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Sevgili AKİS okuyucuları

C  ftvc.'îık eliyle gönderi!tn tekziplerin şikâyetçisi Pilnya ç«-
çeîi hafta şip’d'v» Isa'lar p irü ln ıe ın^ . işitilmemiş l>lr sey j>*rt> 

\KtS’in >aıi'imn m n ı j la  neşrettiği hir tekzibi, iliııulı lıir başlık kon
durmayı da ihmal etmeksizin iktibas eyledi! Kir t ek/.I lılıı iktibası... Bu, 
şikplıefllz, müstakil bir gazete için bir yenilikti ve eğer IHinya. tekzibe 
mevzu teşkil eden ya lıy ı da evvelce iktibas elm iş olsaydı, hareketi t>U 
dürüstlük örneği sayılabilirdi. l a  kat. Iıayır... lıiıııya. tıpkı Kudyo tîa  
/.(■tesi gibi, okuyucularına burslu olması lâzım  j;<-l**n Kaygıyı da unuta
rak evvelce tek satırla olsun bahsetmediği bir hâdise lıakkmdaki tek
zibi sütunlarına aktarm akta tereddüt etmemişti!

Anlaşılan pazarlıklarının açığa vurulması “Dünyevî pazarlıkçı hır ” ı
o kadar öfkelendirmiştir ki, artık aklı selimin icaplarını da, hasın mes
leğindeki teamülleri de düıııdiiz görme- e başlamışlardır.

A llah selâmet versin!

i* ıı hafta okuyucularımıza. Yatan Cephesine iltihak için telgraf ör
nekleri anketimize gösterdikleri alâkadan cesaret alarak yeni bir 

mevzu teklif ediyoruz: Soğuk luırh yayını örnekleri...
.Muhayyile ve mizah kabiliyeti kuvvetli okuyucularımızın, "Ankara

- T. K. 58'i" adresine gönderecekleri soğuk harb yayını numunelerinin 
en başarılılarını Ky liil başında çıkacak 'it,l> ııcı sayım ızdan itibaren neş
redeceğiz. Bir ay devam edecek olan bu neşriyatın sonunda, muhalif
lere ve .Muhalefete “en usturuplu şekilde küfreden” okuyucumuzun gön
derdiği numuneyi birinci ilân edeceğiz.

Bu yeni müsabakamızın en az Itadyo Gazetesi kadar eğlendirici 
olacağından eminiz.

★

| 1 eçen hafta B. P. Ger.el idare Kurulunun ve Kabinenin çal tornalarına
* Ankarada devaın etmelerinden eu büyük memnuniyeti duyan, m u

hakkak ki, AK İS 'ti. / İra  istihbarat kadromuzun en becerikli elemanla
rının Ankarada bulunması sayesinde, herkesin zihnini kurcaiı.van "Men
deres |>. |*. de ne yapmak istiyor” sualine en doğru cevabı getirmek, top
lantılar başkentte yapılınca kolay olmuştur. I>. I*, başlıklı yazımızda. 
İktidar partisi hakkında hiçbir yerde neşredilmemiş haberlerimizi okur- 
ken, okuyucularım ız da bizim duyduğumuz memnuniyeti paylaşacak
lardır.

★

I | emokrasinin memleketimize getirdiği yeni tip |Hilitlkacıların en ba
şarılısı olan Tevfik İleri, bu muvaffakiyeti sebebiyle, bu sayımızın 

kapağına çıkmıştır. Politikacılar başlıklı yazımızda gerek bu yeni tarz 
IMilit'.ka, gerek başarılı hatip Tevfik İleri hakkında zevkle okuyacağınız 
tatlı hikâyeler anlatılmaktadır.

★

| î  ıı haftanın başında tstanbula gelecek olan "A lınan mueizıesi"nin ya
ratıcısı Prof. Krlıard’ııı ziyareti, geçen hafta B ’şişleri ve Maliye Ba

kanlıklarının kurmay heyetleri iie gazetecileri s ki bir çalışmaya mec
bur tuttu. Bakanlıkların kurmay heyetleri Krtıard’a sunulacak dokü
manları hazırlamakla, gazeteciler ise haber sızdırmakla uğraştılar. Bu 
mevztıdaki en İyi haberleri A K ls 'iıı topladığını, Ziyaretler ballık lı ya
zımızı okuduktun sonra, siz de teslim edeceksiniz.

★

. m TA ost ve kardeş nnisltiıııan memleketler”in AnkaradııUi temsilcileri.
diğeı- diplomatlara nazaran pek alıngan oluyorlar ve basında mem

leketleri hakkında çıkan yaz'lara karşı büyük hassasiyet gösteriyorlar. 
İşte bu yüzden geçen hafta İktidar partisi organı Zafer ile Suudi Ara
bistan Klçiliği arasından kara kedi geçti. Dış Politika başlıklı yazım ız
da, “dost ve kardeş miislüman memleketler" hakkında pek dikkatli dav
ranan Zaferin bir yazısının yarattığ ı çöl fırtınası, bütün teferruatı ile 
hikâye edilmektedir.

A KİS'in kurmay heyeti geçetı hafta yaptığı toplantıda Spor sayfası
nın ıslaha muhtaç olduğu kanaatuıa vardı ve yapılacak yenilikler 

hakkında okuyucuların fikrine müracaatı kararlaştırdı. Spor meraklısı 
okuyucularımızdan ııasıl bir spıır sayfası İstediklerini yazarak hlze yar
dımcı ol.ııularını bekliyoruz.

Saygılarımızla
AKİS

S



YURTTA OIJJP BİTENLER

Millet
n nereye...

r i  t îe n  haftan ın  basında Ba;baka- 
nııı Istanbulu bırakıp başkente 

gelinesi. şaşırttı 'Acaba neden An- 
karaya g itti"  suali, vatan sathını do
la b ı Aslında bir Barbakanın baş
kente gitmesinden tabii, dtinvada ne 
olabilirdi? Fakat lflftö TUrklyesinde 
Başbakanın tstaııbulda olması nor
mal. başkente gelmesi anormaldir! 

■A'
ansunda Muhalefet ekipini kar- 
şılamaga. gelen halka karşı poli

sin cop kullanmaması. Keçen h a fta 
nın en ıııiUılnı haberleri arasındaydı. 
lS.'ıf» TUrklyesinde elinde bir cop tu
tan polisin, copunu halkın sırtında 
denememesi bir hayret mevzuudur!, 

■i
R  izede C. H. P. milletvekillerinin 

f>. I ’, kongresinde iyi karşılan
ması. gazetelerde manşet haberiydi. 
lî>,îf> TUrkiyesinde D. P. li ev sahip
lerinin C H. P. li misafirleri ağırla- 
ıııası hâdisedir!

Gerçi buıılar tatlı sürprizlerdir. 
Am a 1059 TUrkiyesinde en tabii hâ
diselerin sürpriz tesiri yaratması a- 
cıdır. çok acıdır.

I ) .  1\

Mevziî bulutlar

{ ’ erıde bıraktığım ız Cumartesi gü 
nü öglelen sonra 0002 kırmızı 

plâkalı siyah Cadillac. Esenboğa ha
va meydanının yolunu tuttuğu sıra
da lıava kararmaya, gök gürlemeye 
başladı. Cadillac terminale vardığın
da gök simsiyahtı. Otomobilden Men
deres ve beraberindekiler çıktılar.

Başbakan Menderes uzun bir ça
lışma haftasından sonra İstanbula 
dönüyordu. Meydana bir saat evvel
den haber verilmiş, Barbakanı götü
recek ııcak hazırlanmıştı. Fakat ha
va birdenbire kararmıştı. Menderes, 
havanın uçuşa müsait olup olmadığı
nı uçağın pilotundan ve meydan uçu? 
âmirinden sordu. Her ikisi de "U ça
bilirsiniz efendim, bu hava tamamen 
mevziidir" cevabını verdiler. Mende
res kararını henüz vermemişti ki. be
raberinde gelen zevattan biri lâfa 
karıştı ve "İsterseniz yarın sabah 
hareket edelim efendim" teklifinde 
bulundu Bu söz Menderesi sinirlen
dirdi. ama yine de beraberinde taşı
dığı bu sesin sahib ni dinledi. Uçuş 
âm irinin ve uçak pilotunun "uçabilir
siniz" teminatına rağmen uçmamayı 
tercih etti. Beraberinde getirdiği ‘ ya
rın ni’un" tavsiyesini veren zatı mey
danda- bırakarak. Cadillac'ına bindi 
ve Dilâver A ıgunla birlikte şehre 
döndü. Menderes 24 saat rötarla. Pa
zar günü öğleden sonra uçakla Istan- 
bula gitti.

•‘(»mı bilıııeın a rtık !”

Ti aşbakan ve D. P. Genel Başkanı 
Menderesin Ankaradakı bir haf

tası, ondan evvel İstanbuldaki hafta
sı gibi çalışma içinde geçti. H attâ 
Ankara haftası daha hummalı bir fa 
aliyete sahne oldu. Başbakanlık me
m ur ve müstahdemleri, hafta boyun
ca öftle yemeklerini saat d’te yemek, 
geceleri saat 3’te yatmak zorunda 
kaldılar. Buna sebep Başbakanlıkta
ki D. P. (îenel İdare Kurulu ve yarı 
mevcutlu Kabine toplantılarıydı.

Menderes, niciıı İstanbul toplan
tılarım  ansızın Ankaıaya nakletmiş 
ve 20 küsur kişiyi İstanbuldan ayır
m ıştı? Sualin cevabından Genel İda
re Kurulu üyelerinin bir kısmı Jalıi 
habersizdi. D. P. Genel Başkamın 
Ankaraya iten kuvvet, "istik lâl ar
zusu" idi. İstanbul toplantısına sağ
dan. soldan ve yukarıdan miiduhele- 
ler vııkıı bulmuştu. Genel Başkan 
müstakil olnvık kararındaydı ve bu

nun için de Ankaraya göc etmekten 
başka çıkar yol bulamamıştı.

Ankara toplantılarının en sonun
cusu. D. P. Genel İdare Kurulu top
lantısı. Cumartesi sabahı yapıldı. Top
lantıya mûtat Üzere ilk gelen, sabah 
9.38'Je, Menderes oldu. Beraberinde 
Refik Koıaltan vaıdı. Menderes, sa
bahın bu nislıeten erken saatinde 
komşusu Kom itana uğramış, onu
0002 plâkalı Cadillac'ı ile toplantıya 
getirmişti. Mamafih Genel İdare Ku
rulu üyesi olmayan Katin Rüştü Zor
lu. mûtat h ilâfına daha erken Baş
bakanlığa gelmişti.

Saat 9.45’te. nazariyatta D. P. 
Genel İdare Kurulu ile değil, kısaca 
D. P. ile dahi alâkası olmaması lâ 
zım gelen açık renk elbiseli Ankara 
Valisi Dilâver Argun da Başbakan

lık  binasının kapısı önünde göründU. 
Onu diğer açık renk elbiseli bir adanı, 
Ağaoglu takip etti. Sabık Bakan Sa- 
met Ağaoğlu. Başbakanlığa bir tak 
si ile gelmişti. Benderlioğhı da taksi 
ile teşrif edenler arasındaydı Beyaz 
elbiseli Tevfik İleri. Karayollarına a- 
it 16130 plâkalı arabadan çıktı. Ge
nel İdare Kurulu üyesi Mustafa /,e- 
reni TUrkkuşuna ait bir otomobil ge
tirdi. Daha sonra Celâl Ramazanoğlu, 
R ıfk ı Salim Burçak. Sıtkı Yırcalı, 
Kâm il Gündeş. Hüseyin Kırat. Rauf 
Onursal. Remzi Bırand. Muzaffer 
Kuıbanoğlu geldiler.

Toplantıva katılmam akla beraber, 
beyaz elbiseli Polatkan ile kahveren
gi elbiseli A taman da Başbakanlığa 
uğradılar.

Toplantı hemen hemen tam mev
cutla -<aiit iti'da başladı ve 13.3U’a

kadar sürdü. Başbakanlık kap'Si ö- 
nüııde -tıpkı İstanbul Vilâyeti kapısı 
önün le olduğu gibi- sıkı tprtibat a- 
lınnuştı. Kapıda bekleyen gazeteciler 
ve foto muhabirleri, polisler tarafın
dan uzaklaştırıldı. Resim çekilmesi
ne müsaade edilmedi.

Başbakanlığı eıı son terkeden 
Menderes oklu. Menderes veıneği 
Başbakanlıkta yedikten sonra, saat 
l i .  •15’te F- m boğaya gitmek üzere 
Başbakanlıktan ayrıldı. Diğerleri da
ha evvel çıkmışlardı. I

Toplantı dağıldıktan sonra, gaze
teciler derhal Genel İdare Kurulu ü- 
yelerinln etrafını sardılar. Üyeler, 
gazetecilere na/.k  davrandılar, şaka
laştılar. Havadan sudan bahsedip ga 
zetecilerin ellerinden yakalarını kur
tarmaya çalıştılar. Israr karşısında.

4 AK/S, İS AĞUSTOS 1959



DÜNYADA OLUP BİTENLER

‘ Bu ışÎ6r ıs ^ l ı i  r, sız hıe gazetele- 
r n iîîn  .ahiplerıyie neler konuştuğu
nuzu b*io söyler neciniz ?" diyeııicı 
çıktı. Gazetecilerin biribiri ardına ya
ğan jua llen  ' bilmeni’' duvarına çarp
tı. iMc.-el;' Genel idare Kurulu üyesi 
Erzurum  milletvekili Mustafa Zeren. 
' Vatan Cepheli içiıı ne ka ıa r aklı
nı-,?'' maline ' Onu bitmem” cevabı
nı verdi Zeren "bıı onu" bilmiyordu. 
A 'i > Hilallerin a' 1' kc ■ ImMı Zeıene 
“Peki. ROvUk K on u»  toptnnn'nk 
m ı? ” suali soruldu. Bjraz evvel "Onu 
bilmem vtıyen £eren. uıı seıeı- "Onu 
bilmem artık" diyerek bu f/ualin de 
bir "artık " ilavesiyle hakkını verdi. 
"A rtık " derken • • m u  yükselen to
nunda O P. n ıı  batlın esraıım  fa- 
eetmls bir adamın ' Her şeyimi aldı
nız. daha ne istiynr.’.uııuz*’ diyen ha
lı vavdı. Genel İdare Kurulu Uy ele - 
ı ndeıı rıı cömerdi ylııe de eski gaze
teci Saıııo-i A ğ flığ lu  İdi. “Gündem dı
şı da ıjlsa. ;*f konuşuldu m u ?” sııa- 
liue "evet" cevabini verli. Fakat bu, 
1 hayır" mânâsım ı (Ih gelebilecek bir 
"e v e f lı Aslında sohbet (»eklinde bile 
bat.ın affından konuşmak kimsenin 
aklından dahi geçmemişti. .
D. I*. ııin büyük taarruzu 
| 1 etıei İ.iaıe Kurulu toplantısı. İs-

tanbuldaki ve en son Ankaradaki 
Çarşamba KUnkti toplantının m aba
dı idi Son toplantıda D. P. saflarını 
toplama meselesinden çok. Muhalefe
te karşı girişilecek mukabil taarru
zun hazırlıkları konuşuldu. En çok 
konuşulan meseleleri ik i noktada top
lamak kabildi:

1 1 Muhalefetin vatan sathındaki 
taarruzuna karsı girişilecek mukabil 
taarruzun esaslarının tesbiti, cepha
nelerin ve hüeum istikametlerinin tâ 
yini:

2 1 Hüküm et ve parti -ki ayni şey-

Samet Ağaoğlu
Asla riicu.'.

di- propagandasının daiıa rasyonel 
hale getirilmesi.

Taarruz hazırlığı isi, Başbakan 
tarafından R ıfk ı Salim  Burçak, R a
uf Onursal ve Remzi Biranddan m ü
teşekkil genel kurmay heyetine tev
di qlundu. A tıf Benderlioğlu bu he
yete nezaret edecekti. Heyete verilen 
başlıca direktif, taarruzun D. P. nln 
seçim kaybettiği bölgelere teksifiydi. 
Sadece D. P. nin değil, bâzı gazetele-

Jiaııt Onursal Rıfkı Salim Buryak
İslahatla vazifeli iki txı§

rın bde C. H P den Özendikleri gszi 
ekipleri C. H P ıun kazandığı ılieri 
tanyacaktı. Gezilerin en ağır topla
rını da Tevfik İleri, Muzaffer Kur- 
baııoClu ve H immet Ölçmen teşkil 
edecekti. Başkent Ankaraya hususi 
bir ehemmiyet veriliyordu. Yol ekip
lerimle Ankaradaki taarruz. r;asen 
çoktan başlamıştı, tlcri .son Genel 
İdare Kurulu toplantısından bu- şlin 
evvel Haymanada ' Nerede Ankara 
mebusları? Güzel işler yapılıyor. M il
letin hayrına olan işler için neı ede
ler?" diye haykırıyordu. Anlaşılan 
Anka.ra milletvekillerinin merasime 
kasden çağırılmadıklarından tlerinîn 
haberi yoktu Daha evvelki Çubuk 
to»lantısına niçin çağırılmadık diye 
Vali ve Bele üye Başkam Ddftver A ' - 
eıına. Ankara milletvekili İbrahim 
Saffet Omayııı yaptığı protestonun 
cevapsız kaldığını işitmemiştf!

İkinci mesele, taarruzun dalıa zı- 
vade fikriyatıydı ve vatan sathında 
D. P. propagandasının yeniden orga
nizasyonuna taallûk ediyordu Rad
yonun ve D. P. neşir organlarının 
ıslahı lâzımdı. Bu işi Başbakanın ri
cası üzerine. Samct Ağaoğlu üzerine 
a llı. Agaoğlııııa Badadır Dülger v« 
Mümtaz Faik Fenik yardımcı olacak
lardı. Bu. Sanıet Ağaoğhıııun Mende
res I. kabinesinde yaptığı işti. O  gün
ler D. P. nin en şaşaalı devriydi Bu
na rağmen Agaoğlıınun propaeanda 
natırlığ ı parlak netice vermemişti. 
Bu .sefer isler eskisine ııazaıan çok, 
ama pek çok güçtü.

Radyo ve basındaki propaganda
nın ana fikri. C H. P. nin her türlU 
iddiasını dakikası dakikasına cevap
landırmaktı Bu sahada da taarruz. 
Genel İdare Kurulu kararından çok 
daha evvel fiilen başlamıştı. Radyo
nun "Soğıık harb" neşriyatı Muhale
fet ne söylese cevabı yapıştırıyordu. 
Muhalefet tatlı lâflar bile etse, lise
lerde okutulan eski -sikolojı k itap
larındaki •'Yağmur yağacak diyen a- 
dnma, vay bana, divlek dedin" şeklin
de çatan Öıdek Aliyi hatırlatan bir 
gayretkeşlikle. D. P. propacaııdası 
at«-ı püskürüyordıı: İnönü iyilik be
lirtilerinden mi bahsetmiş, rev<ıp 
"açtırmayın ağz ım ız ı'd ır Gülek, 
"Sofiıık harb ■> ok" mu demiş, soğuk 
harb neşriyatının mukabeleci "Spnln 
bu aözün bile soğuk harbtlr" şeklin
de olmaktadır Bir Muhalefet lideri 
yanılın ta "Radyo neşriyatından çok 
memnuniyet duyduğunu” ifade etse. 
Radyo. "İşte yine soğuk harb yapı
yorlar" fetvasını verecektir! Ara sı
ra muhalefet krizlerine tutulan Yeni 
Sabahın "Ordinaryüs" başyazarı bi
le. Radyonun, içinde istisnai olarak 
doğru sözler de bulunan hücumları
na nail olmaktadır.

İşte Sanıet Ağaoğlu. bu soğuk 
harb neşriyatını daha tesirli, daha 
“öldürücü" bir hale getirecektir.

Son toplantıda asıl dert, yani lıi- 
zineilik üzerinde pek durulmadı Ama 
zihinleri iseal eden, temel mevzu h i
zipçilikti. Vatan Cephesi buluşu, par
ti içinde parti yaratmıştı. Bu yüzden 
daha evvelki Genel İdare Kurulu töp-
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lantılarmda, "Vatan Cephesi” ocak
larının lâgvı fik ri dahi ortaya a tıl
m ıştı. F akat Vatan C iphesin.n bir 
çırpıda yok ed’.imesi muhteşem bir 
fiyaskoydu. Vatan Cephesi fikrinin 
babası Genel Başkanın prestijine bun
dan afcır darbe indirilemezdi Ancak 
Vatan Cephe -i" t.ib ınniiı pülgeledı- 

t'i D P  ” et.keti yavaş yavaş on 
p iin a  itilebilir, "Vatan Cephesi” ta 
belâsı ağır a gır sahne gerisine çe
kilebilirdi. Bu bakımdan Radyonun 
"Vatan Cephesine katılanlar” yerine, 
"D. P. ye katılanlar” formlllUnU kul
lanmaya başlaması mânidardı.

