaşma yılları ile Odeon’- 
daki şöhret y ıllan  arasında bocala
m akta olduklarım söylemişlerdir.

Sahnenin dev yazarlanııa gelin
ce, bunlar arasında sadece Aneuilh, 
bu yıl büyük form göstermektedir. 
Gözde piyesi, “L ’hurluberlü'dür. 
Montherîant son piyesinde nefsine 
karşı beslediği- 'büyük itimadın kur
banı olmuştur. B ir tiyatro yazarının
o yu mı biraz da seyirci gözü ile d ik
kate alması icap etmez mi ? Rusların 
Umidî Maiakowski, tam bir hayal 
k ınk lığ ı yaratmıştır. Buna mukabil 
aynı millet, bu yıl A!bert Camus is
mi altında "icrayı faaliyet” eden Dos- 
teyevski'den dolayı büyük bir gurur 
duymaktadır. Camus'nün yeni piye
sinin adı “Les Possedes’dir.

Amerikalıların en iyisi ve bir ba
kım a tek tiyatro yazan olan Ten-

nessee W illiams, gerçekten iyi t ir
sahııe yazarı olmasına ve bu yıl da 
Paris sahnelerinde kusursuz bir eseri 
görülmesine rağmen gene de geçmiş 
yılların büyük muvaffakiyetine ula
şamamış sayılıyor VVilliams’m bu yıl 
Pariste oynanan piyesi "La Descent 
d’Orphee’’dir.

Pariste halk i ’in oynanan eser
lerde birşeyler değil, hiç bir şey ara
mamak lâzımdır. En fazla tutan iki 
eser "Les Portes c!aqııent” ile ' Les 
Chcutes”tur ve ikisi de umumiyetle 
kaba saba esprilerle doludur. Israrla 
oynandığına bakılırsa, bu yıl Paris 

tivatro âleminde kabalığın pek işe 
yaradığını söylemek İcap eder. A n 
laşılan "hayatın maddeciliği" sahne
ye sirayet etmiş gibidir. Halkın bir 
meseleyi ortaya koyan veya koymuş 
gibi görünen piyeslere karşı göster
d iği alâkanın sebebi budur.

("mitler âlemine "'elirice, söze bir 
"heyhat” ile başlamak doğru olur. 
Burada ila pek fazla birşey bulmak 
kabil değildir. lonesco, hızlı gelmiş 
ve "Tueur san s gages" ve "Victimes 
du devoir” isimli eserleriyle Sala- 
erou. Achard, Roussin grupurru ya
kalamıştır.

Alliance Française sahne toplu
luğu mevs mi, birbirinden işe yara
maz eserlerle kapatırken, Tertre’de 
direktörler ne yaptıklarını pek bil
men haldedirler... Yeni üm itlerin böy
lelikle Pariste Sahne âleminde kü
meleştiği üç tiyatro kalm ıştır: Re- 
camier, Lutece ve Yeni Cen Tiyatro
su..

Birincisinde Eııgene lonesco’nun
muvaffak bir esen yer almıştır. Lu- 
tece'dâHise Brecht ve A lain bu yıl da 
muktedir şahsiyetler olduklarım gös
termişlerdir. Cep tiyatrosu ortaya i- 
ki başanlı eser koymuştur: Birincisi 
Ugo Betti’ye aittir. Sonra François 
Billetdoux "Tchin - Tchin” isimli 

parlak, müstehzi ve hisli oyunu ile 
bir yenilik bir zafer daha getirm iş
tir. Keza bu küçük sahnede M. Vi- 
taly, Jean Pierre Grenier gibi iyi o- 
yuııcular da mevcudiyetlerim ten- 
kidçilere kabul ettirmişlerdir.

Bununla birlikte seyircinin bir 
takım  haksızlıklar ettiği de olmuş
tur. Brendan Behan'ın ‘‘Client du 
M atin" isimli oyunu, işte bu haksız-

Teneşsee Wi!Iiaııi‘»
Gene de fena değil

lığa uğram ış eserlerden birid:r. Ama 
bunun yanında arzu edilmeyen “Mac- 
beth” b ıkkınlık  vermiş olan “Mari-
anr.e” yerinde bir geri çevirmeye he
def teşkil etmişlerdir.

Um um i bilgisizlik

T şin bilançosunu çıkarmak icap e- 
derse Paris tiyatrolarında bir kri

zin mevcut olduğunu söylemek Kı
zımdır. Bu hüküm  belki tenkidçiliı^ in 
klâsik ölçülerinden biri olarak kabul 
edilecektir. Sonra herkes kabahati 
diğerinin üzerine atmaya başlayacak
tır. Günahın seyircide mi, aktörde 
mi, yazarda mı, direktörlerde nıi, 
hattâ  tenkidçide mi ? olduğu düşü
nülecektir. Bu kimseler daur.a ken

dilerini müdafaa etmek için yollar 
ve deliller bulacaklar, yaratacaklar
dır. Öyle ki uzun sahne tecrübeleri 
olan genç aktörler “Biz daha yeni
yiz” demekten, en zencin direktörler 
' Oyun çok para ister” fikrin i ileri 
sürmekten, şöhret sahibi yazarlar 
“Peki am m a  bundan önceki eserim 
böyle miydi sank i?” gibi oytmujı gü
nah ve sevabını umumileşt rmekten 
kaçınnııyacaklardır.