H izip illetini yenmeye elbette ki 
bu kadarı kâfi gelmiyecekti. Mesele
nin gerisini, merkez temsilcilerinin 
tehditle karışık tatlı dili halledecekti. 
Nitekim ilk deneme geçen haftanın 
son «ünü, a ıap  saçına dönmüş İzm it 
teşkilâtında. Hüseyin Fırat. Osman 
Kavrakoglu, ölçm en ve Bibi oğlu eki- 
pi marifetiyle yapıldı ve zahiren ba
sarımla neticelendi.

1/ınitteki bahar havası 

( ' etin İzm it Merkez İlçe Kongresi 
** hakikaten bir barış gösterisi ve 

partiye bağlılık tezahürü şeklinde 
geçti. Başarıda en btlyÜk hisse payı 
da tlç yıldızla Kongre Başkanı Osman 
K&vrakoğlıına ait idi. Hüseyin Fırat 
iki yıldız uldı.

Senaryo evvelden hazırlanm ıştı. 
Bir takrir Tüzün ve Yalım ın  elele 
vermesini istiyordu. Bunun üzerine 
Yalım  kürsüye gelerek "Eski hesap
lar kapandı, istifamı geri ald ım " de
di. Tüzün "Millete hizmet borç" m u
kabelesinde bulundu. Birbirlerine

"Sen daha çok şirketçisin” tarzında 
yerytırünun en ağ ır küfürlerini sa
vuran ve rr.al beyamr.a çağıran Tü
zün ve Yalım  bu suretle barıştılar. 
Kongre Başkanı Kavrakoglu “Men
deres memnun olacak” sözleriyle, bu 
mecbur) izd ıtacı kutladı Hava ha
zırlanmıştı Başkan Kavrakoglu. buz
ları çözen, konuşmasına başlıyabiltr- 
dı Rize milletvekili "D. P. dışında 
kıymetiniz nedir?" diyordu. Partide 
"revizyon" yapılacaktı. Fakat D. P. 
kuvvetliydi. D. P. de "Uç beş kişi
nin kaprisine", hiziplere yer yoktu. 
Kavrakoglu, Dursun Erol - Saadet
tin Yalım  meselesi diye bir mesele 
tanımıyordu. Kongre Başkam, "Basın 
bizi dinliyor, bze lâyık seçim yapın, 
I). P. den üm it kalmadı dedikodula
rını tutumunuzla tekzip edin v.s.” Ki- 
bi ikazla ıdan sonra, sözlerini "Her 
şey D. P. için” sloganıyla bitirdi.

Konuşma tesirini yaptı ve hizip 
başı milletvekilleri kürsüde arzı en
dam ederek barıştılar. Merkez İlçe 
İdare Heyeti seçimleri de, karma bir 
listenin galibiyetiyle tatlıya bağlandı. 
Aslında hiçbir mesele halledilmiş de
ğildi. Sadece birbirlerini yiyen Uç hiz
bin -Yalım, Tüzün ve Erol hizipleri
nin- liderleri yukarının zoruyla sar
maş dalaş olmuştu. Halbuki anlaş
mazlıklar şarkkâri öpüşmelerle, hal- 
l.'dılmiyecek kadar derindi. B unu  çok 
iyi bilen bâzı saf delegeler “Uzun ö- 
m ilrlü olur inşallah” diye bağırıyor
lardı...

Hükümet çalışmaları

^  eride bıraktığım ız hafta içinde,
Ankarada parti çalışmalarının

yanı sıra, yarım  mevcutlu kabine de 
faaliyet gösterdi. İktisadi bakanlar
dan müteşekkil Kabine, istikrar prog
ram ının  aksaklık ların ın giderilmesi 
ve Erhard ile yapılacak müzakerele
rin  hazırlık ları (Bak: Sayfa 11, Z i
yaretler) mevzuları üzerinde durdu.

Toplantılarda, "D. P. de ısiahat 
progıam ı"iıa dahil bulunan Kabine
nin ıslahı ve boş koltukların doldu
rulması meseleleri üzerinde durulm a
dı. Fakat Menderese çok yakın çev
reler, bu meseleye de pek yakında el 
atılacağını söylemektedir.

Son duruma Köre, D. P. nin pro
paganda işlerini idareyle vazifelendi
rilen Samet Aganglu, Başbakan yar
dımcılığına getirilecektir. Basın - 
Yayın ve Turizm ile Koordinasyon 
Bakanlıkları kal.iırılacaktır. Sebatt 
Ataman, geniş selâhiyetlerle Ticaret 
Bakanlığını üzerine alacaktır. Ayrıca 
Dışişleri ve Millî Savunmada bakan 
yardımcılıkları ihdas olunacak, bu va
zifeler Basri Aktaş ve Zihni önera 
verilecektir.

U m um  Müdürler arasındaki deği
şiklikler meselesi de aktüalitesini 
m uhafaza etmektedir. Z iraat Banka
sı Umum Müdürü M ithat Dülge, pek 
yakında vazifesinden ayrılacaktır. 
İstanbul v» Ankara ara.-nnda mek.k 
dokuyan Dülge, Menderes ile, Başba
kanın "vakti müsait olmadıkı İçin” 
konuşamamıştır. Ktibank Umum M ü
dürü Burhan U lutan ve Et - Balık 
Umum Müdürü Nafiz Ergeneli de 
“vakitsizlik” yüzünden Menderesin 
kabul etmediği kimseler arasındadır.

Birçok Umum Müdür gidiş hazır-
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DÜNYADA OLUP BİTENLER

l ık lan  yaparken, resmt sıfatı Baş
bakanlık Müsteşarı olan, fakat asluı- 
da D. P. nin malî, ida ıi bütün işlerini 
yürüten Menderesin s a î kolu Ahmet 
Salih Korur, önümüzdeki Perşembe 
günü, Almanyadan geri gelecektir. 
Korura, Başbakanlıktan “gel” tel
grafı çekilmiş ve “geliyorum,” cevabı 
alınmıştır.

Bu haber, Konırun bakanlar üstü 
durumunu hazmedemiyen birçok ba
kanın hoşıma gitmemiş ve hoşnut
suzluklar Başbakana aksettirilmiştir. 
Fakat Menderesin cevabı katid ir: 
“Kumar oynıyamam” . Başbakana 
göre, D. P. nin işlerini en iyi bilen 
adam Korurdur. Bu vazifeye Kemal 
Aygün dahi getirilse, işleri kavrama
sı için çok zamaa geçecektir. H al
buki durum naziktir ve kumar oyna
maya hiç müsait değildir...

C. H. P.
Karadeniz gezisi

f ' )  rdu vapurunun â-ızalı bir şekilde 
başlayan 9 günliik Karadeniz se

yahati, geride bıraktığım ız Cum ar
tesi eünü saat 17'de 6 saat rötarla, 
fakat arızasız bir şekilde sona erdi 
ve Gülek ekipi Istanbula döndü. R ıh 
tım  sıkı bir polis kordonu altına alın
mıştı. Ama polis. Gülek ekipini kar
şılamaya gelenlere en ufak bir mü- 
dahelede bulunmadı'. Halk ayni halk, 
tezahürat ayni tezahürattı ve emir 
kulu polis ayni polisti. Am a “emir 
ku lları"na verilen emirlerde, Ordu 
vapurunun Kerempe açıklarındak ilk 
ârızasından sonra bir rota değişikli
ği olduğu muhakkaktı. Samsunda 
copların işsiz kalmasının sebebi buy-* 
du. Giresuııda polisin "Dağbaşm ı du
man alm ış” marşı söyleninceye ka

dar tezahürata seyirci kalmasının 
başka izahı yoktu. Hele Rizede, meş
hur Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanununun ilk günlerinde çarşı iç in
de el sıktı diye Gülekin tevkif edil
diği Rizede, üniformalı bir polise da
hi rastlanmıyordu. Üniformalı polis
lerin yerini siviller almıştı, onlar da 
mevcudivetlerini pek fazla hissettir
memek için gayret gösteriyorlardı. 
Tıabzonda, İkinci defa Samsunda, i- 
darecller ayni şekilde hâdise çıkart
mamaya gayret ettiler. Denizcilik 
Bankası da. gazetelere “gemide ka
sıtlı arıza olduğu yalandır” tarzında 
tekzipler gönderecek yerde, güzel bir 
Jest yaparak, C. H. P. milletvekille
rine, ellerinde olmayan sebepler yü
zünden vuku bulan ârızam n teknik 
âm illerini açıkladı Bu mektup üzeri
ne, çarkçıbaşına inanmıyarak. maki- 
na lan  bizzat muayene etmek isteyen 
Adana Milletvekili Yüksek Mokina 
Mühendisi R ıza Tekelinin Denizcilik 
Bankasının izahatını tatm inkâr bul
duğu, yüzünden belliydi.

Kerempeyi aştıktan sonra, İk ti
dar '•ilksek çevrelerinde vuku bulan 
bu rota değişikliği. İktidarın parti 
münasebetleri anlayışında "ehlisalip” 
zihniyetini terketmesinln neticesi de
ğildi. D. P. nin menfaati bunu gerek
tiriyordu. Pireyi deve haline getiren, 
ekseriya D. P. nin tutumuydu. Bir 
aklı selim sahibinin sözünün dinlen
mesi üzerine. D. P. yüksek çevreleri 

bu sefer yolun yansında da olsa ro
tayı- k ırm a kiyasetini gösterdiler ve 
kazandılar. Bu suretle Karadeniz ge
zisi, hakiki ölçüleri içinde kaldı. H ak
sız ve yersiz müdahelelerle olduğun
dan çok daha büyük gözükmedi. Gö
zükmediğinin en açık delili, basının 
Karadeniz gezisine verdiği ehemmi
yettir. Coplar çalışsa, süngüler par-

lasa. dipçikler İşlese ve aı-azözler va
tandaşları ıslatsaydı, hiç şüphe yok. 
Karadeniz gezisi hemen hemen bütün 
gazetelerde manşette yer alacaktı. 
Bu yapılmayınca Karadeniz gezisi, 
fevkalâde bir hâdise haline geleme
di. Normal bir Muhalefet gezisi ola
rak kaldı. Geziden İk tidar bir şey ka- 
zanamadıysa bile, hiç değilse aklı 
selimi isyan ettiren hareketlerin ya
rattığ ı kayıplardan kurtuldu. Neti
cece de dolayısiyle kazandı. Dolayı- 
siyle kazandıklarının diğer bir delili, 
bâzı C. H. P. milletvekillerinin. ınû- 
tat ölçülerle anormal, aslında normal 
bu durumu en az üniformalı polisler 
kadar yadırgamalarıydı. Bu yadırga
manın sebebi, gezi haberlerinin mûtat 
h ilâfına basında ufak gösterilmesiv- 
di. İste yeni durum a in tb ak  edemi- 
ven bâzı aklıevvel C. H. P. milletve
killeri. kusuru gazetecilerde bulmak 
basiretsizliğini gösterdiler ve vapur
daki muhabirlerden çok kötü not a l
dılar.

Satıhtaki soğuk harh

ly  aradeniz ekipi Istanbula y.tklaşır-
*  ken, C. H. P. Genel Sekreteri G ü
lek. Ordu vapurunda bir basın top
lantısı yaptı. Bu basın toplantısı. 9 
gün evvel domates sandıkları üzerin
de yapılan toplantı kadar aksi 3ada 
uyandırmadı, fakat D. P. yüksek baş
larının görmedikleri, görmek isteme
dikleri bir hakikati ortaya koydu: 
İster D. P. li olsun, ister C. H. P. II 
olsun vatandaşlar arasında. ek.len 
bütün tohumlara rağmen “soğuk 
harb” diye bir şey mevcut değildi. O 
kadar mevcut değildi ki. D. P. li R i
ze milletvekilleri Mehmet Mete ve 
Muzaffer öna l. çok yukarıdaki D. P. 
lilere “Tenkid. Muhalefetin hakkıdır” 
tarzında basit bir demokrasi dersi 
vermekte tereddüt etmediler.

(Hilek omuzlar üzerinde... ... tabii Hasaıı Tez de

Usta ile tilmiz!.
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Politikacılar
l ls s a lı rijjr*

(Kapaktaki politikacı)

e.çen haftanın ortasında Carşam-
ca günü Öğleden sonra, Ankara 

Yüksek öğretm en Okulunun A tatürk  
Lisesinde yapıları tedrisata atılış  tö 
reni sırasında, talebeler birden ' A- 
min, âm in” diye bağırmaya başladı
lar.

M ikrofonda Bayındırlık Bakanı 
ve M illi Eğitim  Bakanı vekili Tevfik 
ileri vardı. İleri, fıkra yazarlarına 
ıııev/.u kıtlığı çektirmeyen kendine 
has üslûbuyla eğitim  meselelerinden 
bahsediyordu. Talebeler için bu üs
lûp o kadar alınılmamış bir şeydi ki. 
Mili! Eğitim  Bakanımı mûtat alkış
lar yerine, farkına varmadan "Am in, 
am in" nidalarıyla mukabele ettiler... 
Bu sayede Atatürk ijseâi kuruluşun
dan beri ilk defa, böyle enteresan bir 
toplantıya sahne oldu.

İleri o gün uzun uzun konuktu ve 
Kov Enstitüleri mevzuunda kendine 
yapılan hücum lara vasıtalı bir şekil
de cevap verdi, f’ nlii başyazarlar baş
ta olmak üzere, basın. Köy Enstitil- 

"leriııi savunan yazılar yazan üç öğ
retmenin cezalandırılması üzerine, 
K.fıtinı Bakanına karşı bir kampan
yaya girişmişti. Cumhuriyetin ağ ır
lı işli başyazarı Nâdir -Vadi dahi "Ah 
Atanı nu. yoksa vah anam vah mı 
desek" diyerek Milli E ğ itim  Bakanı
nın bıı hareketi karşısında dııydııgıl 
derin şaşkınlığı ifade ediyordu. E ğ i
tim Bakanı, eğitim aleyhtarlığı ile 
suçlandırılıyordu.

İlerinin bu yaylım ateşine, dogrrıı- 
dan doğruya değilse bile, kenaiYlan 
bir cevap vermesi lâzımdı. Ankara 
Yüksek Öğretmen Okulunun açılışı 
bunun K'in iyi bir fırsattı. Orada Köy 
Enstitülerine aleyhtar olmanın, öğre
tim  dâvasına sırt çevirmek mânasına 
gelmediğini anlatabilirdi. Evet, öğ
retmen lâzımdı. Am a "uydurma” öğ
retmen değil, kaliteli Öğretmen la
z ım lı. İleriye aöre, açıkça söylemese 
bile. Köy Enstitüleri •‘uydurma" öğ 
retmen yetiştiriyordu. Halbuki o. ka
liteli öğretmen peşindeydi. Yaylını 
ateşi açanlara karşı kendim kalite 
kalkanıyla savunacaktı.

İleri bunu kendine has üslûbu ile 
yaptı ve her zaman olduğu gibi m u
hayyel veya hakiki vatandaşları şa
hit gösterdi. Müdafaasına "Türk m il
leti bizden ”ol. baraj, su istiyor, okul 
istiyor. G ittiğ im  her yerde öğretmen 
ihtiyacı ile karşılaşıyorum" sözleriy
le başladı. “Pek iyi ya. Köy Enstitü
leri öğretmen ihtiyacım karşılayacak
tı. onlan neden kaldırdınız” gibi bir 
sualin akla takılmasını peşinen önle
mek için İleri, derhal cevabı yapış
tırdı “Millet öğretmen istiyordu, a- 
ma essah öğretmen istiyordu!” Uy
durma öğretmen istemiyordu.

"Essalı öğretmen" tâbiri. Tevfik 
İlerinin "dikensiz gül bahçesi” tar
zındaki birçok sözleri gibi derhal tu t
tu. "Essah öğretmen” lâfı herhalde 
uzun zaman işitilecekti.

Madalyonun öbür yüzii

TT ££,2i  öğretmen” İddiası casipti, 
tatlıydı, şirindi. Yalnız hiç, ama 

hiç inandırıcı değildi. Muhalefetin 
Eğ itin i sözcüsü Turhan Feyzioğlu,
' essahlık” iddiasına, 6 ay evvel pe
şinen cevap vermişti. I). P İktidarı 
eğitimde kaliteden söz açamazdı. Zi- 
ia  eğitim in kalitesini düşürmek İçin 

âdeta gayret göstermişti: "Siyasî
tazyiklere mukavemet * edemiyerek 
verilen tâvizler l&boratuvarsız, m al
zemesiz, kitapsız, hattâ  geniş ölçü
de öğretmensiz orta okul ve liseler, 
bâzı dersleri okutmadan verilen d ip
lomalar, m illetin müstakbel üm idi o- 
lan hakiki kıymetleri köıletici aşırı 
derecede kalabalık sınıflar, m illî ve 

mahalli ihtiyaçlara hakkıyla cevap 
veremiyen programlar, son yıllarda 
âdeta ayrı bir hukuk ve ihtisas dalı 
haline gelen zimmetli, matluplu im ti
han ve sınıf geçme usûlleri”, D. P.

den 255, orta öğretünden 119. teknik 
taretim den 143 öğretmen istifa et
m işti. Sanat Enstitülerinin ate’ye öğ
retmenleri arasında, 2713 kişilik kad
rodan istifa ile ayn lan iarm  sayısı 
1068 idi!.

Tevfik İlerinin geçen hafta açtı
ğı Anlısı a Yüksek Öğretmen Okulu 
dahi "essah" öğretmen yetiştirmek
ten cok acele öğretmen yetiştirmek 
gayesini gütmektedir. Nevi şahsına 
münhasır, üstad Peyami Safa, "E v 
velki gün Ankaıada bir yüksek öğ
retmen okulu açıldı. Orada, ayrıca 
ilkokul mezunlarına i'tç aylık bir kurs
tan sonra lise" diploması da verilecek
miş. Üç ay değil, üç yıl olsa gerek” 
diyerek bu durum u çok İyi ifade edi
yordu.

Mamafih bütiln bunlar, iş reye vu
rulunca, cari ölçülerle pek mühim 
değildi... Bunu en iyi anlayanlardan 
biri de çok partili hayatın muvaffak 
politikacılarından Tevfik İleri idi.

Tevfik İleri kongrede konuşuyor
Üstad, çok yaşa!..

İktidarının öğretim  dâvasında “es- 
sah lık ’a ne derece ehemmiyet verdi
ğini açıkça ortaya koyuyordu.

Türkivede essah tahsil yapabilme 
im kânına kavuşanların m iktarı son 
derece azdı. Okul çağındaki çocukla
rın yüzde 85’i okula kaydoluyordu. 
Üçüncü sınıfa geçebilenlerin nisbeti 
ise yüzde 59’du. Beşinci sınıfta bu 
nisbet yüzde 44’e düşüyordu. Orta 
okulu bitirenler ancak yüzde 8‘di. 
N itbet lisede yüzde 6 ya düşüyor, sa
dece yüzde 2 liseyi bitiriyordu. Yani 
Tlirkiyede yüz çocuktan ancak ikisi 
"essah" tahsil yapabiliyordu!.

Essah tahsil yapan talebe gibi es
sah öğretmen bulmak ta gittikçe güç
leşiyordu. 1958'de belli bir dalda öğ
retmen olarak yetiştirilen 36 genç
ten 29’u vazife kabul etmiyordu. İs 
tifa lar feciydi. }95S‘de ilk. ogretim-

Deınokrasi y ıldızlan

( '  ok partili hayat Tüı kiyede. şinıdi-
ye kadar görülmemiş ve alışıl

mamış yeni politikacı tipler: ortaya 
çıkardı. Kasım Gülek, Osman Bölük- 
başı, Tevfik İleri bu yeni tip politi
kacıların aristokrasisini teşkil edi
yordu. Geride H immet ölçmenler. 
Haşan Tezler ve Selim Soleyler var
dı.

Kasım Gtilekin. C. H. P. Kurul
tayında müdafaasını yaptığı yeni po
litika görüşü, demokrasinin icabı sa
nılan basit bir müşahedeye dayanı
yordu: “Demokraside sayı hâkimdir.
O iıalde çok sayıda insanın hoşuna 
gitmek lâzımdır. Hoşuna gitmek için 
de gerekirse Muammer Karacadan il
ham alm akta tereddüt edilmemelidir” .

B iraz jest, bol nükte ve çok se-
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« Kövlü» Gözüyle I). 1*.
J  J

İ l  . I*. Iiir>|fın>laıı vt- “Türk köy!ü ve şerefli hi»
ııııll ı ır  «iiıı \ <• İt;»'» k»>»ıiıs, "«./mm bıııl;ilt!wı, so/tiıtll dudak I m  

esirgemez, hisseli kıssalı, la lları ala>lı. kapları kalaylı, dilli İmi mı, Ö2Ü 
sözü bir, sapına kadar siyasi halk m izah gazelesi” sıfatlarıyla takdim  
olunan haftalık "Köy lü" ga/eiesiııin son sayısında, I». P. İçindeki ria- 
hat faliyetiııi anlatan son dereee alâka ırk ir i İdi baş.vuzı çıktı.

"Sohbet” lın.şlıklı makale, Meııüşday ı’nııı “ lieç oldu ama temiz 
olur İnşallah” ımijdesiyle başlamakta ve son dakikanın demokratları
na -yani Yatan < ephesl kumrularına- şu cümlelerle çatmaktadır:

Mcmişflayı Sana bana lâ f bırakmayan. her taşın altından çıktın 
ve Demokrat Partini lxıxanıak taşı yapıp c?< sadtk. fedakâr vc emektar 
DcmokratçılaıtH önlerine geçip. tepelerine çıkı/ı çam lılarım  örenlere 
paydos )hh usu tu lu  nip gibi. I)f 11}ofcTyıJ Parti ırhı büyük hak ve hürriyet 
saraylınla bir ıhım la alııı terleri re eıı kiiçiik bit emekleri olmadığı hal- 
ılr ıh ı lı tin en yii^sek Merdivenlerinin tepesine sıçrayan zamane cam
bazla/ ma ila artık  y ite r! Parolası verilme,ııı başlanmıştır.

Haber, Mernişdayı'nııı muhatabı Kadı Kjıım i'vi «pek sevindirmiş ola
cak ki, bu sözleri işitir işitme/, “Aıııaıı deme!”yi bastırmaktadır. Kadı 
Enim i "On yıldan beri yorulmadan, usanmadan, durup dinlenmeden is
lediğimi/.. beklediğimi/ hak hakikat güneşi en nihayet doğuyor desene” 
diye sö/.lerini bağlamaktadır.

Memişdayı “Sevin de kimseciklere söyleme, lâıııı cimi yok, çok ha 
yırlı alâmetler belirdi, baksana" cümlesiyle “hak hakikat güneşinin n i
hayet doğmasının” sevincini paylaşmaktadır...

Koylu gazetesinin, hu çok alâka çekici sohbet yazısı şu muhaverey
le dev anı etmekledir:

Kadı Kmıııi On senelik çok arı tecrübelerden ibret dersi alan 
Demokratçı Hükm in t bu kör dönüşüne kökünden/ san vermek içi,, iki 
koldan, harekete ffcçmiş bulunuyor.

Menı^şdeyı İk i koldan dediğin de ne demek oluyor.
Kadı Kııım i Şu demek oluyor ki, en emniyetli, dirayetli ve 

emektar Demokratların üstünden atlayarak tepesine sıçrat/arak suyun 
başım tutan, iktidarın dört bir köşe başına postu knraıı on ikiyi çeyrek 
geçe dönmeleri, gizli din tutan ve dediği dedik olan, bildiklerinden şaş
mayan içten pazarlıklılar birer birer ayıklanıp is başından uzaklaştırı
lırken bir koldan da kendi kendimizde temizliğe girişeceğimiz anlaşı
lıyor.

Memişdayı Sereden öğrrıjrlin bıı çok hayırlı ve sevinçli haberi 
hocam.

Kadı Em m i ■— Kereden anhyacağim , müjdenin kucağından pınarın 
gözü ııdı. n. •

Memişdayı —  Hangi pn ıann gözünden.
Kadı Em m i Haııgı /imarın gözii olacak. Yavuz Menderes'in m ü

barek ağzından.
Memişdayı \e buyuruyor Y ar-uz Menderes.
Kadı Em m i - Xe buyuracak, her şeyden evvel kendi kendimizi

tertemiz bir sıradan geçirip içimizden çeki düzene girelim, sonra da 
sıra memurlara âmirlere yılsin  buyurdular.

Memişdayı İğneyi kendine batır çuvaldızı başkasına desene.
Kadı E muti —  Ha şunu biteydin.
Memişdayı - Öyle ise, topyekiın büyük temizlik başlıyor demek

tir. Allah yardımcısı olsun arslanın.
Kadı Emmi Ih  r şeyden evvel Demokrat içine düşen ve en teh

likeli bir hastalık olan senlik benlik, hizipçilik denilen parti içinde ik i
lik ortadan re  kökünden kalkmalıdır.

Memişdayı - İllet belli olduktan sonra ilâcına, devasına Allah 
kerimdir.

Kadı Em m i Bu işin şakası makası, lamı cimi yoktur
Memişdayı - Yani lâfın kısası ve Tiirkçesi ya bu deveyi gütmeli 

ya bıı diyardan gitmeli..
Kadı Em m i - Ya herkes hakkına hukukuna razı olup D. P. Ocak, 

bucak, i lç e  re il kollarında 'J’ıH senesinin candan seıg i ve im aniyle tek 
bir yürek ve tek bir viicut halinde sımsıkı kaplanmalı, yahut D. P  
saflarından baslarını alıp gitmelidir.

Memişdayı - İk i rahmetten birini vesstldm.
Evet, ik i rahmetten biri!..

yahat, yoni politika görüsünün zafe- 
ri için kâfidir. Kabul etmek lâzım 
dır ki, son bir iki yıl içinde yeni po
litika görüşünü, bir Kasım  Gülekten, 
bir Osman Bölükb&şıdan cok daha 
bUylık bir muvaffakiyeti»' tatbik c- 
den tek politikacı Tevfik İleridir. Bir 
defa Tevfik İleri en çok dolaman ve 
cn çok konuşan adam haline gelmiş
tir. Çat orada, çat buradadır. Gaze
telerde bir gün Kadıköyde komıştıı- 
j5n.ınıı okursunuz, ertesi gün İleri Sam 
sundadır, daha öbür gün sesi H ay
manadan gelir.

Sonra Tevfik İleri, yıllardır ayni 
lâfları tekrarlamakla beraber, her 
seferinde yeni bir söyleyiş tarzı bul
m akta Böiükbaşıdan dalıa biiyük bir 
başarı göstermektedir. İşte, meselâ 
“ı-efah'’ mevzuunda Tevfik İlerinin 
son konuşmalarından örnekler:

"S igara pahalı mı. evet pahalı. 
Am a C. H. P. devrinde üç kişi bir a- 
raya gelerek bir paket sigara satın 
alırdı. Simdi vatandaşlar bir aıaya 
gelerek şirket kuruyorlar” .

Daha a lâka çekici bir misal, İleri, 
Akçakocada balkondan refahı anla
tıyor:

"İk i köylü vatandaş bana geldi, 
dertliydiler, tlle kadınların vergilen
dirilmesini istiyorlardı. Sebebini de 
anlattılar. Köylü kadınlar yılda 3 
bin, 5 bin lira kazanıyorlardı. Bu yüz
den kocaya varmaya lüzum duymu
yorlar, köyün delikanlıları evlenecek 
kadın bulamıyorlardı. Dertli iki köy
lü  vatanda® düşünmüşler, taşınmış
lar. zengin köylü kad ın lan  kocaya 
varmaya zorlamak için vergilendir
mekten başka çare bulamamışlardı”. 
İşte memlekette böyle bir refah var
dı!.

Bu nükteler, büyük şehirlerin eğ
lencelerinden m ahrum  vatandaşların 
tabii ki çok hoşuna gidiyor. İleri en 
çok aranan politikacı haline geliyor
du. Brigitte Bardot’nun veya Sophia 
Loren’in  taklitleri çıkması gibi, Tev
fik  İlerinin de tilm izlerinin yetişmesi 
bunun deliliydi. Meselâ Adapazarı ci
varında İlerinin "burnundan düşmüş” 
genç bir D. P. li hatip bu sayede bü
yük b ir  şöhrete erişmişti.

İlerinin sık sık "dikensiz gül bah
çesi” veya "bizim  birim iz onların 
yirmisine bedeldir” gibi fıkra m uhar
rirlerini gocunduran sesler çıkardığı 
olmaktadır. Fakat bunlar dahi onun 
popülaritesini arttırm aya yaram akta
dır.

D. P. İlerinin şahsında, görülme
m iş kalkınmayı halka en iyi şekilde 
götüren hatibi bulmuştur. D. P. yük 
sek başları bu yüzden İleriyi sık sık 
dolaşmaya teşvik etmekte ve o da bu 
vazifeyi zevkle yapmaktadır. "Halk 
Partili arkadaşlarım ız vatan sokak
larında su su yerine hürriyet hürriyet 
sesleri geliyor diyorlar. Ama biz ne
reye gittiysek vatandaş, köyüne su, 
köyüne cami, köyüne mektep istedi, 
köyüne yol istedi” türküsünü çağıra
rak İleri köy köy. kasaba kasaba do
laşmakta. vaadlerde bulunmaktadır.

İlerinin vaadlerini reyle ödetmek 
için aşırı gayret sarfettifci söylen
mekte. bu mevzuda çeşit çeşit h ik â
yeler anlatılmaktadır. MeselA bu söy
lentilerden en yenilerinden birini Fet

hi Celikbaş, Meclisin son celsesinde 
anlatm ıştır. Çelikbas. M uflan ın  Fet
hiye kazasındaki Güllükbası köyüne 
gitmiş, köylülerle konuşmuştu. Köy
lüler Çelikbaşa tleriden dert yanmış
lardı. An lattık larına göre İleri köye

gelmiş, 'Beni Başvekil bey gönder
di, ne arzunuz, ne dileğiniz, ne ih ti
yacınız varsa, bunları im kân  nisbe- 
tlnde yerine getirmeye çalışalım, ne 
istiyorsunuz?" diye sormuş. Köylüler 
"B ir Devlet büyüğü, gelmiş, bizden
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dordinvlzi soruyor, biz de söyliyeltm" 
demişler ve 7 kilometre öte<leki içme 
suyunun getirilmesini istemişler. Fa
kat ne var ki bu köy eskiden beri C.
H. P. ye rey verirmiş. Bu durum, Çe- 
likbaşın tâbiriyle, "Vekil beyin kula
ğına fısıldanıyor". Bunun üzerine İle
ri. "B iz evvelâ bizi omuzlarında ta
şıyanlara hizmet edeceğiz: sırası ge
lince. sizlere yapacağız" deyip uzak
la.? ıvor.

İleri, bu partizanlık iddiası karşı
sında "Size yanlış anlatm ışlar" de
mekle yetinmiştir. İleri, partizanlığı
nı da “Beni D. P. ye çok bağlayan, 
beni çok m üfrit konuşturan, bu va
tan ve millete bağlılığımda-" diyerek 
izah etmektedir.

Hı-nışiııli Tevfik Ağabey 

f ’ ok partili hayatın çok muvaffak 
V  politikacısı ileri, bundan 48 yıl 
evvel Kizeııin Hemsin bucağında 
dünyaya gelmiştir. Hasaıı Tezin hem
şehrisidir. Ailesi lm am oğulları ismiy
le tanınmaktadır

Tevfikin doğumundan birkaç yıl 
Suma Imam oğulları ailesi gurbete 
çıktı ve Istanbula göç etti. Tevfik 
haşarı ve çalışkan bir çocuktu. İlk  
okuldan sonra gelenbevi Ol ta okulu
na gitti. İddialı ve ön plâna geçme
sini bilen becerikli bir talebeydi. Fa- 
kat buna ı-agmen küçük Tevfik az 
kalsın ortaokul tahsiliyle yetinmek 
zorunda kalacaktı. Bereket o yıllar
da Mühendis Mektebi, dışarıdan im 
tihanla talebe alıyoıdu: İleri im tiha
nı kazandı ve ağzının lâ f yapması sa
yesinde kısa bir zamanda Mühendis 
Mektebinin tanınan Simalarından Di
ri oldu. G iriş im tihanlarında hazır 
bulunan ve giriş im tihanında Tevfik 
İleriyi mümeyyizlere karşı savunarak 
mektebe girişini teinin eden Haşan 
A li Yücel, onun o günlerde "esmer, 
toparlak, sevimli bir yüz e sahip ol
duğunu yazmaktadır.

İleri, Mühendis Mektebinde, için
deki enerjiyi akıtacak mecrayı bul
du. Talebe Cemiyeti, ona bu im kânı 
verdi. Girgin, becerikli, konuşkan İ- 
leri, çok geçmeden Talebe Cemiyeti 
Bankanı oldu. Oradan da Milli Türk 
Talebe Bıı-liği Başkanlığına sıçradı.
O  yıllarda İlerinin, talebeler arasında 
"Tevfik Ağabey" diye çağırılması, 
çevresinde ne kadar popüler olduğu
nun bir delilidir.

İleri 1933 yılında, 22 yakındayken 
mektebi bitirdi ve Erzuruma yol 
mühendisi olarak tay ıı cdikiı. l>uha 
sonra Çanakkale ve Samsunda Nafıa 
Bölge Müdürü olarak vazife gördü. 
İleri, 1950 vılında Samsundaydı.

Kıı bil* uk vasfı: Nuples

1 lerinin en büyült vasfı, havaya
çabuk intibak edebilmesi, siyahı 

d» beyazı da ayni muvaffakiyetle sa
vunabilmesidir. Bütün mesele, neyin 
ve ne zaman geçer akçe olduğunun 
tâyinidir. Meselâ Halkevleri m i mo
dadır, İleri Halkevlerinin içindedir ve 
Halkevleri hakkında hitabet örnek-, 
leri vermektedir. Köy Enstitüleri ini 
günün mevzuu dur. Tevfik İlçri derhal 
' ‘Yepyeni bir gençliğin, yepyeni bir

1(1

nesi n bu Köy Enstitülerinde yaratıl
makta olduğunu zevk alarak, gurur 
d ııyaıak gördük. Şehirlerin kasvetli 
havasında, müfsit, insanı bedbin e- 
dici havasında bulunanlar buraya uğ
ramazdırlar. Burası hasta dim a£ ve 
ruhlar için bir şifa kaynağı olacak
tır" şeklinde günün icaplarına ııygun 
bir makale kaleme alacaktır. Geçen 
haftanın son günü aynı Tevfik İleri, 
İnönüye cevap vererek "köy ve şe
hir için iki ayrı tip okulun mevcut 
olanuvacağııu" anlatacaktır.

Tevfik İleriyi hayatta muvaffak 
eden, hitabeti, girginliğ i ve babacan 
tavırlarının yanı sıra bu "mevsimine 
göre konuşmasını bilme" kabiliyeti 
olmuştur. İleri 1946 politikacıların
dan olsaydı, ihtimal "köylerden hür
riyet verine su su sesleri geliyor" for
m ülünü ters yüz edecek, "her taraf
tan hürriyet sesleri geliyor" diyecek
ti ve hiç şüphe yok, malûm  hikâye 
yaratma kabiliyeti ile. hürriyet ede
biyatına Nasreddin Hocanın bile ta
dına doyamıyacağı hoş nükteler he
diye edecekti.

Ne yazık ki Tevfik İleri, 1946 - 
1950 yılları arasında memurdu ve 
havayı sezmekte son derece m ahir 
olmakla beraber, havayı önceden sez
mesini bilmediği için D. P. nin hürri
yet saflarına katılmayı aklından bi
le getirmiyordu. Bdâkis mizaç itiba
rıyla sağlam ata oynamayı seven İ- 
leıi, 1950’de C. H. P. den bir adaylık 
temin etmeye çalışıyordu. Devrin 
Başbakan vardımcısma başvurarak 
Merkez adavı olmak istediğini bildir
mişti. Ayni zamanda, eczacılıkla iş
tigal eden B aha  İlce Başııaıumn ta 
vassutuyla Samsun tl Başkanına m ü
racaat ederek C. H. P. listesinde yer

almak istediğini söylemişti. Ancak 
Samsun İl Başkanı nedense Tevfik 
İlerinin bu arzusuna pek aldırmamış 
ve cevap olarak "H alk  Partisinde me
busluk o kadar ucuz değil" diye ha
ber göndei tm şti.

Bunun üzerine Halkevlerinin faal 
üyelerinden ve Köy Enstitülerinin 
müdafi leri nden olan Tevfik İleri, a- 
day bulmakta güçlük çeken D. P. lis
tesine girmeyi kabul etti. İleri köy 
köv dolaşarak, hitabeti sayesinde her 
gittiği köyde taraftar toplıvarak. iyi 
bir seçim kampanyası yaptı.

İlerinin çalışması ve kabiliyeti D. 
P. büyüklerinin de gözünden kaçma
mış olacak ki Samsun milletvekiline, 
ilk Menderes kabinesinde Ulaştırma 
Bakanlığı koltuğu verildi.

Halkevlerinde ve devrimci talebe 
cemiyetlerinde yetişen İleri, bıı- m üd
det sonra Milli Eğitim  Bakanlığına 
getirildi. İleri memleket çapındaki 
şöhretini bu sırada. Köy Enstitüleri
ne aleyhtar tutum uyla ve meşhur 
"Milliyetçiler Demeg:i’'ne yakın lığ ıy
la yaptı. Devrimci basın ve devrimci 
gençlik, kendi içlerinden yetişen İle
riyi, bu tarihlerde tanıdılar ve ona 
karşı kampanyaya giriştiler. Bu kam 
panya ve Malatya hadisesinden soma 
D. P. İktidarın ın  ırt.caı ezmek için 
giriştiği faaliyet. İlerinin yükselen 
yıldızım biraıa söndürür gibi oldu. 
Fakat İleri, hitabeti, enerjisi ve teş
kilâtçılığ ıy la vaz geçilmez bir adam
dı. İleri bu "yarı sürgün" günlerinde 
“lüzum lu" adam olduğunu teşkilât 
içindeki çalışmalarıyla ispat etti.

D. P. liderleri d>\ parti hastalık 
alâmetleri göstermeye başlayınca el
bette ki "mevcudun en ehliyetlisi" 
Tevfik İleriye başvurdular. İleri hi-

Istunlm! sinemalarımla D. P. kongreleri
Düşünceler a j if la n  çıkmtç!.
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zlplcrin birbirine "ehlisalip” gözüy
le baktıkları D. P. kongrelerin'n de
rişmez başkanı oldu. lspatcılar”ın 
b r . kaldırdığı günlerde de, tleri D. 
P. Büyük Kongıv.sını Ifüyük bir m a
haretle idare etti, bâzı 1940 demok
ratlarının iskatiyle biten kongredeki 
ameliyatı gürültüsüz patırtısız ta 
mamladı.

Tevfik llo ıin in  artık ikinci defa 
kabinede yer almaması ıcin bir se
bep voktu. İleri, tekrar Millî Eğitim  
Bakanlığına getirildi. ‘"Lüzum lu" a- 
dam old’-^unu, mecburen kabul et
tiren İleri, 1957 seçimleri arifes nde. 
müstafi Köprülünün yerine P. P. Ge- 
ncl Başkan Vekili olacak kadar par
ti içinde yükseldi ve "Meclisi diken
siz jjijl bahçesi haline getireceğiz" 
cümlesiyle zihinlere yerleşti. Gerçi 
secimler 175 dikenli bir Meclis ge
tirdi, anıa bıı İlerinin Başbakan yar
dımcılığına yükselmesine mâni olma
dı. Başbakan yardımcılığı uzun sür
medi. İleri, Bayındırlık Bakanlığına 
dogrıı bir iniş yaptı. Ce'âl Yardım 
cının istifasından sonra M illi Egit'm  
Bakanlığına da vekâlet etmektedir. 
Mamafih Tevfik İlerinin vaktinin 
eıı büyük kısmı köv köy, kasaba ka
saba sezip konuşmakla geçmekte
dir. Bir istatistik yapılsa, İleri en 
cok sezen politikacı sıfatını, rakip
lerini fersah fersah geride bırakarak 
kazanacaktır.

İlerinin en büyük zevki konuş
maktır. Ama köylerde kasabalarla 
son derece m uvaffak konuşmalar 
yapan İleri. Mecliste hiç te iyi bir 
hatip değildir. Lüzumsuz vere, mev
zu ile hiçbir alâkası olmadığı halde 
bakanlığım  unutarV; muhaliflerine 
sataşır. Meselâ Meclisin son celse
sinde Turhan Fevziogluna “sen pro
fesörsen. ben 100 defa vek'lim. Ben 
bu işlerle uğraşırken sen sokakta 
kaydırak oynuyordun” diyecek ka
dar #lcU'’U kacırlıfrı sık sık görül
mektedir. Mamafih İlerinin asıl fonk
siyonu Meclis dışındadır ve Meclis 
dışında or.a gittikçe daha fazla isler 
düşecektir.

t'm lHer İleride 
•  *

( ) nümüzdeki günlerde Tevfik İleri,
kem ine ait gezme rekorunu k ı

racak ve bilhassa C. H. P. nin kazan
dığı seçim çevrelerinde sık sık görü
lecektir. Buna sebep, Genel İdare 
Kurulunun partiye itibarını iade et
tirmek için aldığı kararlardır. Genel 
Başkan Menderes, vatan sathında D. 
P. nin geçirdiği krizin en büyük se
bebinin "eserleri halka tanıtm akta 
gösterilen gevşeklik” olduğundan 
katiyetle emindir. O halde eserleri 
halka tan ıtm ak için geniş bir kam 
panyaya girişmek lâzımdır. Radyoda 
"sogıık harb” neşriyatı, gezici ekip
ler hazırlanması hep bu düşüncenin 
neticesidir.