Bir tiyatro krizinden söz açılırken, 
bumın daha ziyade işin tatbikatında 
olduğunu kabul etmek lâzımdır. Bel
ki her yeni yıl, sahneye iy i bir re- 
pertuvar bağışlamaz, ama bu demek 
değildir ki, illâ  perdeleri bir işgüzar
lık ölçüsü içinde, bir zevksizlik nu
munesi olarak açmak lâzımdır. Pa- 
riste her yeni mevsimde ortaya ko
nulan eser arasından sadece 2 - 3 ,  
nihayet 4 eserin gerekli alâkayı top
layabilmesi, takdir edilmesi, tiyatro 
sahasında umum i bir bilgisizliğin 
lıükünı sürmekte olduğundan başka 
türlü izah edilemez. Yoksa direktör

YED İT EPE  Y A Y IN L A R I A R A S IN D A  Ç IK AN
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ler, rejisörler hepsi birden devamlı
ve ısrarlı bir şekilde her yıl tahm in
lerinde yanılmak hastalığına nıı tu
tulmuşlardır?

Hangi ticari şirket ah ut kapita
list, sonumın hüsran olacağını bildi
ği bir içe büyük meblâğlar yatm r. 
Görülüyor ki esas dâva şu “Umumi 
B ilg is iz lik led ir. Paris sahneleri ehil 
ellerde değildir. Sr>n yılların en bii- 
yilk başarılarından birini teşkil eden 
Jean V iların  u lattığ ı muvaffakiyet 
kendisinin aynı zamanda iyi bir ida
reci vasıflarını taşımasından doğ
maktadır.

Seyirci mevcuttur. Bu seyirci her 
mevsim» bir kac esere kıymet ver
mektedir. Gerçekten en iyi. en m ü
kemmel olan ise bir “hâdise" teşkil 
etmektedir. Seyirci geçen günler zar
fında zevkini ve bilgisini yükselt
miştir. Oyunun, sahnenin de bu iler
lemeye uymasından tabii bir şey ola
maz. Bunun için de iş yazardan tu
tun, münekkide kadar herkese bir
den düşmektedir. Neden Ionesco'nun 
eseri, Jacques Tati'nin geniş seyirci 
topluluğuna sahip olmasın? Esas i- 
tibariyle birincinin Tati’den büyük 
eksikliği yoktur. Fakat tatbikat... 
Seyirciyi kendine bağlamak zevk is
ter, metod ister, bilgi ister, anlayış 
ister...

Sahne eserleri buhranı da üzerin
de durulmaya değer bir mevzudur ve 
tiyatro âlemi için birinci kr?wlen da
ha tehlikelidir. Bu tehlikeyi hesaba 
katan Hükümet, devlet eli ile işleti
len tiyatrolara her türlü yardımın 
yapılacağını açıklamıştır. Bu sözün 
.cinde, bir ilham parisi kendisini giz
lemeye çalışmaktadır. Bununla be
raber Comedie - Franeaise’in gelecek 
mevsim ortaya koyacağı repertuva- 
rın dört başı mamur, bulunmaz bir 
lUnt kumaşı olacağını söylemek ge
ne de fazla hayalperestik olur.

Rüzgâr bekleniyor

I  )  i rektörler bövUsirre bileisiz ve
sistemsiz olduğu müddetçe, iyi

piyes- bir şans iş.dır. Tesaauıeıı bu
lunur. Sayısı da hic bir zaman ka
barık olmaz. Bir takım  tiyatro di
rektörlerinin roman parçalan nesin
de koştuğunu biliyoruz Bunlardan 
piyes çıkartmak güc şeydir. Fakat 
sen gel de kabul ettir .. Yılla-dır p i
yes yarışmalarına ehemmiyet veril
miyor. Asıl mühimi, piyes yazmanın 
bir büyük iş olmadığı, asıl güc ve zor 
muvaffakiyet yolunun, piyesi en iyi, 
en güzel sekle sokmak olduğu fikri 
benimsenmiyor. Meselâ Billetdoux, 
gecen yıl keşfedilmiş b r yazardır ve 
şimdi isim sahibidir.

Reper^uvar krizinin. Jean Paul 
Sartre’m bir konferansında da izah 
etmeye çalıştığı gibi, bir sosyal dü 
zensizliğe ballanm ası da kab Idir. 
Yaratıcıların üzerlerindeki ekonomik 
faktörlerden müteşekkil bulutların 
yeni bir rüzgârla dağılması beklen
mektedir. tşte şimdi hepimiz, inanç
la. güvenerek bu rüzgârı bekliyo
ruz... Sinema âlemi bu rüzgârı bul
duktan sonra, elbet bir gün de şah

ane ona kavuşacaktır,.
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Transfer
Bir çift bacak: 70'bin!

f  eçtiğimiz haftanın sonunda, sı- 
cak bir cumartesi günü, fr . B. n:n 

emektar ve acar futbolcusu Basri ne
şeli bir şekilde girdiği klüp lokalini 
asabi bir çehre ile terk ediyordu.