Halkın aya&ına gidip hizmetleri 
en iyi anlatacak kimse de hiç şüphe
siz Tevfik İleridir ve bu vazifesine 
büvük bir ihtimalle pek yakında Do
kudan başlıyacaktır. Gezici bakan
lardan ikinci ve üçüncü sıralan is-
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gal eden Muzaffer Kurbanoglu ve 
Medenî Berk Tevfik İlerinin ne nük
te. ne hitabet kabiliyetine sahip de
ğ e r d i r .

Gezici bakanların “essah"ı İleri, 
r> P stili hizmet aşkıyla sadece ya
pılanları değil, yapılacak olanları da 
anlatacaktır. Tatlı «esiyle "Beııi Baş
vekil Bev gönderdi, ne arzunuz, ne 
dilettiniz, ne ihtivacınız varsa söy
leyin” diyecektir. Yalnız son seçim
lerden sonra D. P. nin dilek dinleme 
motodlarında bilyiik bir değişiklik ol
muştur. Evvelce, su getirilir, cami 
yapılır, ondan sonra rey ıstenird . 
Simdi siparişler, peşin para m ukabi
li kabul edilmektedir. Evvelâ nailin in  
birbirini cekenıiyen iki gövdesinden 
birine ya Vatan Cephesine, ya D. P. 
ye katılmak lâzımdır. Çeşme, cami, 
mektep siparişleri ondan sonra ye li
ne getirilecektir.
•  Bu çok ustalık isti"en naz k bir 
istir. Zira sipariş bedelini sahte pa
rayla ödi.ven köylülerin sayısı az de
ğildir. Feyzioglunun son Sivas seya
hatinden beri herkese katıla katıla 
anlattığı, "9 yıl onlar bizi kandırdı, 
bir defa da biz onları kandırdık" fel
sefesi köylerde yaygındır. Cesme. ca
mi, yol, mekteo vaadi, köylülerin rey
lerine sanıklığından cok az tesir et
mektedir. H a ttâ  Fethiyenin Güllük- 
T>ası köyünde olduğu gibi, “evvelâ D. 
P. ye girin, sonra çeşmeyi yapalım” 
pazarlığına "keşki devlet büyüğüm üz
den derdimizin giderilmesini isteme- 
ss.vdik. 20 yıl kuyu suyu içeriz, fa
kat böyle insanlara rey vermeyiz" 
diyen köyler de vaıdır.

Tevfik İleri çapında halk hatip
lerinin dahi, hangi partiye rey vere
ceğine çoktan karar vermiş köyleri 
kararlarından cıyd ıım ası cok zordur, 
hattâ imkânsızdır Ne var ki önü
müzdeki seçimlerde D. P. nin elinde 
kaldığını sandığı yegâne koz. kibar
ca “hizmet aşkı” etiketi altında su
nulan ce«me, -ol. cami yapma vaad- 
leridir İleri, bu kozu en iyi kullana
cak adamdır. Seçimlere kadar geze
cek. konuşacak, inandırmaya çalışa
caktır.

Bıı çetin gezi faa lyeti. M illî E ğ i
tim  Bakanlığı Vekilinin, "essalı öğ 
retmen” yetiştirme mevzuunda 'gay
ret göstermesine elbette ki vakit bı- 
rakm ıyacaktır. Zaten bol sayıda es
sah öğretmen ve essah öğrenci ye
tiştirmek maksadıyla. Milli Eğit m 
Bakam Tevfik İlerinin 1953’de m ü j
desin1 verdiği “İlk Öğretim Kanunu 
Tasarısı”, herhalde "vakitsizlik" yü
zünden olacak hâlâ dosyasında uyu
maktadır.

Geçen haftanın ortasında, “essah” 
öğretmen meselesine dair iki yazılı 
soru veren Fevziogluntın tâbiriyle 
“İkinci Menderes Hükümetinin M aa
rif Vekili Tevfik İleri, bu kürsüden 
Yüksek Meclise, o kes n vaadini yap
tığı gün dünyaya gelen yavrular ilk 
öğretim yaşına ulaşmışlardır", fakat 
tasarı hâ lâ  ortada yoktur. "Essah” 
olmıyan ögı-etmenden dahi mahrum, 
1(5 bin köv ve milyondan fazla çocuk 
okulşuzdur.

f n ı l .  f . r a a n ı

Dobra dobra!

Z iv am lc r

Ve Kürküm ye!

T> u haftanın başında Türkiye. 120
kiloluk babacan tavırlı bir m isa

firi, Bınbirgece masallarına lâyık bir 
dekor içinde kabule hazırlanmaktadır. 
Ne bir Şark Sultanı, ne de kral olan 
ziyaretçinin ikametine Küçüksu Kasrı 

tahsis edilmiştir. Başbakan Menderes, 
bu mühim  ziyaretçi şerefine Saiı ak 
şamı Beylerbeyi Sarayında bir ye
mek verecektir. Babacan m isafir Çar

şamba günü Savarona ile Mudanyaya 
gidecek turistik Bıırsayı görecektir. 
Perşembe günü İzm ir Fuarının açılı
şında bulunacak. Bergama ve Efesi 
ziyaret edecektir. Gümüş takımlar,* 
nefis halılar m.sa/lre hediye edilmek 
üzere hazırlanmıştır.

Bu kadar debdebe ve ihtişamla 
karşılanacak olan ziyaretçi. Türkiye- 
nin H^ns Amcası haline gelen Alman- 
yanın meşhur İktisat N âzın  E rha ıd ’- 
tır. Bu ihtişama sebep te, iktisatçı 

sıfatıyla israf ve gösterişle hiç başı 
hoş olmıyan Erhard'ın. bu israf ye 
gösterisi şahsı ic.n yapılınca hoş kar- 
sılıyacagı ve Hans Amcanın kesele
rini Ttirkiyeye açacağı Ümididir...

Bu hazırlık lan  görünce, iki yıl ev
vel baharda hususî uçağı ile Alman- 
yadan gelen uzun boylu, sarışın bir 
ziyaretçiyi hatırlamamak imkânsız
dır. Bu ziyaretçi meşhur Krupp'tu ve 
Türkiyede hiçbir resmi sıfatı olma

masına rağmen tam bir prens muame
lesi görmüştü. Her vesilede nutuklar 
atarak. Türkiyede yapacağı muazzam 
yatırım larJan bahsetmişti. Sonra bu
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%

Eu Kıvmelli Hediye

' rhard eelher. Aman ne i>i. ne iy i! Tabii kendisiyle mal!, Ikti«adi 
J  P itlu l^ re lc r y npılacak, belki lim an lar <la y ardım rli u/atacaklar. 

1 mide kapılmamak mümkün değil.

Vmu. daha sevindirici bir ilıtiıııal »ar M.ılımı. Krhard "Herkes İçin 
refah'1 adlı bir Idlahııı müellifi. Kitap, A lman kalkınmasının hikâyesi. 
T-' İki m lsııftriud/ bundan bir nüshayı, im/.alay arak, bi/inı iistadlıııa ke
diye eder.

Hediye eder %e nıesekı der kİ: "Sevgili dostlar, I'a/.ar Ekonomisinin 
Defılfil h is liy im  taşıyan ikinci kısmının Kİ Geçljor başlısını taşıyan 
faslının ilk paragrafını şiiyie bir iyi okuyun”.

Bakım/, o paragrafta Krhard ne diyor: A rı tenkıdltr muitçe şendi- 
kajdrddtı </f Inıiyrn dit. /i ıhın ı< ulu inak için o -<* manki gazeteleri okumak 
Ki fi fj’ i i f ır .  Ur d hinlik -foıı hm/di ildeydi. İşte, birkaç manşet: " F iyatlar 
dört ı -ılu yiıhyor", " Erin in i pusulayı şaşırdı", “Fiyatlarda kesmekti/", 
v.s...

Hediye e ler \r mesela der ki: "Sevgili dostlar. Ekonomi te llıısıis» 
''ir 'ıfM tlc r başlığını taşıyan beşinci kısının da ilk paragrafını ilınıal
rtmet İn”.

Bakınız <ı paragrafta Krlıard ne diyor: Önümde. Frankfnrtta Eko- 
Iinfti'l,- İşler pairrsi A>< ı*i r< Bonn'da Federal lkt,sıı.t Bakanı oldu (mm 
ilk çatılm a yıllarına t ıJ  ya.it te kupurU ri duruyor. O zamanlar, yazete- 
lerin başlıklarına yon ‘'ik tisa t Bakanı =  Miı.stelıhkiu düşmanı", "Er- 
lıard. Ayır Sanayi Hakanı". “Stokçuların re spekiilâtörlerin htlınisi" 
ve bunlara b< ıızer miiltefit sıfatların sahibiydim.

Biitiin bunlara karsı Erhard, Partisinin .Mecliste hâkim iyeti elinde 
tutan grupuna koşup “Başka türlü muvaffak olamayız” diye Basın 
Kanununu ağırlaştırtıııadı, “.Mali itibarı sarsmak", “küçük düşürmek” 
gibi muğlak suçlar icat ettirip, bunlar k in  senelerle hapis cc/.aları biç- 
tirtmedi. Hiç, "Hakarete uğradım ” diye mahkemelere de gitmedi.

Ama. A lmanya kalk ınd ı! Zira şahsi beceriksizlikleri nasıl hiçbir 
kanun ürtcmiynrsa. hakiki kabiliyetleri de hiçbir manşet başarı yo
lunda gremley emiyor.

kapitalist prens memleketine döndtl 
ve memleketimizi unuttu...

Zorlunun çilekleri

A. İman İktisat Nâzırının «elişi do-
layısiyle. saraylı ve Savaronalı 

protokol faaliyetinin yanı sıra. Dışiş
leri Bakanlığı bir iktisadi çalışmaya 
da sahne oldu.

Bakanlığın kurmay heyeti. Haşan 
Işık ve Semih Günverin başkanlığında 
gece geç vakitlere katlar göz nuru 
dökerek Erhaıd'a sunulacak dokü
manları hazırladılar.

Haşan Işık ve Semih Giinver. me
sailerini "patron 'ların ın  da* beğene
ceğinden emin, dokümanlar ekle. Ka
tin Rüştii Zorluya izahat vermeye g it
tiler. İktisadi kurmayın tahminleri 
hilâfına. Dışişleri Bakam çalışmaları 
beğenmedi. Yardımcılarına. “Bırakın 
bunları, yeni sahalar bulun" dedi. Zor
lu. iktisadi kurmay heyetinin muhay
yilesini işletmesini, cazip tekliflerle 
ortaya çıkmasını istiyordu. Halbuki 
onlar esk, tarz, klâsik bir çalışma 
yapmışlardı. Erhard’ı cezbedecek fi
kirler bulmak için ka la  yormamış- 
lardı.

Kurmay heyetinin bu muhayyile 
noksanlığını bizzat Fatin Rüştü Zorlu 
telâfi etti: Meselâ çilek meselesi orta- 
va atılabilirdi. Dışişleri Bakanının 
seçim bölgeli olan Çaııakkalede. der
hal büyük ölçüde çilek yetiştirmek

mümkündü. Zorlu, geçenlerde Çanak- 
kaleye yaptığı yıldırım bir seyahatte, 
Çanakkalcnin çilekçilik sahasındaki 
büyük imkânların ı gözleriyle görmüş
tü. Dışişleri Bakanına göre gelecek 
yıl Çanakkale bölgesi 30 bin ton çilek 
ihraç edebilirdi. Aıııa bu. her şeyden 
evvel nakliye ıııeselesiydi. Erhard'a 
ç ile li gösterip, nakliye için de yardı
mını istemek pekâlâ mümkündü. 
Sonra gittikçe zenginleşen A lm an
ların büyük ölçüde istihlâke başla
dıkları şeftali, Buısada halen kilo
su 10 kuruşa satılıyordu. Bu işe, 
Zorlunun nutkunu dinleyen Dışiş
leri Bakanlığının yüksek memurları 
pek şaştılar ve "biz şeftaliyi 1.5 lira
dan yiyoruz" diye m ırıldandılar. Fa
kat Bursada şeftalinin nakliyedeki 
güçlükler yüzünden yok pahasına sa
tıldığı aşikârdı. Bunu önlemek için 
Erhard’a “İşte şeftali... Nakledin ve
ya bize nakliye vasıtaları temin edin" 
demek lâzımdı.

Sonra ortada sosyalist Prof. Ba- 
ade'nin hazırladığı bir rapor vardı. 
Rapor, gerçi Türk ziraatının kapkara 
bir tablosunu çiziyordu. Ama bu sa
dece iç oolitika bakım ından kötü bir 
rapordu. Aslında Baade. Kıraatteki fe
lâketin önlenmesi için muazzam yatı
rım lara ihtiyaç olduğunu söyliyerek, 
TÜrkiyeye dış yardım müzakerele
rinde kullanılacak kuvvetli bir koz 
hediye etmişti. Baade’nin hediyesi de
ğerlendirilmeliydi. N itekim  Su İşleri

idaresi, derhal 3 m ilyar lira portelı 10 
yıllık bir sulama programı hazırla
mıştı. Sulama program ının neticesin
de TUrkiyenin bir zirai mahsuller am 
barı haline geleceği E rhard’a anlatı- 
labilir. ondan A lman sermayesin.n 
yardım ı istenebilirdi.

TUrkiyenin Müşterek Pazara şu 
veya bu şekilde katılmasını temin 
için. Erlıard'ı ikna etmek hususunda 
en inandırıcı delili, memleketimizin 
zirai imkâpları teşkil ediyordu. E r
li a ı\l'ı TUrkiyenin. Müşterek Pazarın 
bir "meyva ve sebze bahçesi" haline 
geleceğine inandırmak lâzımdı. Her 
işin başı, muhayyileye dayanıyordu.

Dışişleri Bakanlığı yüksek memur
ları, yııkandan gelen bu ilhamlarla 
mücehhez olarak raporlarını yeni 
baştan gözden geçirdiler, ilâveler yap
tılar. Geçen haftanın sonııııa doğru 
rapor, yeni şekliyle Zorluya sıımıldu. 
Sonra Koordinasyon Heyeti tarafın
dan süzgeçten geçirildi.
Müzakereler
T? thard ile müzakereler, bu hafta- 

J nin içinde İstanbulda başlıyacak- 
tır. Türk heyetine Başbakanın ve 
Polatkan. Zorlu, A taman ve Erkıııen- 
den müteşekkil iktisadi bakanların 
katılması müzakerelere verilen ehem
miyeti göstermektedir. Müzakerele
rin müsait bir hava içinde geçeceği 
sanılmaktadır. Gerçi Alınan İktisat 
N âzın , gizli müzakerelerde nezaket 
ve diplomasi tanımayan ve düşündü
ğünü dobra dobra söyleyen bir k im 
sedir. N itekim  kalkınmanın e>ı par
lak günlerinde, yani 1953 yılında Pa- 
riste bizzat Mendei-e.se görülmemiş 
kalkınma hakkıııdaki fikirlerini söy
lemekten çekinmemiştir. Menderes o 
tarihlerde E rhard’m  hu dobra dobra 
konuşmasını hiç beğenmemiş, onu 
sert bir Fraıısızeayla "iç işlerimize

f a l ı n  K u s tu  / u r lu

Ç lUkçü.
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Kii^üksıı Kasrı

Biııbır gece masalı!

müdahele" ile suçlandırmıştı. Mama
fih o tarihten beri köprülerin altından 
çok su akmış, istikrar politikası sah
neye konmuş ve dobıa dobra konu
lan lara artık alışılm ıştır. Bundan 
başka. A lmanya He aramızda bulunan 
ihtilaflı meseleler halledilm iştir: Al- 
man.vaya olan 110 milyon doların üs
tündeki borçlar. 12 yıllık bir ödeme 
plânına bağlanın ıştır. Harp sırasında 
el konajı 100 milyon lira tutarındaki 
A lman mallarının serbest bırakılması,
lO.’Sf* Haziranında çıkan bir kam ınla 
temin edilmiştir. Bu sebeple konuşma
lar müsait bir lıava İçinde cereyan 
edecektir. “Safirlam iktisadi kalkınma 
sajîlam para ile ohır" düstüruna gö
nülden inanan Erhard'ııı yapacağı 
tenkld. muhtemelen bir yatırım  plftnı- 
nın mevcut bulunmaması olacaktır. 
Ayni tenkidi üç av kadar evvel. Al- 
manyadan kredi isteyen İspanyol Ti
caret Bakanına da ifade ederek "Kre
di istnmeden önce, bir yatırını nlânı 
yapın" demişti. Rrhard. "16 fabrika 
vgpacağız. ziraatı ıslah edeceğiz Bu
nun için şu kadar lira iç. bu kadar li
ra dıs finansmana ihtiyaç Vardır" 
şeklindeki listeleri -ilaha doğrusu fa 
turaları- plân saymamaktadır.

Bu muhtemel tenkid. "10 yıllık ya
tırım  plânı hazırlanıyor” tarzında 
cümlelerle geçiştirilecektir. Erlıard'a 
Muhalefete söylendiği gibi. "P lân  yap
mak imkânsızdır" demeye elbette ki 
imkân yoktur Hele "Yatırım lar rey 
pusulasına göre yürütüldüğü için, 
plânlaııaıııaz" itirafına hiç kimse ce
saret cdemiyeeektir.

Müzakereler esas itibariyle, husu
sî ve resmî A lman sermayesinin Tür- 
kiyeye celbi mevzuunda cereyan ede
cektir. A lmanyamn Türkiyeye 200

milyon Mark tutarında -47 milyon do
lar- kredi açacağı, iş çevrelerinde ıs
rarla söylenmektedir. Mamafih, aç
tığ ı kredilerin israf edilmesinden son 
derece korkan Krhard'ın daha ziyade 
teknik yardım yapmaya taraftar ol
duğu bilinmektedir. Meselâ Almanya, 
memleketimizde, Tahirovada sulu zi

raat yapan bir numune çiftliği kur
muştur. Almanya, numune çiftlikleri
nin sayısını arttırmaya, ziraat müte
hassısları yollamaya. Türk çiftçileri
ni staj için Almanyaya davete taraf
tardır. Meyva ihracı ile de ilgilenece
ği şüphesizdir. Ama “Al saııa şu ka
dar Mark, istediğin gibi kullan" for
m ülü E ıhard ’a câzip görünmemekte
dir. Zira teknik yardımın çok daha 
faydalı olduğuna inanmaktadır.

Alıııanyadan geniş ölçüde teknik 
yardım temin edilebilirse, bu bizim i- 
çin her halde cok daha kârlı olacak
tır. Teknik yar.lım. Alman hususi 
sermayesinin Tüıkıyeye alâkasını da 
arttırabilecektir.

Müzakerelerde, üzerinde ehemmi
yetle durulacak olaıı ikinci mesele, 
Türkiyenin Müşterek Pazara katılma 
talebidir. Yuııanistandan sonra Türki
ye de. Müşterek Pazara '‘ortaklık" 
teklifinde bulunmuştur. Mesele Eylül 
aynıda Müşterek Pazarın Bakanlar 
Kurulu toplantılarında görüşülecektir. 
Yalnız şimdiden zemini hazırlamak 
lâzımdır.

Tîlrkivenin ta tm inkâr bir şekilde 
Müşterek Pazar ailesine katılması, 
aile için uzunca bir zaman karşılıksız 
fedakârlıkları gerektirmektedir. Me
sele sırf kısa vâdeli bir İktisadî gö
rüşle ele alınırsa, •*Altılar”m Türk 
talebine “hayır” demeleri lâzımdır. 
Ancak politik düşünceler, Türkiye ve

YunanlsNnm  şu anda aileve katılm a
sını temin edecektir.

Politik düşüncelere, kısa vâdeli 
iktisadi düşüncelerden nispeten daha 
fazla yer veren F ıansa ve İtalya. 
Türk ve Yunan talebini müsait karşı
lamaktadırlar. Segni ve dc Gaıılîe’lln 
benimsediği NATO içinde hiı- Akde
niz bioku teşkili fikri. Türkiye ve 
Yunanistanın Müşterek Pazar ailesi
ne katılma şansını arttırfr.aktadır. 
Adenauer de bu fikre aleyhtar değil
dir. Yalnız Müşterek Pazara dahi can
dan bir sevgi duymadığı bilinen Er- 
hard’ın, “A ltılar" ailesine fakir ortak
ların sokulmasına, kolayca râzı ola
cağı şüphelid r. Liberal Erhard. mizaç 
itbariv le , iktisadın politika emrin
de bir âlet olarak düşünülmesine ve 
kullanılmasına yanaşmamaktadır. Bu 
sebeple. İstanbul müzakerelerinin bu 
safhanı çetin olacaktır. Ancak uzun 
vâdeli İktisadî menfaatler. Erhard'ı 
Türk ve Yunan talebini benimsemeye 
sevkedebilir.

Bu bakımdan Erhard’ı. Tiirkıyenın 
b’lhassa yas sebze ve meyva sahasın
da geniş zirai imkânlara sahip bulun
duğuna inandırmak gerekecektir...

Müzakerelerin nasıl neticelenece
ğini şimdiden kestirmek çok güçtür. 
Her halükârda Erhard, D. P. propa
gandasına yeni malzeme temin ede
cek. sitayişkâr cümleleri cömertç* 
kullanacaktır.

Dış Politika
Doğru söyliyeni...

eçen hafta "dost müslttman”
memleketlerden birinin Ankara- 

daki Elçiliğinde büyük bir öfke hü 
küm sürdü. Orta Doğulu "dost müs- 
liinıan" memleketlerin sefarethanele
rinin bıı tarz öfke dalgalarının istilâ
sına uğramasına sık sık rastlanır- 
dı. Buııa sebep te, hemen hemen da i
ma "saygtsız” basında çıkan Orta 
I>oğıı sultanları hakkındaki "m aksat
lı" haberlerdi.

"Kaygısız" basın yüzünden, en son 
fırtına Suudi Arabistan E lçiliğ in
de esti. Fırtınaya sebep olaıı da Za
fer -evet. İktidar organı Zafer- gaze- 
tesiydi. Zafer. 4 Ağustos tarihli nüs
hasında "K ıa l Sııu.l Avrupada bir 
sürgün hayatı yaşıyacak” başlıklı bir 
yazı neşretmlşti. Suııdl Arabistan E l
çiliği yazıyı. Kral hazretlerini küçük 
düşürücü bulmuş, bu yüzden öfkelen
mişti.

Doğrusu makale. AKİS'te bile 
yer alacak kadar alâka çekici ve k a 
liteliydi. Uzun uzun Kral Sundun n i
çin "bütün azameti ve hâşmeti ila 
şahane yatında" değil de. "fak ir bir 
turist gibi bir Yunan yolcu gemisiyle” 
seyahat etmek zorunda kaldığı anla
tılıyordu. Öyle ya. Kral Suudıı "ilk 
defa olarak bu şekilde harekete, ta 
sarrufa ve tevazııa sevkeden sâik ne 
id i? ” Doğrusu sual çok meraklıydı. 
Kral Sııud. yatını kullanmak istemi
yorsa pekâlâ V iscount'lann yerini a- 
lan Coıııet uçakları kiralıyabilir veya 
Amerikadaıı satuı alman son model
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İ s t i b d a t t a n
Demokrasiye

SURİYEDE
İMV4- . V iı. i

, ,  I '  1/ fçlîncU Kolorduyla ?."> Eylülde Seria nehri do
ğu una geçtik. «i akşam A ılu ıı koytınde ve civarın- 

>l.ı l.alıl I. İti t-.\IkI sabah.udun itibaıeıı \ııııa doğru 
y cni lılr çekilme hareketine haşlaıi k. Surlycdeki bütıııı 
ordular meydan muharebesini kayhetİlkten sonra Or
dular Başkumandan! «m .a Şaıııı muhafaza ederek düş
manı hlr cephede durdurmağa çalışmak istediği sanılı
yordu. Biz Uttur.t. böyle tahmin ederek Şam civarına 
yürüyorduk, (ierçekte Ordular (trupunun lasın »urları 
ve kararları, vaktinde hiç olmazsa kolordular tarafın
dan bile hılinmiy ordu. K ıtalar kararsız., yahut sık de
rişen kararlarla bir lilrlü toplanamaz bir vaziyete düş
müş bulunuyordu. Biz. Vçüncü Kolordu, Seria nehri ba
tısında bulunan k.la ların sonuncusu olarak Seria doğu
suna geçmiş idik. Bu zamanda Dördüncü Ordu, yani Şaın 
güneyinde llicaza doğru yayılmış olan kıtaat, pek yavaş 
bir tempoyla kuzeye doğru yola çıkmışlardı. Bu esnada 
Şanım kuzeyinde Kayak ve Beyrut bölgesinin düşman 
eline düşmemesi için Ordular Başkumandanlığı çırpınıp 
durmaktaydı. Kararsızlık ve dağınıklık uzak bölgelerde 
muharebeye iştirak etıııenüş kıymetli kıtaların, uzun 
ricatların yıpratıcı yorgunlukları ve mahrumiyetleri 
yütünden büyük zayiata uğrayıp erimelerine sebep ol
muştur. Seri» doğusunda bulunan muhtelif ordulara 
ıııcıısup kıtalar nihayetinde İç liııcü  Kolordu Adım dan 
Şama kadar 4 giiıı muharebeler vererek yürümüştür. 
'{ giinde li'bit’e sonra Müzcyrep'ten geçerek Klsve've 
vard.k. Yolda İçinden geçtiğimiz, hususiyle karanlığa kal
dığım ız köyler bizi ateşle karşılıyor ve ateşle takip edi
yorlardı. Bu şekilde yürüyüşe devam etmek imkânı yok
tu. Zehirlenmiş olan ve İçinde düşman tertipçileri 
şaklay an köylerden gcleıı darbeleri hazme-lcrek gitmenin 
fay dası, hattâ  imkânı olınad ğm ı gördük. Taarruza uğra- 
d ğım ız yerlerde durup i!k önce onlarla hesaplaşmayı 
kararlaştırıl k. Bu suretle bir iki taarruz, eden köy ter- 
tipçilı-rinden sonra hareket tarzım ız bütiin yoldu öğre
nildi, artık uğradığım ız taarruzlar ehemmiyetsiz ve az. 
nispet içinde kalarak Sam civarına varmamız mümkün 
oldu. Yolda bir iki terkedilmiş 
menzil noktasından erzak ve cep
hanece kendimizi ikmal etmek ta 
lihi bürünmüştü.

ŞAMA VARIŞ
R  11 ricatlar esnasında kıtasını 

kaybeden veya dermansızlığın
dan geride kalan münferit askerle
rin halktan gördükleri muameleler 
yürekler acısıdır. Diğer taraftan çok 
zayiata uğrayarak bâzıları l(MI mev
cuduna düşmüş alaylarımızı, bula
bildiğim iz dağınık askerlerle dol
durmağa çalışıyorduk. Hattâ geçit
le Sam arasında hiç muharebe gör
memiş taze bir piyade alayı ile muh
telif hizmetlerden toplanmış "İOO ka
dar Alman askerine de rast^elüilş- 
tik. Bu kıtaları niyade fırkalarına 
dağıtarak daha dermaıılı bir halde 
Şam güneyinde Kisve civarına vasıl 
olmuştuk. Biz burada Şaıııı güney
den gelecek taarruzlara karşı sa
vunmak gibi tabii bir vazifeye ha
zırlanıyorduk.

“ t'st üste muhtelif ordulardan 
ve en nihayet Yıldırım  GruiMindan 
doğrudan doğruya gelen emirler,
Kisve’de durmamayı ve Şamı yakın
dan riiııeve ye batıya doğru koru
mayı bildiriyordu. Bu emre göre de

«i

Öziir Dileriz
p  eçen hafta bu sayfalarda 

1 okuduğunuz, Chıırchill ile 
görüşmeleri mevzuunda Sayın 
İnönü ile yapılm ış bir mülâkat. 
AK İS'in sayfalarım  tertip ile 

vazifeli teknik sekreterin d ik 
katsizlik ve ihmali neticesinde 
‘İstibdattan Demokrasiye" baş- 
lıfcı altında ve İsmet İn önü 'im 
zasıyla çıkmıştır.

tertip alınmadı devanı ederken süratle 'a n ım  terlredi- 
lereii onun kuzeyine geçilme d emredlln.btl.

• Uulı'ukip emirlerle ve derişen te. tiplerle bir kat 
daha yorgun düşmüş olaıı askerimizi ;ifl Eylül gecesi 
Şamdan geçirip ku/.eylııe çıkarmak hareketine başladık. 
Birbirini nakzeden ve tatbiki birbirinden karışık olan 
emirlerin sebebi Şanıın bat sıııda ve kuzeyinde cephenin 
bir fıirlü kurulamaması ve düşmanın serbestçe ve halk 
isyanı halinde Samı âdeta işgal etmiş olmasıdır.

B ili SI VAKİ IIİ Cl MI

çiincü Kolordu bir defa daha arkası kesilmiş, hem 
bu sefer düşmanlık galey anı içinde ilk taşkın te

cavüzler sarhoşluğu içinde bulunalı bir halk tarafından 
yo!uıııuz kesilmiş bulunuyordu. Samın gece gördüğüm  
güney kısnu hesapsız bahçelerin, hendekleri ve çitleriy 
le dehşetli bir engel tarlasına benziyordu. Tel örgü en
gelleri biziııı İçinde bulunduğumuz vaziyete nispetle ha
tif ve kolay tablatte sayılırdı. Bu engel tarlasından yol 
açarak ve yol yaparak Şaıııııı kenarından kuzeyine çık
mağa haşladık. Askerî bayatımda bir de burada Şam 
bahçeleri içinden aleş içinde geçerken helkesin yorgun
luktan bitkin ve ümitsiz, olduğu bir manzara karşısında 
bulunuyordum, lî'.r dereceye kadar ı-eni--e bir snhav» 
vardığım ız zaman durdum, kumandalıları ve yakınımda 
bulunan subayları ve askeri etrafımda topladım. İçinde 
bulunduğumuz vaziyetin tehlikeli olduğunu söyledikten 
sonra bu vaziyetten şerefimizle selâmete çıkmanın 
mümkün olduğunu, ancak hu neticenin kolordu kum an
danı olarak benim tertibimle elde edilebileceğini an lat
tım. Sözlerim iyi tesir etti, l 'fa k  bir dinlenmeden sonra 
yeni bir şevk ile Samı geçmeğe başladık, (iün doğarken 
Samın doğusundan kuzeyine çıkmış bulunuyorduk. Son
radan öğrendiğimize göre Sanı, ayni gün batıdan ve 
İçerden İşgal edilmiş ve Arap İstiklâli İlân olunmuştur.

‘•Samın kuzeyine Ç'ktıktaıı sonra Humus yolu üze
rinde bir İki kilometre yürüyerek münasip bir verde mo

la vermek istiyordum. Bu esnada 
Şamdan kuvvetli bir süvari kıtası 
süratle çıkarak bize teveccüh etti. 
Bizde yorgunluk son haddiııdeydl. 

Düşman süvarisini olduğumuz yer- 
da kabul iciıı hemen ya.vıld k. Bi
raz sonra silâhlı ve atlı taarruz baş
ladı. Takriben bir iki saat süren 
muharebeden sonra düşman zayiat 
vererek geri çeki'di. ve uzak mesa
felere kadar ayrıldı. Son tehlikeyi 

atlatm ıştık. Öğleden sonra, arazi 
tabiatı olarak daha uygun ve bize 
beslenme im kânı verecek bir muhit 
aramak üzere yürüyüşe haşladık.

Yazı okıınıınca hemen anla
şıldığı gibi, geçen sayımızda 
çıkan m ülâkat. Sayın tnönllniin 
değerli hâtıralarıyla zerre ka
dar alâkalı olmayan ve Doğan 
Avcıoğlu tarafından kaleme a- 
lıtıan bir yazıdır.

Bu hatâdan dolayı, basta 
Ssvın İnönü olmak Üzere bütün 
okuyucularımızdan özür dileriz.

AKİS

« I

HALKPTK HASTALIK

HIK Kklm basından itibaren 
T irk  k ıtaatının Şamdan İti

baren geri çekilişi geven giln!ere 
nispetle daha sükfım-111 yahut daha 
ırz. vukuatlı olmuştur. ('ok geniş 
sahalarda dağınık ve yorgun k ıta
lar eriyebildikleri, kadar eridikten 

sonra Samla Halep arasında hare
ketler ve tertipler daha ziyade an
laşılır hale gelmiştir. Halkın düş
manlığı Şam kuzeyindeki bölgeler
de henüz taşkın bir mayalanma 
haline gelmemişti. Sonra tııg-illz.
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SON GÜNLER

Halep şehrinden bir görünüş

kıtaatı Şam - Beyrut hattına geldikten sonra yeni hir 
hareket İçin birkaç gün nefes almaya mecbur olmıışlar- 
ılı. Bunların helisi kadar ehemmiyetli olaıı askerî sebep 
artık ufak mesafeler ve hesaplar mülâhazası terkedile- 
rek uzak mesafede Halep civarında ilk mukavemet te
şebbüsüne karar verilmiş idi. Bu halde ilerde bulunan 
lıütüıı k ıtaları toplamak bunlardan yeni birlikler teşkil 
etmek gibi sade bir tertibe girişilmişti.

“Bu şartlar içiıule Ekim  nihayetine doğru Halep 
güneyinde bir müdafaa kuvveti teşkiline ve düşmanı 
orada beklemeye imkân hâsıl olmuştu. Gerçekten düş
man, İsyana katılan Kabileler ve Bedevilerle beraber Ha- 
lebiıı güneyinde, içinde ve kuzeyinde taarruz ettikleri 
zaman ordumu/un tesirli ve şerefli bir surette karşı koy 
masına im kân hâsıl olmuştu.

“Ben şanı civarından geçtikten sonra E k im  orta
sını bulmadan tehlikeli bir surette basta oldum. I'ek 
farkında olmayarak Halepte hastahaııcye ve oradan ls- 
tanbula şimendiferle nakledildim. 'İO günden beri gece 
gündüz yıpratıcı şartlar, hususiyle fena ve kirli su te
siriyle şiddetli tropikal hararet ve am ip salgınına tu tu l
muş bulunuyordum. Burada uğradığım  hastalıklar 10 
seneden beri birkaç vesileyle tepmiştir. Kanaatim  odıır 
kİ karaciğerimde, kalan zayıflık bu zamanların yadigâ

rıdır.

ARABİSTAN SEFERİNİN NETİCELERİ

1 018 Ekim  nihayetinde Mondros Mütarekesi olnıuş-
tur. Ben bu esnada îstanbuldaydım . Sadrazam ve 

Harbiye Nazırı Ahmet İzzet l’aşa ben yataktan ayağa 
kalkacak hale gelir gelmez beni Harbiye nezareti müs
teşarlığına tâyin ttm işti. şimdi hikâyelerimiz bir ucun
dan Mütareke devrine girmiş oluyor. Ben burada o dev
re girmeden Arabistan seferinin devamını ve neticeleri
ni kısaca gözden geçirmek istiyorum.

“Mondros Mütarekesiyle Suriye ve Iraktaki düşman 
hareketleri durmadı. Aksine mütarekenin bir maddesine 
dayanarak stratejik noktalan işgal etmek bahanesi 
iıııılıarcbey i devam ettirmek için kolaylaştırıcı bir vesi

le olarak kullanıldı. Mütareke zamanı diisıııan elinde 
bulunmayan Musul daha sonra işgal edildi. Halep ku
zeyinde işgal nııııtakası her gün genişletiliyordu. I ifa, 
Antep. Maras, Adana, I’ozantıya kadar istilâ edildi. Su
riye ve Irak cephelerinde şimdiye kadar yahu/, Inglliz- 
ler bulunduğu yerde tedricen f'ranstz ordusu Suriye ku
zey ini işgal etmiş ve \rabistan seferi şimdi Fraıısızlur 
elinde büsbütün yeni bir istikamet ve mahiyet alm ıştır.

“Mütareke hükümleriyle bir taraftan memleket 
içinde silâhlar toplanırken öte taraftan halk. Cihan Har
binin devamı olarak silâhsız bir halde ateş İçine atılm ış 

hulıınııy ordu.

“ İstiklâl Harbi ve Milli Mücadele dediğimiz ölüm 
kalını savasında biz askeri bakımdan Suriyedekl büyük 
zaviat ile gerçekten güç bir dununa düşmüş bulunuyor

duk.

“Suriyedeki hareketler askeri bakımdan tenkid 
olunmuştur ve olunacaktır. Arabistaııın kaybolması a s 

lında beraber bulunduğumuz İttifak  (. ephesinin harhl 
kaybetmesinden ileri gelmiştir. Merkezi devletlerle İtti
fak içinde harbe girmeye karar verdikten sonra, merke
zi devletlerle beraber kaybın neticesine katlanm ak ta 
biiydi. Bu sebeple biz Suriyeıle mağlûbiyetlere uğram a
m ış olsaydık dahi mütarekey le Kafkasyadaıı çekildiği
miz gibi Suriyeden de çekilmeye bizi mecbur edecek
lerdi. Ancak verdiğimiz zayiatı vermemiş, kaybettiğim iz 
silâhları ve serveti kaybetmemiş lıir halde Milli Müca
deleye nıânen ve maddeten daha kuvvetli bir durumda 
girmiş bulunacaktık.

m

t Bu hatıratın her hakkı mahfuzdur. Kısmen dahi 

iktibas edilemez.)
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muhriplerle -seyahate çıkabilirdi. Ne
den bu yolu seçmemlşti? Daha doğru- 
sn neden bıı volıı seçememişti ? îş  
kendine bırakılsa. Kral Hazretleri, el
bette ki şan ve şerefine lâyık bir yol
culuk yapmak istiyecekti. Ama buna 
müsaade edilmeyince, -Zaferin ifade
siyle- "yelkenleri suya ind.rm iş ve 
lstemiye istemiye Avrupa seyahatine 
mahdut b r maiyet kadrosu ve Onas- 
sis kumpanyasının bir yolcu gemisi 
İle alelAdc bir turist gibi çıkm ıştı”.

Zafer, bu istemiye istoııı ve alelade 
bir turist gibi” -apılan gezinin sebep
lerini. İktidar organında nadir görü
len bir açık kalbiılikle izah ediyordu: 
"Kral hanedanına mensup olan Em ir
ler. gerek Suudi Arabistan toprakla
rındaki saraylarında ve gerek yaban
cı memleketlerde bir Binbirgece ma
salı hayatı yaşarken. Suudi Arabistan 
halkı sefilâne bir ömür geçirmektey
di" Bıı durum, hoşnutsuzluk yaratı
yordu. "Kral Sıtudün kendinden kü
çük kardeşlerinin en büyüğü olan K- 
m lr Faysal da bıınu sezmiş ve lıâne- 
danı bir çöküntüden ku ıta ın ıak  için 
tek çarenin ıslahat yoluna sapmak” 
olduğunu anlamıştı. Başbakan ve D ış
işleri Hakanı Kmir Faysal, bir tasar- 
ruf kampanyasına girişm işti. Muaz
zam petrol gelirlerine rağmen. Suudî 
Arabistanın kemerleri sıkması lâzffiı- 
dı. Fakat kemer sıkmanın sadece hal
ka mahsus olduğunu sanan Kral Haz
retleri. debdebe ve şaşaa içinde seya-, 
hat edebileceğini düşünüyordu. B a r
bakan Faysal, bunu kabul edemedi. 
Ktal fikrinde ısrar etlerse, istifasını

vereceğini söyledi. Kral Hazretleri
bunun üzerine, Zaferin tâbiriyle, 
‘‘yelkenlen su>a İndirdi.” Çllnkli, 
Sııııdi Arabistan hüküm dan  kar
deşi Başbakan Faysalın istifasın
dan hakikaten korkmuştu” . Euna 
sebep, Zafere göre, Kral l i r e t 
lerinin böyle bir istifanın mem
lekette bir karışıklığı, bir işyara 
davet edeceğini'" bilmesiydi! Arabis
tan çöllerinin Krallarından biri bir 
yatla, bir Comet ile veya muhriplerle 
seyahate çıkacak diye, bir başbakan 
istifayı basacak, bunun üzerine halk 
isyan edecekti! İnsan hayretten kü
çük dilini yutabilirdi, fakat haber 
doğruydu. Zaferin bildirdiği gibi, 
"K ı al Sundun Avrupa seyahatinin pek 
çok uzaması ve Hükümdarın bir men
fa hayatı yaşaması ihtim ali” çok kuv
vetliydi.

Haber doğruydu ama bu. Ankara- 
daki Sııııdi Arabistan Elçiliğinin m üt
hiş bıı oıke nöbetine yakalanmasına 
mâni değildi. D. P. yi yüzde yüz tu 
tan diğer bir Ankara gazetesinin 
-Hakimiyet- yazdığına göre, "Türkl- 
yenin dostu olan bir memleketin ve 
bilhassa Suudî Arabistanın Devlet 
Reisi aleyhinde bu tarz kelimelerle 
bir yazının çıkması. E lçilik erkânı a- 
rasında hayretle karşılanm ıştı”.