Hasrı, F. B. klUbUnün mukavelesi 
biten 7 futbolcudan biriydi ve kendi
sine teklif edilen 60 bin liralık trans
fer ücretini kabul etmiyordu. F. B. 
klübü ile Basri D irim li arasında mev
cut bulunan ve spor çevrelerini ziya
desiyle meşgul eder, “dahili transfer 
ih tilâ fım ” kısmen ifade etmek gere
kirse. Basri D irim li ile F. B klübii 
transfer mevzuunda mutabakata va
ramadılar demek kâfi gelirdi.

Hâdiseli ve sürprizli geçen Fener-

Osn;an Kavrakoğ’u 
Fara dağ'.tma zevki

bahçe kongresinden sonra, spor ef
kârının ziyadesiyle alâkadar eden bu 
dahili transfer hâdisesi, geçtiğimiz 
haftanın sonunda sıcak bir cumartesi 
günü şöyle cereyan ediyordu:

İdare heyeti azalan ndan Müslim 
B a ğd a r , F an ık  İlgaz ve Raif Dinç- 
kök klübe ilk gelen âzalardı ve saat 
sabahın onunu gösteriyordu. Onları 
takiben reis Agâh Erozan geliyordu. 
Erozanın görünmesiyle flaşlar parlı
yor ve basın mensupları etrafını alı
yordu. Erozan, otomobilden iner in
mez büyük beyaz mendili ile terlerini 
kuruluyor ve “Yazın” diyordu "Y a 
zın Avrupa şampiyonu olursak 500 
bin lira prim  vereceğiz. Bize şampi-

0 R
yo-.Kik en #z Ç milyon lira kazandı
rır. Oyunculara seve seve yanm  m il
yonu iağ ıtınz .' Fakat her n î hikmet
se dahili transfer mevzuunda. Basri 
meselesinde sanılanlara c'’vap verme
yi zait addediyordu.

Saat 10.30 u gösterirken İkinci 
başkan Osman Kavrakoglıı hususi 
otomobili ile k übe  geliyordu. Ba™ 
kimseler onun eski Kavrakoğlu olma
dıkını anlamakta güçlük çekmiyorlar
dı. Kavrakoğlunun objektife poz ve
ren mütebessim cehresinin ardında 
ilziSntü ve huzursuzluğun mevcudiye
ti dikkati çekiyordu. Daha smıra fu t
bolcular sökün ed-yordu. F. B. lokali 
belki en heyecanlı hâdiselere sahne 
ofleaktı. Sanki F. B. transfere değil 
de veni jıjv mevsimi açmağa hazırla
nıyordu.

Nihayet la’ıil sat’ş besliyordu, 
tdare heyeti iıa'^ı-r^a çıkan ilk fut
bolcu Seracettirdî.. Sat .s muamelesi 
kısn sürüyor. Pcracettin 30 bin lira
ya klüpünle kalıyordu. Omı diğerleri 
Şeref. .Ved ıiı. Naci. Akgün ve nihayet 
Basri takip ediyordu.

( üzülmeyen diiğiiın 

p  ünün çözülmeyen düğümü. Basri
Dirim li nihayet idare heyetinin 

karşısına çıkıyordu. Reis ile Basri a- 
rasında şöyle bir muhavere cereyan 
ediyordu:

" — Basri isteğin?”

— Sizin isteğiniz?

— Prensip karanna vardık 60 bin
lira...

—  Düşüneceğim...

- İdare heyetimiz üç gün mehil 
tanıyor. H itam ında klübe teklifini 
bildirmen lâzım...

Basri D irim li bu 'mehilden azami 
derecede faydalanacağını söylüyor ve 
k 'übü sinirli bir şekilde terk ediyordu.

Hâdise, geçen haftanın sonunda
cereyan eden en m ühim  transfer hâ- 
disesiy-ii. ve bir futbolcu iktisadi şart
ların kendisini ıcjıar ettiği mucip se
bebiyle 60 bin liralık teklifi red ediyor 
ve b-r cift bacak için 70 bin lira talep 
ediyordu.

Her iki tarafta kararlarında ısrar 
edeceklerini ifade ediyorlardı. Fener
bahçe 60 bini 61 bine çıkarmamak 
kararını basına bildirirken, Basri D i
rimli. son kozunu oynıyacağını ifade 
ediyordu. Bu arada Kavrakoğlu da 
komışuytor ve eğer Basri üc günlük 
rıehil'in  hitam ında 60 biııi kabul et
mezse 40 bin liraya satışa cıkanlaca- 
ğı tehdidini savuıuvoıdö. D ikkati çe
ken nokta para dağıtım ı zevkini ta t
min edenlerin Emektar B ısriy i feda 
edip edemiyecekleriydi. Hele Avnıpa 
Şampiyonluğu arifesinde -70 b n lira
ya da mal olsa- kuvvetli b r çift ba
caktan mahrum olmak F. B. ye neler 
kaybettirecekti. Asıl düşünülmesi ge
reken nokta da buydu galiba...
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