Kral Hazretlerini küçllk düşürücü 
“bu tarz kelimeler” karşısında Suudi 
Arabistanın Ankara E lçiliğ i geçen 
haftanın ortasında Perşembe günü bir 
tebliğ neşretti ve görüşünü açıkladı. 
Tebliğe göre. "Hakikatle hiç bir a lâ 
kası hıılıııııııayan bu yazının maksat

ve sebebi olmadığı halde aziz Kral- 
lan  etrafında sevgi !le bağlanan Sn- 
ınlt Arabistan hall,ı ıV  hlikütnet rica
li arasında böyle bir teşevvüşün nıev- 
cii diyetini iddia eden muharririn bu 
v a /ııu n  yalnız bununla l:»l;>mn.ı?, 
avnı /amanda dında ;ian ın ız TU;k 
halkının nıütdüman bîr devlet ve hîl- 
l.ımıetterine olan teveccühlerini sar
sabilecek bıı neşriyatın aklı seliııı sa
hibi Türk balkı tarafından hayretle 
karşılandığına dair olaıı inancımız 
l'ek verilidedir” denilmektedir.

Halen Suudi Arabistan Elçiliğinin, 
yenv nizama ayak uydurarak, neşir 
yoluyla işlenen suçlar hakkındaki 
meşhur C334 sayılı karnından fayda
lanma yoluna gidip gitmiyecegi, basın 
çevrelerinde pek merak edilmektedir.

Kıbrıs
U c fibo n iıı eln*lı*ri

J /  ıbrıs Cumhuriyetinin doğduktan 
pek az sonra öleceğini söyleyen

lerin bu hükümlerinde pek iyimser 
davrandıkları gecen halta daha iyi 
anlaşıldı. Zürich'teki dostluk m asala
rında yaratılmasına karar verilen u- 
cûbe henüz cenin halindeyken ölmek 
tehlikesiyle karşı karşıyadır. • 

Hakikaten, Lefkoşeden ve Atina- 
dan gelen haberler. Kıbrıs Cum huri
yetinin istikbali bakımiTldan hiç de 
hayırlı değildir. Cumhuriyetin ana
yasasını hazırlamakta olan komis
yonda anlaşmazlık çıkmış, ilç tarafın 
delegeleri hükümetleriyle görüşmek 
ve daha fazla talimat almak üzere 
başkentlerine ziyaretler yapmak î.o- 
runda kalmışlardır. Muhtelif çevreler
den sızan haberler, anlaşmazlıkların 
bilhassa İngilizlere tanınacak olan 
üsler meselesiyle alâkalı bulunduğu
nu göstermektedir Zürich aiKİlaşıııa- 
lan , K ıbnsta kalacak İngiliz birlik
lerinin muayyen üslere yerleştirilme
lerini ve bıı üsler üzerinde tngıiteıe- 
mn tam hakimiyetine halel gelme
mesini ka ıa ı altına almıştı. Şimdi, 
İngiltere, bu Us mefhumuna adete 
birkaç kilometre karelik toprağın 
def.il. askerlerin tal.ın grtımelenne 
ve tesisler kurulmasına iıpkân vere
cek daha geniş sahaların dolıil oldu
ğunu iddia etmektedir. Yunanlılar ve 
K ıbnslı Rım ılar. Adada İngiliz hü 
kümranlığı altında kalacak arazi 
nalçalarının m ümkün olduğu kadar 
dar tutulması esasından hareket et
tikleri için bu teklife yanaşmamak- 
tadırlar. Türk delegasyonu bu bahis
te İngiliz tezine yanaşmaktadır. Ko
layca tahm in edilebileceği gibi, şu 
veva bu şekil altında Kıbrıstaki İn 
giliz askerî kudretinin azaltılmaması 
Türk iyenin işine çelmektedir.

Anlaşmazlık, yalnız üsler mesele
sinden ibaret kalmamaktadır. Eski
den beri anla-şınazim mevzun teşkil 
eden ve sadece satıhta halledilen ay
rı belediye hudutları meselesine ilâ 
veten. Cumhurbaşkanı ile yardımcı
sının yetkileri bakım ından da Kıbns- 
lı T ilrkleıle Rum lar arasında ihtil&t 
çıkmıştır,
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Kral Suud Avrupada bir 
sürgün hayatı yaşayacak

Z a fe r in  y u / ıs ın t ıı l ıa ş lı^ ı

Çöl JtrUnaet!.
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Fakat, dikkate şayan olan taraf, 
Makarios <la dahil olmak llzcrc. ne 
Kıbrıstaki Türk ve Rum  liderlerin, 
ne de A tina ve Ankara hükümetleri
nin hu anlaşmazlıkları ağ ıta  vurma- 
m alandır. Z ııa  uyuşma ihtimalleri 
henüz tamamiyle ortadan kalkm ış 

değildir.

Çatlak sesler

I T cûbe cumhuriyeti kurm ağa çalı- 
ş.ınlar arasında nisbl bir sükûnet 

hüküm  sürerken, altm ışlık tedhişli 
Grivas’ın Atinada çıkardığı bozgun
cu sesler havayı bulandırmakta ber
devamdır. Şimdi generalliğe yüksel
tilen eski albay, Zürich andlaşmala- 
rını imzaladığı için Yunan hüküme
tine çatmakta. Kibrisin Türklere ve 
İngilizlere satıldığını iddia etmekte
dir. Bıı çeşiU_şeyler söyleyerek hava
yı bozmaması hakkında Yunan Kra
lı Paul tarafından kendisine yapılan 
ih tarlar da para etmemiş ve Grivas 
sesinin tonunu gitgide yükselterek 
konuşmağa başlamıştır. Tedhişçi, ge
cen hafta, Korfu Adasında Kralla ko
nuştuktan soma verdifti beyanatta, 
blltün kabahati Yunanistanı idare 
eden hükümetlere yüklemiştir. Gri- 
vas’a göre, beceriksiz hükümetler yü
zünden Yunanistan, artık ‘‘gelip ge
çenin tecavüz ettiği bir cesetten fark 
sız hale gelm iştir” . Fakat yüksek per
deden atan General hazretleri. “Yu
nan milleti tarafından davet edildiğim 
takdirde Yunanistanı idare etmek i- 
çin 24 saat zarfında hazır olacağım 
ve böylece memleketi çöküntüden 
kurtaracağım : muvaffak olamazsam 
beynime bir kur«un sıkmaca hazı
r ım " demektedir. Gözünü iktidar h ır
sı bürüyen tedhişçinin atıp tutmaları 
karşısında. A tina hükümeti bir teb
liğ  ’-avınlamak ve bu sözleri az çok 
‘‘bunama'’ mânasına gelen tabirlerle 
tavsif etmek zorunda kalm ıştır.

F akat olanlar olmuştur. Mahalli 
anlaşmazlıklara ve gerginliklere ilâ 
veten Grivas’m Atinadan ektiği to
hum lar savesinde Yeşil Ada tekrar 
alev alm ak üzeredir. Generalin Yu- 
nanistanda hazırlatıp gizli yollardan 
Kıbrısa soktuğu beyannameler Zü
rich andlaşm alannı açıkça reddet
mekte, Makarios’u “Enosise 'ihanet 
eden adam” diye suçlandırmaktadır. 
Gerçi. Adadaki Rum  ço£unluk#hâlâ  
Makarios'un sözünü dinlemeğe hazır
d ır ama, bâzı toplantılarda ve Baş
piskoposun köylere yaptığı ziyaret
lerde “Digenis! D igenis’.” şeklinde 
batıran lara  da tesadüf edilmektedir.

İşin asıl kötü tarafı, İngiliz as
kerleriyle Rum lar arasında -küçük 
çapta da olsa- sokak kavgalarının 
başlamış olmasıdır. Ayrıca, geçen 
hafta, Pano Dhikomo ve Kato Dhi- 
komo köylerine otuz kişilik bir polis 
kuvveti tarafından yapılan baskın 
sonunda bâzı silâhlar ve m ühim mat 
ele geçmiştir. Bu bölge, eskiden EO- 
K A ’nın en kuvvetli olduğu bölgeler
den biriydi. Şimdi. Rum  evlerinde 
hâ lâ  çok sayıda silâh saklanmakta 
olması, oralardaki tedhişçilerin müs
takbel bir mücadele için hazırlan-

G<*ıı«*ral Grivas
Göiii tepede!

K. E. M.’ciler. Zürich andlaşmalan- 
iir. Hiıcak “Enosise giden bir yol” gd- 
züyle bakmak gerektiğini söylemek
te. Rum ları bu uğurda mücadeleye 
çağırmaktadırlar. Beyannamelerdeki 
ifadeye göre, Makarios, ‘‘m illiyetçi 
bir tutum la harekrt ettiği müddetçe 
fcizli teşkilâtın desteğinden faydala
nacak, aksi takdirde teki ar silâhlar 
konuşmağa başlayacaktır. İ'slûp. ay
nen EOK A  üslûbudur ve zaten ED- 
M A cılar gibi. K. E. M.‘çilerin de es
ki tedhişçiler olduğundan kimse şüp

he etmemektedir.

Bu arada. Grivas'la Makarios a- 
rasındaki uzlaşma teşebbüslerinin 
hangi safhada oldııgu pek açıkça bel
li de lild ir. Görünüşe bakılıısa, ted
hişçi General. Başpiskoposla anlaş
mak tara ftan  değildir. Hattâ. Maka- 
rios'ıın temsilcisi Piskopos Athimos, 
geçen hafta. Generalle konuşup bir 
uzlaşma zemini bulmak için Atinaya 
geldiği zaman, inadıyla meşhur olan 
tedhişçi de tasını taıag ııiı toplayıp 
Korfu adasına gitmeyi tercih etmiş
tir. Fakat, M akaıios'un Grivas’tan 
korkusu ve onunla anlaşmak arzusu
o kadar büyüktür kİ. hu istiskal»? 
rağmen, Athimös'a haber yollarımı? 
ve Atinadan ayrılmayıp tedhişçi ge
nerali beklemesi istenmiştir.

Turizm
m akta olduklarına işaret sayılmak

tadır.

İşaretler, sadece bunlardan iba
ret değildir. Geçen hafta. Lefkoşe 
sokaklarında. K. E. M. -Birleşik Kıb
rıs Cephesi adının Rumca kısaltılm ı
şı- rumuzuyla anılan bir gizli teşek
külün beyannameleri dağıtılm ıştır.

Makarios
Uzlaşıcı
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Sudan sözler...

ünlerini Istanbıılda denize girmek 
' Jr ve dinlenmekle geçiren C. H P 
Genel Başkanı tnönüııün geçen haf
ta Cuma günü Modadaki I-ozan K u
lübünde gazetecilere verdiği beyanat, 
pek çok kimse tarafından “pek su

dan” bulundu.

lnönünün üslûbu yumuşak, ama 
mahiyeti sert konuşmalarına alışan
lar ve bu konuşmalarda C. H P. l i
derinin meselelerin aslına nüfuzuna 
hayranlık duyanlar, I^ozan Kulübü 
konuşması karşısında hayal k ırık lı
ğına uğradılar. Değişikliğin sebebin; 
keşfetmek eok güctll ama. en kuv
vetli ihtimal, günlerden beri suya g i
ren tnönilnün bundan dolayı “sudan" 
bir konuşma yapmış olmasıydı!

Aslında. Cuma günkü konuşma, 
C. H. P. Genel Başkanınııı ilk ‘ su
dan” beyanatı değildi. Meclisin bir 
aylık bayram tatilinden faydalanarak 
Istanbııla gelen ve her gün denize 
giren İnönü, o günlerde C. H. P. tl 
Merkezinde bir basın toplantısı yap
mıştı. O  konuşmada tıpkı I/wan Ku
lübü1 beyanatı gibi “sudan" sözlerden 
ibaretti. Fakat -hikmetinden sual o- 
lıınmaz- bu basın toplantısı hakkında 
“nesir yasağı” kararı alınması, tnö- 
nüden daima alıştıkları gibi sözler i- 
şitmek isteyenleri mukadder bir ha
yal kırıklığından kurtarm ıştı.

I» z a n  Kulübü konuşması hakk ın
da neşir yasağı karan  almamak ak ıl
lılığının gösterilmesi sayesinde, halk 
efkârı Muhalefet I.iderinin pek su
dan konuştuğunu öğrenmekten mah

rum  kalmadı.
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Kambiyo
Dolar gözden düşüyor!

nUmüzJeki ay \Vashington'da
Milletlerarası Pa ıa  Konunun yıl

lık toplantısı yapılacaktır. Bu top
lantıda en çok işitilecek söz. hiç şüp
he yok, doların akıbeti olacaktır. Bil
hassa "Tarih bir tekerrürdür" sözü
ne inanan ve mazide Sam Amcadan 
"Şu paranızı ayarlayın" cümlesini 
i* ten rlelcge'cr, mazideki küçük düş
ümlerin verdiği bir azametle bu İhtan 
yapmaya hazırlannıaktadırlar. H aki
katen dolar, son bir yıl içinde sağ
lam naraların en zayıfı hâline gel
miştir. Alman M ark’ı kale gibıJır. 
•Steri ng, secim arifesinde dahi kuv
vetlidir. Fransız Frankı da nihayet

la inilir. Dolar, hafitten sallanmak 
ta ve hakkında devalüe edileceğine' 
dair şayialar dolaşmaktadır.

Buna sebep, Amerikanın tediye 
muvazenesinin ilk defa o la ıak  açık
la kapanmasıdır. 4,9 m ilyar dolara '* 
erişen bu açığı Amerika altınla öde
mek zorunda kalmış, altın ihtiyatları 
uzun yıllardan beri ilk defa 20 milyar 
doların altına düşmüştür. İşte deva
lüasyon sav.alan bu yüzden ortaya 
çıkmaktadır.

Aslında altın'a kapatılan bu açık, 
İktisadi sebeplere dayanmamaktadır.. 
Zira tediye muvazenesin n câri hesap
lar kısmı 3 m ilvar dolar fazlalık te
m in etmiştir. Yani Amerikanın sattı
ğı inal ve hizmetlerin yekûnu, satın 
aldığı mal ve hizmetlerden 3 milyar 
dolar fazladır. Açık. Amerikan H ükü
metinin dışarıda yaptığı askeri ve ik- 
t sadî harcamalardan ileri gelmekte
dir. N itekim son yıl. sâdece askeri 
masraflar, 3 m ilyar dnlar fazlayı yııt- 
mustur. Açık, esas itibariyle az ge
lişmiş memleketlere Amerikan Hü
kümetinin yaptığı, iktisadi yardım g i

bi hususi tediyelerden do lm aktadır. 
Az gelişmiş memleketlere yapılan bu 
yardım ların tamamı, mal ithalâtı do- 
layıs.yle Ameri kaya dönmemekte, 
gıtt.kçe artan bu- kısmı Avrupada 
kullanılmaktadır.

D iğer taraftan Avrupanın Aıııerl* 
k a ia n  yaptığı ithalât azalmış Am eri
kan Hükümetinin dış memleketlere 
yaptığı hususi tediyelerin m iktarı art
mıştır. Bu sebeple. Amerikanın tica
ri fazlası, tediye muvazenesinin d i
ğer kalemlerinin açığını kapayamaz 
hale çelmiktir. Mamafih Amerikanın 
dış ticareti lıâ lâ fazlayla kapanm ak
tadır. Yani açık, iktisaden zayıflam a
nın neticesi o lm ay ıp  istenerek yürü
tülen dış politikanın neticesidir.

Bu politikanın başlangıcı Marslıal! 
Plâııı o muçtıır. P lânın gavesi. Avru
pa yı dolar sıkıntısından ve dilencili
ğinden kurtarmak idi. Avrupa niha- 

. yet inıgiuı do ar sıkıntısından kurtu l
muş. az gelişmiş memleketlerin pa- 

^ arlarında Amerika için ciddi bir ra- 
..ip haline gelmiştir. Bunun yanı sıra 
Amerika az gelişmiş memleketlere 
yardımı arttırm ıştır. Açık bu politika
nın normal neticesidir. Dış memleket
lerde. hükümetin yaptığı askeri ve ik 
tisadi malı yetteki harcamalar kaldı- 
nlırsa, dolar hakkındaki söylentiler 
de kendiliğinden orta.lan kalkacak
tır. Yani doiar aslında eskisi gibi sağ
lamdır.

Yalnız Amerikan Hükümeti dışa
rıya altın akım ından endişeye düş
müştür. Bu endişenin neticesidir ki 
fa:z haddi yükseltilmiş, bir kısım va
deli fonların Amerikaya akımı temin 
edilmiştir. Mamafih faiz haddindeki 
yükselme, açığı kapamaya kâfi gel
memiştir.

Amerika bu durumda ne yapacak
tır?  Birçokları devalüasyon tavsiye 
etmektedirler. Fakat Amerikan H ü
kümetinin devalüasyonu düşünmediği

katiyetle söylenebilir. İktisadî bakım 
dan buna ihtiyaç ta yoktur. Dogu-Ua- 
tı arasında buzların k ırılm ağa basa 
dığı ?u günlerde İktisadi dış yardımın 
azaltılması bir felâkettir. Dışardaki 
askeri masraflarda da. önümüzdeki 
yıllarda azaltma değil, arttırma yap
mak gerekmektedir.

Bu durumda birçok kişinin akima 
gelen, ithalâtı kısıcı tedbirler a lm ak
tır. Fakat bu tedbirler de. dış yardımı 
kısmak gibi tehlikelidir ve politik ba
kımdan intihara yakın b ‘r şeydir.

En iyi hal çaresi olarak, dolar ih
tiyatları büyük ölçüde artan zengin 
Avrupa memleketlerinin dolar b öke 
siyle ticaretler ne koydukları sıkı 
tahditleri geniş ölçüde kn’ lıraıak A- 
merikanın Avm paya ihracat im kân la
rım arttırmaktadır. Bunun yanı sıra. 
Para Fonuna, kuvvetli paralara za
man zajnan ârız olan softuk a lg ın lık
larım önliyecek kolaylıklar tanımak 
ve selâlıiyetlerini arttırm ak lâzımdır.

Gelecek ay yapılacak olan Para 
F'imı tonlpnt’sında. Hür Dünyanın 
menfaatlerinin ve ak’ı selimin emret
tiğ i bu hal çarelerinin ağ ır basması 
temenni edilmelidir.

Para değerinde yükselme 

| 1 olar zahiren bir sarsıntı geçirir
ken. Havadis ve Zaferde Türk pa

rasının değerinin yükseldiğini bildiren 
bir haber çıkmıştır. Alabildiğine enf
lasyon devrine son verilip Merkez 
Bankası kapıları kapandığı ve kredi
ler kısıldığı tarihten beri Türk pa
rasının dış değerinin -tabii ki ka- 
ıaborsada- yükseldiği muhakkaktır. 
Altın fiyatlarndaki bariz düşüş 
de bunun delilidir. Mamafih değe
rinde yüzde 69 nisbetindeki m u
azzam bir budamaya rağmen. Türk 
iaresin in  resmî kuru ve karaV>r- 
sa kuru arasında büyük fark var
dır. N itekim İk tidar organlarının 
verdiği rakamlara göre, resmen 9 li
ra olan dolar, dış piyasalarda 13.5
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Türk lirasına bedel sayılmaktadır. 
Yani karaborsa kuru, resmi k ıın ın  
yiizdr 50 üstündedir, lsviçrede bu 
fark yüzde 70 - 80'i bulmaktadır!

Bu durumda nisbi olaıak bir yük 
selmeden bahsetmek mümkünse de. 
hakiki iyileşmeden konuşmak için va
k it çok, ama pek çok etkendir.

L t a l i s l i k

Sanayi sayımı
i '  ecen haftanın babında Ankarada 

Ticaret Bakanlığı konferans sa
lonunda v e Istaııbıılda Sümeı ;>ank 
Satmalına binasında iki koldan bir 
kurs başladı. Kursa katılanîar. Zafe
rin tâb.riyle. "Büyük Sanayi Sayım ı
na hazırlanmaktadırlar". Sanayi Ba
kanlığı tarafından tertiplenen sayım 
irin  memleket 14 bölgeye bölünmüş
tür. Zafere göre, sayımla “elde edile
cek sonuçlar, sanayi politikasına İl
mî bir mesnet teşkil edeceği gibi, ay
nı mahiyetteki çalışmalar için de e- 
ıııin bir kaynak olacaktır” .

Bu sözleri her iktisatçının büyük 
bir "İnşallah” ile cevaplandıracağı 
şüphesizdir. Hakikaten ciddi bir sana
yi sayımına büyük ihtiyaç vardır. 
1950 de ciddi bir sanayi sayımı yapıl
masına mukabil, görülmem ş kalkın
manın sanayi sahasında neler getirdi
ği hâlâ toplu olarak tespit edilmemiş
tir. Ortada sâdece. Sn met Ağaoğlunıın 
ismini taşıyan ve 1957 geçimleri arife- 

j ’ind»' a^ole tertinlenen bir savını 
.vardır. Fakat bıı öy’e bir "rakam  şi
şirme’*' sayımıdır ki ancak m izahçıla
rın şine yarayabilir. Bu seferki sayı
mın mâzidekir.c benzememesi m ünha

s ıran  "hakikati oldııgıı gibi görmek” 
arzusuyla yürütülmesi temsnni e tü 
melidir. Fakat sayım işinin, bu m ak
satla kurulmuş bulunan ve ehliyetli 
bir memur kadrosuna sah;p olan İsta- 
t stik Umum Müdürlüsüne tevdi edil
meyip te. Sanayi Bakanlığına bıra
kılması. ister istemez meseleye poli- 
t ’ka karışacağı veya sayımın kötü 
teknik şartlar altında yürütüleceği 
korkusunu haklı olarak uyandırmak
tadır. 1957 sanayi sayımı ortadadır...

Bu haftanın ilk gününden itiba
ren başlıyacak olan Sanayi sayımı 
hakkında. Cuma ?ünü Ankara Palas
ta bir basın toplantısı yapan Ataman 
d>ı izahat vermiştir. Atamana göre,
1957 sayımı neticesinde elde edilen 
rakam ların azameti karşısında yârü- 
ağ varda bâzı yersiz “tereddüt ema
releri" uyanmıştır. 1959 sayımı bu te- 
reidiitlerl ortadan ka'dıracaktır Ne 
çare ki •‘dünyanın en üstün vasıflı çi
mentosunu im âl ediyoruz” gibi cüm
lelerle süslü bu beyanat, tereddütleri 
daha da arttırm ıştır.

Eğer Zaferin ve Atam3n;n haber 
Verdiği gibi, sayım neticeleri sanayi 
politikasına hakikaten "ilm i bir mes
net" tı-skil edecekse, münhasıran D. 
P. ye propaganda malzemesi tem ni 
gayesini gütmüyorsa, sayım, m utla
ka t stat «tik Vmnm  Müdürlüğü ta 
rafından yapılmalıydı.
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S<ıtnhi... suyum...

İ l ' ı u l â t
Araba sevdası
^  on kararlar, aylardır otomobil rü- 

yası gören ve hesaplanın normal 
ithalât fiyatlarına göre yapanların 
ayaklarım  suya erdirdi. Evvelce ilân  
edildiği g.bi, ithalâtına kotalarda 2 
milyon dolar ayrılan otomobiller, m ü
zayede usulüyle satılacaktır. Otoruo- 
b İler, en yüksek fiyat verenlerin üze
rinde kalacak, itha lât fiyatı ile satış 
fiyatı arasındaki fark Devlete gide
cektir.

Halen, döviz eklenerek getirilecek 
bu otomobillerin dışında, döv.z tahsi
si yapılmadan "bedelsiz itha l” edile
cek otomobillerden alınacak primin 
-ki aslın ja  B M. M. den geçmeyen 
bir verdidir- tesbitiııe çalışılmaktadır. 
Söylendiğine göre, bu prim 15-20 bin 
lira arasında olacaktır.

Geçen avın ortasında yayınlanan 
b r tebliğ ile de, "getirilecek malların 
eski vc müstamel olmaması” kaydı 
konmuştur. Yani kullanılm ış otomo- 
bil'erin bedelsiz ithali yasak edilmek
tedir. Tebliğde dışarıda bulunduğu sı
rada otomobil alan ve bir mü<ldet kul
lanan şahısların durumu unutulmuş
tur Herhalde yeni bir tebliğle bu u- 
nııtkanlık telâfi edilecektir.

Bedelli veya bedelsiz thaî edile
cek otomobillerin karaborsa fiyatına 
satılması ve farkı Devletin alması, p i
yasada hiç te hoş karşılanmam ış
tır. Devlet karaborsacılık yapmak
la itham edenlere dahi rastlandı. 
Bâ?ı ikti»atrıl*r, normal ithalât f i
yatı ve karaborsa fiyatı arasındaki 
farkın Devlet yerine kendi ceplerine 
e rmesini temin maksadıyla feryadı 
koparanların sözcüsü hâline gelecek- 
leripe aldırmadan, bu tııtunnı tenkid 
ettiler, bunun istikrar programının 
esprisine aykırı olduğuııu söylediler. 

Aslında karar, istikrar program ı

nın esprisine hiç te ayk ın  değildi. U- 
cuz fiyatla ithal edilen malları tev- 
zie tâbi tııtsalardı. böyle bir sev 
söylenebilirdi. Halbuki müzayede usu
lüne başvuruluyordu. Yani arz ve ta 
lep karşılaşacak, parası olan talipler 
düdüğü çalacaklardı.

l t l ıa â t  fiyatının üstünde bir kara
borsa fiyatı olacağı peşinen kabul 
edildiğine «öre, karaborsa farkını Ah
met Efendi yerine Devletin alması, 
hiç şüphesiz, "o n defa şayanı tercih
tir
Kredili İthalât
1,' vvelce çok tenkid edilen kred M

ithalâtın yeniden ihyası, iktisadi 
çevrelerde hoş karşılanmamıştır. Bil
hassa Odalar Birliği Genel Sekreteri 
Cihat İren, kredili ithalâta karşı en 
ağır tenkidleri yapmaktadır. Odalar 
B irliğ Genel Sekreterine göre, kre
dili ithalât, dışarda dövizi bulunanlara 
cok kârlı bir ticaret kapışı açm akta
dır. Zira kredili itha lât listesine ko
nulan mallar piyasada çok aranan 
mallardır. Bıın'arı çok kârlı fiyatlar
la satmak imkânı mevcuttur. M iktar 
İtibariyle bu malların ithalâtına bir 
t ık v it  konımış değildir. Sonra kredi
li ithalât yoluyla getirilecek sermaye, 
bedelsiz ithalât yoluyla getirilecek 
sermayenin aksin<\ vergi mevzuu da 
teşkil etmemektedir.

Meselenin tamamiyle İktisadî veç- 
herine gelince, en endişe verici mesele 
ağır borç viikünün altından nasıl knl- 
kıisesfin henüz meehııl iken, gelişigü
zel yeni borçlanmaların yapılmasıdır. 
Öyle görünür ki D. P. İktidarı vâdesi 
1961 den sonra gelecek borçların na
sıl ödeneceği hususunda fazla tasa et
memektedir.

I liraca I
Tam devalüasyona doğra
( '  eçeıı haftanın sonuna doğru alt- 

nan bir kararla ihracat primleri- 
n n vükse'tildiği açıklandı. Karara 
göre, hakir, üzüm, incir ve fındık İh
racatında 210 - 280 kuruşluk primler 
620 kuruca çıkartılıyordu. Tütün ve 
afvon primleri de 210 dan 2s0'e geçe
rek 70 kuruş arttırılıyordu.

Karar, ihracatı teşrik için alınm ış
tır. Bu sâyede son bı1' yıl zarfında h- 
racatınöa bir artış görülmeyen üzüm, 
incir gibi rfıaddelerin ihracatının hız
lanacağı üm it edilmektedir. Şimdiye 
kadar prim lerin yükseltileceği düşün
cesiyle hiç te aceleci davranmayan 
ihracatçıların harekete geçeccği sa
nılmaktadır.

İşte bumtn içindir ki. bâzı tüccarın 
■büyük kârlar temin etmesine ve ace
leci tüccarın cezalandınlmasma aldır
madan ihracat primleri arttın lm ıştır. 
Prim lerin arttırılması, ithalât ve ih
racat primleri arasındaki farkla bes
lenen ve adına Kam'bivo Karşılık Fo
nu denilen sizli hâzinenin gelirlerini 
bir havli düşürecektir. Yani Hükümet, 
ihracatı teşvik zarureti yüzünden m ü
him  bir vergiden ister istemez vaz
geçmektedir.

Kararın ihracatı ne nispette art- 
t ’racatın ı şimdiden kestirmeğe im 
kân yoktur.
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B A S I N

Almanya
Susturmanın yollan
L ' ederal A lm anya Adalet Bakanı 

Herr F ritz Schaeffer, geçen haf
ta, ik i yıldan beri peşinde koştuğu e- 
meline kavuştu ama. neticeden kendi
si de menimin değildi. “ I.ex Soraya” 
adı verilen meşhur “Süreyya Kaııu- 
nu”nun Bnndesrat'ta. yani eyalet dev
letlerinin temsilcileri nden meydana 
gelen Federal Mecliste kaim i edilişi 
hiç de parlak olmadı. On devletten 
ancak dördü lehte rey verdi, öbür 
eyalet temsilcilerinden il çil çekim
ser, üçü de aleyhte rey kullandı. Bu 
duruma göre, tasarının istikbali hiç 
parlak gözükmemektedir. Tasarının 
bundan soma geçeceği safhada, yani 
Bundestag adı verilen Federal Millet 
Meclisindeki politikacıların çoğu tasa
rıya aleyhtardır ve bunlara sadece 
muhalefet partilerinde değil, iktidar 
partisinde de rastlanmaktadır.

“Süreyya tCanunu"ndan ilk defa
1958 yılının Mayıs ayında bahsedil
meğe başlanmıştır. Tasarı, Hamburg- 
ta çıkaıı resimli Stern mecmuasının 
Nisan 195* sayısında yayınlanan ve 
Şahın Kraliçeden neden ayrıldığını 
anlatan bir röportajdan doğmuştur. 
Röportajda, dünya halk efkârını 
meşgul öden boşanma hâdisesinin* 
Tahran sarayındaki bâzı entrikalar 
yüzünden vııku bulduğu belirtiliyordu. 
İranın Bonn Büyükelçisi ve Süreyya- 
mn babası Isfendiyarîy;, röportaj son 
derece sinirlendirmiş, bunun yayınlan
masına Alman hükümetinin ııasıl olup 
da müsaade ettigiı.i anlamadığını söy
lemiş ve nihayet bu yüzden İran ile 
A lmanya arasındaki münasebetlerin 
kesilebileceğini iddia edecek kadar ı- 
leri gitmişti.

Zaten, o sıralarda, bâzı A lman 
mecmualarının ııeşrivatı muhtelif hü
kümetlerin protestolarıyla karşılanı
yordu. Meselâ. Orta Doğudaki kralla
rın metresleriyle âlâkalı haberler ve
ya Hollanda Kraliçesi Ju liana ’nın fa l
cılara düşkünlüğü hakkındaki yazılar 
Bonn’daki elçiliklerin A lman H ükü
meti nezdinde bâzı teşebbüslere geç
melerine sebep olmuştu. Hükümet, 
önce mecmua sahiplerine ye yazı iş
leri müdürlerine tenbihlendo bulun
mak ve memleketin dış münasebetle
rine zarar verebilecek neşriyatın dur
durulmasını “ riea" etmek suretiyle 
işin içinden çıkabileceğini zannetmiş
ti. Neşriyat aynı şiddetle devam edin
ce. bu defa A lman Ceza Kanununa 
müracaattan başka çare kalmadı. Fa
kat Ceza Kanunundaki • hakaret" su
çunun unsurları ve müeyyideleri esas 
itibariyle 1874 tarihinde teshit edil
m iştir ve bugünkü durum bakımından 
bâzı eksiklikler göstermektedir. H a
kikaten. Almanya, “şahısların haka
retten ve iftiradan korunması” mev
zuunda bir hayli yaya ka lm ıştır ..

Doğru habere de eeza

I  şgüzer Bakan Schaeffer’in getirdi- 
gi tasarıya göre, yayınlanan haber

on

i l

Fritz Schaeffer
Kar helvası!..

Yster dogrn. >ter vatılış olsun, bir ya
bancı devlet başkanını veya ailesini 
küçük düşürücü mahiyette ise ve bun
dan dolayı Federal A lman Cumhuriye
tinin dış münasebetleri zarar göre
cekse, haberi veren muhabir, yahut 
yazıyı yazan m uharrir iki yıla kadar 
hanis ve ag;r para cezasına çaıptınla- 

' çaktır.

Bu kanun tasarısı, kolayca tahm in 
edilebileceği gibi. A lman basınının 
muazzam muhalefetiyle karşılandı. 
Karnında zikredilen suçlarla ilgili ola
rak bâzı tedbirlerin alınması ve yeni 
mevzuat getirilmesi lüzumunu kimse 
inkâr etmiyordu. Fakat tasarının ge
rekçesindeki ifade tarzı ve bilhassa 
ispat hakkının tanınmam ış olması, or
tada basın hürriyetine yönetilmiş bü
yük bir tehliken.n bulunduğunu gös
teriyordu. Hükümet, dış politikası uğ
runa. A lm an basınını doğru haber 
vermek ve halk efkârına hakikatleri 
göstermek hakkından mahrum  etmek 
istiyordu. Asıl endişeye sebep olan 
unsur da bizzat A Jalet Bakanının ka
fasındaki fikirlerin mahiyetiydi. Ba
kan, son yıllardaki tutumuyla basım 
sevmediğini. devlet işlerine dışarıdan 
karışılmasını hoş karşılamadığını ve 
Alman halk efkârını disiplin altında 
tutm ak istediğibi açıkça ortaya koy
muştu. Meselâ, son kanun tasarısı ba
sım doğrudan doğruya alâkadar ettiği 
hâlde. Herr Schaeffer. lngilteredeki 
örneğe göre kurulmuş olan Presse- 
rat'a yani Basın Şûrasına müracaat 
edip bir de gazetecilerin fikrin i almak 
zahmetine katlanmamıştı.

Tasarı, yabancı basında da tenkid 
edildi. Meselâ, meşhur İsviçre gazete
si Neue Zürcher Zeitung, “A lm an hü 

kümetine dahil bâzı kimselerdeki oto
riter temayüllerin bu kanunla artık 
açıkça ortaya çıktığ ım " yazdı.
IhivıUM lıasıtı
1 ) aha kanun tasarısı Federal Mec- 

lise gelmeden, Stern mecmuası
nın meşhur röportajı bir dâva mev
zuu oldu. A lm an Dışişleri Bakanı Von 
Brentano, İran Büyükelçisinin ikazı 
üzerine verdiği beyanatta, Süreyya 
hakkındaki yazının tamamen yalan 
olduğunu söyledi. Stern mecmuası, bu 
defa. Bakanın m uharriri küçilk düşür
düğünü iddia etti ve Von Bıentano 
aleyhinde dâva açtı. Fakat, Dışişleri 
Bakanı dâva mevzuu beyanatı resmî 
sıfatıyla verdiği için adliye mahkeme
lerinde dâvaya bakamayacağından 
Karlsrııhe'deki Anayasa Mahkemesi
ne müracaat etmek lâzım  geldi. D â 
vanın neticesi hâlâ merakla beklen
mektedir. Aradan geçen aylara rağ
men. Stern mecmuasının mahkemeye 
verdiği dâva dilekçesindeki kuvvetli 
sözler bir türlü unutulmam ıştır. Bu 
dilekçede, Stem 'in verdiği haberin 
“tarafsız, ciddî ve siyasi bir haber” 
olduğu belirtilmekte. Şah ailesinin hu
susî hayatını teşhir maksadının gü- 
diilmedigi ifade edilmekte ve Von 
Brentano'nun “bu haberi, bâzı gaze
telerdeki jinekolojik tasvirlerle karış
tırm ış olması" hayretle karşılanmak
tadır. Davacılara göre,- Von Brenta
no'nun resmî beyanatı Stern mecmua
sını “küçük düşürmek, lekelemek ve 
halk nazarında afaroz etmek” suretiy
le mükemmel bir hakaret suçu sayıl
malıdır.

A lman basım, "I>ex Soraya” do
layısıyla bu kadar sert bir tepkiyi boş 
yere göstermemektedir. Schaeffer’in, y 
bütiin muhalefete rağmen, tasarurı ıs- f  
rarla meclise getirmeğe çalışması, 
hükümetin niyetleri hakkında herke
si şüpheye düşürmüştür. Üstelik, bu 
gibi kanunların tatb 'k i sırasında baş- 
ka memleketlerin gösterdikleri elas
tikiyete Almanvada rastlanmıyaca- 
gından korkulmaktadır.

Para meselesi

T î asın düşmanı Schaeffer'in tasarısı 
gazeteciler için hapis ve ağır para 

cezası koymakla ik tifa  etmemektedir. 
Bir de tazminat bahis mevzuudur. 
Mahkeme, doğru veya yanlış, herhan
gi bir haber dolayısıyla şerefi zede
lenen kimseye suçlu gazete veya mec
mua tarafın 1an "münasip" bir taz
m inat ödenmesine karar verebilecek
tir. Bu "münasip" tazm inatın m ik ta
rım tesbit etmek için hangi yollara 
başvurulacağını tâyin  de eyalet dev
letlerinin çıkaracakları tâli basın ka
nunlarına bırakılm ıştır. Fakat, otori
ter bakanın yalnız Federal Mecliste 
değil, bu eyalet devletlerinde de esaslı 
bir muhalefetle karşılaşacağı şimdi
den kolayca kestirilebilir. Bilhassa 
hukuk işlerinde m üm kün olduğu ka
dar muhtar kalm ağa büyük ehemmi
yet veren devletler, basın hürriyetini 
tahdit edici tedbirler mevzuunda Fe
deral Bakanla işbirliği etmeği her 
hakle istemiyeceklerdir. Onlar için 
“dış münasebet" diye bir şey bahis 
mevzuu olmadığına göre, ifade hür
riyetinin esaslarını korumak tasası 
elbette birinci plâna geçecektir.
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llastahaneler
Takke dii >iverince...

\ dana milletvekili Dr. Suphi Rây-
kanjın münhal doktor kadromu, 

ilâç deıdı ve hasta yatağı sayısı hak
kı uda ki sözlerinin Sağlık Bakanlığı 
Müsteşarının bol rakam lı cevabıyla 
topa tutulm aktan ve Devlet Radyo
sunun "soğuk harb" yayınlarına m al
zeme vermekten başka bir faydası 
daha oldu: Selâhiyetli bir ağız, has
ta yatakları bahsinde herkesçe bilin
mesi gereken bâzı hakikatları o lta 
ya döktü. Radyonun bol istatistikli 
"aoguk harb" harb yayınlarını din
lememesine rağmen, Zafer okuyan 
Dr. Nail Kaıabııda kaleme sarılıp 
bu mevztıdaki hakikatları, geçen haf
ta Yeni Günde çıkan bir makalesiyle 
halk efkârına duyurdu.

1957 seçimleri arifesinde Sağlık 
Bakanlığı Müsteşarlığından istifa e- 
den Dr Nail Karabuda. memleketi
m izin sağlık meselelerini en yakından 
bilen iki üç kişiden biriydi. Bu se
beple, Yeni Gündeki makale, .loğlık 
işlerimizin istatistik hünerleriyle toz
pembe gösterilmesi yolundaki gay
retlerin arkasındaki acı hakikatları 
bütün çıplaklığı ile gözönüne çıkarı
yordu.

Dr. Nail Karabııdamn gönlü, R ad 
yonun -şüphesiz Sağlık Bakanlığın
dan verilen bilgiye dayanarak- Tür- 
l'iyede hasta yatağı sayısının artık 
:*ft yacm gerektirdiği seviyeye yük
seldiğini iddia etmesi karşısında sus
maya razı olmamıştı. Bu "radyo - 
m ontaj”ın gizliyemiyeeeği hakikat- 
ları. "akıl ve mantık ölçülerine say- 
pı gösteren” bir kimse o la ıak açık
lamayı bir vazife saymıştı.

Radyo Gazetesinin üzerine basa 
basa okuduğu ve 1959 Bütçe tasarı
s ın la da Encümen raportörlerinin 

* "D  P. ik tidarın ın  bir zaferi’’ olarak 
tekrar'ad ık lan  şişirme rakam lar”- 
ın icvü’ ü bambaşkaydı. D. P. çevre
le/ı, 1949 ,1e 1950 arasında -mûtat 
olduğu gibi- bir kıyaslama yapıyor
lar ve 9 yıl içinde D. P. İktidarının 
mevcut hasta yatağı .^iyisini 10 bin 
arttırm ağa muvaffak olduğunu iddia 
ediyorlardı. Halbuki bu artış, tama- 
mlyle "hesabi" ve kâğıt üzerindeydi. 
P.akam “şişirme" İdi ve zahiri artış, 
1955 yılında 50 kadar vilâyetteki hu
sus! muhasebe bütçeleriyle finanse 
edilen memleket hastahanelerinin bir 
kanunla Devlet Hastahanesi haline 
getirilerek umumi bütçeden idare e- 
dilmeye başlanmasından meydana ge- 
livordu. Yani, esasen mevcut yatak
lar. mali bakımdan idareleri Devlet 
Bütçesine intikal etmekle yekûn ka
barıyor ve bu, hasta yatağı sayısın
da bir artışmış gibi halk efkârına su
nuluyordu!

Doğum evlerindeki vatak sayısı
nın da “mucizevi” bir şekilde artm a
sı da ayni şekilde işleyen bir ' ’sis- 
tem“in neticesiydi. Dr. Karabııdamn 
açıklaması, meseleyi en ufak bir te-
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reddüde m ahal vermiyecek seklide
aydınlatıyordu.

Sağlık Bakanlığının bûd.rd.fr.ne 
gere, i.945 yılında 7i0 oıan dofum  
yatağı sayısı 1953 de 2250’ye yük 
selmişti! D r Karabuda, bu baş dön
dürücü yükselişin sırrını şöyu* izah 
ediyordu: Maliye Bakanlığından da
ha fazla tahsisat koparmak için bir 
çare ariyan Sağlık Bakanlığı, doğum 
evlerinde çocuklar için yatak hesaba 
katılmayıp yalnız anne yataklarına 
göre Bütçeye tahsisat konulması 
karşısında nihayet bir “tedbir" bul
muş ve dogaıı çocuklara da bâzı ır.as- 
ı aflar yapıldığı nıııctp sebebini öne 
sürerek her anne yatağına karşılık 
bir cocuk yatağı hesabıyla aynca 
tahsisat istemiştir. Böylece doğum 
evi yatakları, yeniden hiçbir tesise 
lüzıım kalmadan ve bir hamlede tam 
bir misli artıvermiştlr!

N itekim  Bütçe raporunda da be
lirtild iği gibi, 1948’de mevcudu 16 
ve yatak sayısı 710 olan bu mües- 
seselere, 1958 yılına kadar sadece 3 
yeni ilâve yapıldığı halde yatak sa
yasının 2250’ye çıkıvernıesinin bun
dan başka akla yakır\ izahı yoktur. 
Son 9 yılda yeniden tesis edilen ha
k ik î anne yatağı sayısına gelince, bu 
ancak 415 civarındadır.

IfııUlkt İhtiyâç

urıılan yeni tesisler ve arttırılan 
gerçek yatak sayısına göre değil, 

‘‘istatistik ilm in in  İm kânları” saye
sinde erişilen “şişirme rakam lar“la 
dahi memleketin ihtiyacına yaklaş
mak kabil değildir.

Dr. Karabııdamn açıklamasına 
göre, Birleşmiş Milletler Dünya Sağ
lık Teşkilâtı tarafından memleketi
mize gönderilen Dr. Bridgman’ın ik 
tisadi durumumuzu ve malî im kân 
larım ızı da dikkate alarak yaptığı 
hesaplara nazaran Türkiyenin, ve
rem ve akıl hastahaneleri, dofum  ev
leri gibi spesyalize hastahar.eier da
hil olmak üzere, bütün tedavi mües- 
seselerinin yatak sayısı her bin nü
fusa 3,78 yatak hesabıyla 95 bin, yal
nız umumî hastalıklar müesseselcfri- 
ııin de bin nüfusa 2,25 yatak ölçüsüy
le ve yekûn olarak 56 bin yatakla 
asgari ihtiyacın şöyle böyle kaışıla- 
nao V '1 anlaşılmıştır. Bu nispetler ik 
lim den gelişmiş memleketler için ka
bul edilen normların epeyce aşağısın- 
dadır ve bütün hesaplar Türkiyenin 
nüfusu 25 milyon kabul edilerek ya
pılm ıştır.

ihtiyacın karşılanabilmesi için ge
rekli 95 hin vatafia mukabil, bugün 
yurtta Sağlık Bakanlığı ile birlikte 
başka teşekküllere ait olanjar da 
dahil, bütün tedavi nıüesseselerinin 
yatak sayısı ancak 42 bin kadardır. 
Bunlardan Sağlık Bakanlığına ait o- 
lanların sayısı ise sadece 30 bindir. 
95 bin ihtiyaca karşılık, sadece 42 
bin mevcut! Kolayca anlaşılıyor ki en 
nıütevazi ölçülere göre yapılan hesap
ların verdiği ve ihtiyacı şöyle böyle 
karşılayacak bir seviyeye ulaşmak 
için biie daha yıllarca beklemek lâ 

zımdır. Hem 95 bin rakamı, 25 m il
yon nüfusa göre hesaplanmış bir ih
tiya ttır. Halbuki nüfus bu arada art
m ıştır ve halâ, hızla artmaktadır. 
Yatak saksındaki artışın temposu 
ise, üm it kıracak kadar yavaştır.

Kalkınma edebiyatına istenildi t i  
kadar nız veril ,n. Sa£;lık B^kaniıfı- 
mn 1959 yılı içinde arttırmayı tasar
ladığı yataklar, bütçe teklifine göre, 
verem hastahaneleri i e n  500 ve ıı- 
mıını! hastahaneler irin de 50ı) olmak 
üzere topyekûn 1000‘den ibarettir. 
Artan nüfusun yeni ihtiyaçları lıiç 
hesaba katılmasa bi'e. memleketin 
bugünkü asgarî hasta vatağı ihtiya
cını karşılamak için. Sağlık Bakan
lığı ayni tem pıv la h;ırH<et ederse, 
dalıa 53 yılın »eçmesi ic«p edecektir.

Yeni hasta yatakları tesisinde di
ğer teşekküllerin Sağlık Bakanlığına 
yardımcı olacaklarını düşünsek b:le, 
gene de en az 40 yıl soma ancak bu
günkü ihtiyacın seviyesine ulaşıla
caktır. Ama Türkiyenin. nüfusu çok 
hızlı artan bir memleket olduğu unu
tulmamalıdır. Bu takdirde, bugünkü 
"karınca ad ım lan" ile lüzumlu ya
tak seviyesine ulaşmak hayalinin ta 
hakkukunu yüz sene öteye atm ak ge
rekecektir

Memlekette sağlık dâvasının hal
li için senede en az 7 - 8  blıı yem has
ta yatağının hizmete konması şarttır. 
Aırıa yılda 1000 yataklık bir prog
ram la ortaya çıkan Sağlık Bakanlığı, 
“hasta yatağı sayısının artık ihtiya
cın gerektirdiği seviyeye yükseldiği
ni" kemali ciddiyetle söyiiyebilmek- 
tedir.

tlâç derdi

j I  asta yatağı sayısı sağlık mesele
sinin sadece bir cephesidir. Bun

dan başka münlıal doktor kadroları 
meselesi vardır, ilâç meselesi vardır. 
Bilhassa ilâçların pahalılığı ve ara
nan ilâcın bulunamaması vatandaşı 
ıstırap içinde bırakmaktadır.

Resmi ağızların "ilâç sıkıntısı 
yoktur" seklindeki sözleri inandırıcı 
olmamaktadır Z iıa her gün yeni bir 
hâdise, ilâç sahasında çekilen sıkıntı
yı belirtmekte, resmi ağırları tekzip 
etmektedir.

Meselâ gVeen hafta Perşembe gü
nü Istanbulda Yedikulede bisikletten 
düşerek yaralanan Aysel özçelikpen- 
çenin hayatı, acele Terramycine, 
Kantex ve Matromveine gibi ilâçla
rın bulunmasına bağlıdır. Ayselin 
kaldırıldığı Bakırköy İşçi Sigortala
rı Hastahanesinde hu ilâçlardan yok
tur. Eczahanelerde de bulunmayan 
bu ilâçlara ihtiyarı olan Aysel için 
Amerikan Hastahanes'nden alınabi
len 5 şişe Terramycine ile Nejat Ec- 
zacıbaşına numune olarak gönderilen 
Kantex isimli antibiyotik güçlükle 
temin edilmiştir.

Hâdise, hayatî ehemmiyeti haiz i- 
lâçların dahi bulunmadığını en açık 
şekilde ortaya kovmaktadır ve unut
mamak lâzımdır ki binlerce hasta, 
Aysel özçelikpenceııin gördüğü yar
dımdan da mahrum olarak ilâçsızlık 
derdi il<- pençeleşmektedir. En acısı, 
bu yürekler parealayıcı manzaranın 
m ânâsız bir edebiyatla perdelenebi- 
leceğine mesuller inanmaktadırlar!.

81
t



D Ü N Y A D A  O T> TJP D T T E N L E R

Doğu - Batı
Cı>3Ül a'm:> gayretleri
| ey az Saraydaki nyasi müşavirler,
* geçen hafta içinie, bütün gayret* 
lor-ııi Batılı başkentlerdeki ı>. ikolo- 
j.k  tepkileri ü'çmege hasrettiler. Ei- 
senh'ivver >n Kmtçef'i Washington'u 
ziyarete d&vet etmesi üzerine. bilhas
sa Almanya ile Fransada sızlanma
lar o b ıa ’jı. Amerikan diplomasisinin 
tekrar arı «et tenkid edileceği evvel
den Je biliniyordu. Fakat bu şikâyet
lerin tam  derecesini talini ıı etmek 
pok kolay deg.ldi.

Beyaz SarayJakiIer, ilk tedbir o- 
larak. Eifenho\ver'in Krutçef’le gö- 
rÜ5mede,n öne*- Avıupava k.-tdar git- 
ınî'-i.nı ve başbaşa lijiıuşıııa larda ne 
yRpai'sjını Batılı müttefiklere ana- 
t.ırak  on ljrdou fik ir almasını müna- 
mp görnıiU-?eıdi. Başkan. önce Lon- 
d:a>a gidecek, oradan la  Panse ge* 
ç f 'rk t ı. Federal A lmanya Başbakanı 
Adenaucr de. .iterse. Londraya ka
dar getlp Macm,Han'la konuşulduğu 
birada Eı.-onho\veı ’le görüşebilirdi. 
Aynı zamanda. W aahington görüş
melerinin bir zirve toplantısı mahi- 
y ut ini taşımıyacagı. sadece fik ir te
atisinden ibaret kalacağı ve Eisen- 
hM ’cr’in bütün Batılı müttefikler a- 
dma konuşmaktan kaçınacağı hak
kında türlü tem inat veriliyor. Beyaz 
Saray sö/rü’cri heı günkü basın top- 
l»r>t darında bu noktalar üzerinde ıs- 
i .m İp duruyorlardı.

Fakat. Avrııpadakl tepkiler zaıı- 
ıvdüdiCınden do kuvvetli oklu. F ran
sız hükümeti, atom bombası imal ct-

Eispiıho\ver
Teskin edici.

mek. Amerikan uçaklarını memleket 
dışına çıkartmak ve Cezayirde aske
ri kuvvet gösterilerinde bulunmak 

suretiyle tanı "Fransanın bttyüklU- 
g ü ’nli ispat etmek üzereyken zirve
nin eteğinde b.rakılm ış olmasına çok

slnirlennı şti. A lmanyamn kaygulan 
daha derindi Dulles'ın faal hayattan 
çekilHıesi üzerine hükümetin başın
dan ayrılmamayı uygun bulan .Ade- 
nauer. Dogu ile Batı arasındaki ger
ginliği ilânihsye devam ettirmenin 
yollarım araştırmakla meşguldü. 
Halbuki. şimdi. VVashington'dnki gö
rüşmeler sırasında, bansa kavuşmak 
arzusuyla. Ahııanyaınn bazı taleple- 
rindeıı vazgeçmesine karar verilmesi 
ihtimali belirmişti. S^nıa. "lütfen"
l onlravH caftırOmnk d ’  Adeı>au«-ı in 
Kururuna dokunmuştu tVaphinet^n - 
da a'ınan kararlardan Alınan hükü
met tt-n ne k«dnr "müteessir” olduğu 
Bonn'daki Am?ı-ikan elcisine 1 sanı 
münasiple anlatıldı. Ertesi gün. Be- 

ya ”. Kalaydan g<‘len cevap bütün A l
m anların gururunu okşayacak kadar 
hoştu. B a lta n  l'i.'-'’nh')\v<r. Avrupa 
seyahatine i'k ön' f* Bonn'dan bış'n- 
vacak v» "7 A.^ıiüto.-ta Adeııaucı le 
görüşecekti 1

Gayri nıen\runlnnn gönlünü almak 
meselesi, sadece Adfiıauer'le görüş
mekle halledilmiş olmıyacaktır. Ei- 
senhover. B ınn'dan Ix>ndıaya geçip 
sonra Parise geldiği zaman başta 
S'gnor Segni olmak üzere, b r sürü 
"istida sahibı"nin kapıda beklediğini 
görecektir. Hattâ, tnın lann içinde, 
teker teker görüşmeyi kâfi bulmayıp 
bir NATO toplantısı yapılmasını is> 
teyenler de vardır. Artılarına Tılrki-^ 
yenin de katıldığı söy’enen bu gm- 
nun fikrine göre. F senhovver. kapalı 
kapı ardında ne'er konuşacağını ön
ce Oııbeşlere anlatmalı, onların ift.*5- 
vib ııi almalıdır. Fakat, evvelce Be'.-"
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I><‘ Çimilir Aılenauor
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— Z i r v e d e k i  G ü v e r c i n l e r —v
/ İ  nümüzdeki ay İçinde vuku bula-

cak olan Efetenbovver - Krutçef 
görüşmesinin bir zirve to|>laııtiM 
sayılıp say ılaiıııyacae'i hakkında 
münakaşalara rirlşmek m üm kün
dür. Fakat bunlardan hiçbir tayda 
çıkmayacağı ve görUftuele;e vertie-
• ek İsmin ancak psikolojik bir de
ğer taşıyacağı da aşikârdır. Beyaz 
Saray bas:[t sözcülerinin İfadeleri 
ne olursa olsun ve Başkan ELsenho- 
wer, N ikita Krutçef’le “zirve ınü- 
zakereleri"ne girişmlyeeeğini an
latmak için Avrupa başkentlerinde 
ne kadar dil dökerse döksün, biitiin 
söylenenler buluşmanın hakiki m a
hiyetini değistircnılyeecktir. Elseıı- 
lıovver - Krutçef buluşması, gerçek
leşmesine yıllardan beri çalışılan 
zirve toplantısından daha ileri bir 
safha teşkil etmekte ve bir “en bü
yükler -görüşmesi” olarak dünya 
meselelerinin hallinde geniş ufuk
lar açmaktadır.

İki devlet adamının karşı karşı
ya gelerek konuşmağa karar ver
meleri, hiç şiipbe yok ki, endişe 1- 
çinde bekleyen kütlelere rahat bir 
ııetes aldırmıştır. Sonunun nereye 
varacağını keslireıııcdiği bir çekiş
me ortasında kendisini kaybolmuş 
hisseden “sokaktaki adanı”, harb 
uçurumunun kenarına gelmişken ö- 
ııüııde böyle ferah ihtimallerin be
lirdiğini görünce âdeta şaşırmış gi
bidir. M antıkları eıı zayıf olanlar 
bile. Doğu ile Batı arasındaki ses
siz miftadelenln karanlık ufuklara 
doğru sürüklendiğini anlamakta 
güçlük çekmemişlerdir. İkinci Dün
ya Harbinin sonundan heri ara ver
meden devam ettirilen silâhlanma 
yarısı, ideolojik çekişmenin iki u-
• undaki devleri biisbiitiin devleştir
miş, fakat aynı zamanda da birbi
rini venemlyeeek duruma getirmiş
tir. Eskiden, en büyük ve en kuv
vetli devletlerin bile bir müddet bo
ğuştuktan sonra, ister istemez “ga
lip" veya “m ağlûp” kategorisine gi
receğini. harblerln kesin bir neti
ce» le son bulacağını söylemek m üm 
kündü. Fakat, simdi, Amerika ile 
Sovvetler Birliğinin kuvvetleri bu 
çeşit tahminleri imkânsız kılacak 
ölçülere erişmiştir. Bir sıra, ilk dar
beyi vuranın t'ç iincü Dünya H ar
binden muzaffer cıkacağı, dolayı
sıyla “sürpriz silfthlan”na ehemmi
yet vermek gerektiği siiy lenivıv dıı. 
Savunma ve haber alma usûllerinin 
geliştirilmesi, mukabil darbe vur
mak imkânlarının iıııpıılmıyacıık 
süratle harekete getirilebilmesi bıı 
eeslt tahminleri de mânâsız göster
meğe haşindi. İki dev, bugiin bir 
“kuvvet çıkınıı/.r'na saplanıp kal
m alard ır. Halleri, saatlerce elense 
tutup birbirlerini yere diisüremlyen 
İki başpehlivandan farksızdır.

Hidroien bombalarıyla, atom 

denlzaltıiarıyla. ölüm  roketleriy
le girişilecek bir boğuşma, yal
nız birkaç şelırin veya birkaç 
milletin mahvı değil, bütün İn

sanlığın yeryüzünden silinmesi o- 
lacaktı. Soğuk harb gerginliği de
vam ettikçe, sinirleri gittikçe zayıf
layan devlet adamlarından birinin, 
hattâ çılgınlığa kapılan bir genera
lin, olum d u ğ .iıt  lerlnden birine baş
lıma* a fm ı ve kendisiyle birlikte 
bütün iiı-.ı.nları da felâkete silrlil;- 
lei'.ılveceğlnl kim temin edebilirdi

Soğuk harb bıııuUarın n ila»- i 
ıııası ve Doğu Ue Batı arasında aıı- 
ls*K>.»a ilil im a lle  inin belirmesiyle 
birlikte halk kütlelerimle uvaııaıı 
sevinç, ıııese'eler hakkında daha de
rin düşünebilen kimselerde de var
dı. İler iki cephenin son yıllardaki 
gelişme!erhıi yakından lak lp  e ld i
ler, Amerika İle Ş ose tle r  Birliği 
arasında hayat standartlan bakı
mından belirmeğe haşlayan yakın
laşmayı gözden kaçırmamışlardı. 
Biri kapitalist iktisat sistemi saye
sinde, öbürü de sosyalist esaslara 
dayandırılm ış bir (ilâncılık yoluyla 
yüksek yaşayış seviyesine, teknik 
üstünlüğe ve hudutsuz gelişme im 
kanlarına kavuşan iki dev. -etrafla
rındaki birkaç devletle birlikte, lıı 
«anlığın geri kalan kısmından ay
rılmakta, dııııya nizamı içinde ayrı 
bir “zenginler kulübü” teşkil et
mekledirler. Yirminci Asrın orta
sında, yeryüzü yuvarlağını ikiye 
bölen hakiki çizgi komünizm ile 
kapitalizmden çok zengin m illet
lerle gelişmemiş mil'etler arasın
dadır. Gelişmemiş milletler, müşte
rek dâvalarını halledebilmek, geri
likten kurtuluıı dünya nimetlerinde 
söz sahihi olabilmek için muazzam 
bir didinme, uğrasına ve dayanak 
arama faaliyeti içindedirler. Ame
rika ve Sovyetler Birliği bir arava 
gelin, karsılarındaki bu kütle hak
kında müşterek hal tarzları bulma
dıkları müddetçe gelişmemiş mem
leketleri sarsan, birbirine düşüren 
veya zengin milletlere karşı onlar
da büsbütün kırgınlık yaratan m ü
cadeleler dalıa da şiddetlenecek, a- 
radaki uçurum gittikçe genişleye
cektir.

Krutçef'iıı H aslıiııgton’u ziyaret 
etmesiyle başlayacak olan gidip 
gelmeler, elbette, soirıık harbin he
men sona ermesi ve “sıcak dostlu
ğun" başlaması demek olmıyacak- 
t'r. Her başlangıçta olduğu gibi bu
rada da sabırla hareket etmek, İlk 
ağızda ümitsizliğe kapılıp her şeyi 
yüzüstü bırak'iıamak lâ/.mı gele
cektir. Nitekim, bugünkü neticeye 
ulaşabilmek lcin hangi safhalardan 
geçmek icabettiğl hatırlanırsa, bun
dan sonraki vo!ıın da aynı derece
de uzun ola< ıığ ııı tahmin etmek ko
laylaşacaktır. 1 !)"ıH Ağustosunda 
Ktevcnson’ıın Moskovayı ziyaret e- 
dlşinden he-i, llumphrey, Ma ıııil- 
laıı, Montgomery, Harriman ve Nl- 
xon gibi şahsiyetler tarafından g i
rişilen seyahat zahmetleri her de
fasında Batı Ue Doğu arasındaki 
yakınlaşmayı bir safha daha ileri 
götürmüş, sonraki hareketlere ze
min hazırlamıştı. Aynı şekilde,

1956’da Londraya gelen Krutçef * 
Bulganin çiftinden sonra, Mlko- 
yan'ın, Kuzlov'un Batı dünyası
nın perdelerini aralamaları, hiç şii|>- 
hesiz bugünkü neticenin hazırlan
masında büyük rol oynamıştır. 
Krutçef - i isenhovver gurUjmeleri, 
l>u karşılıklı /ivaretier /m idilin 
l i i .  halkası olmadığı "itil, son hal
kası dıı ,.l ıiy ae:,k!tr. Ziy aretler,ıı 
ilaha d.ı sıklasnms- iki tarait >ıı dıı 
“demir” gî'.d gözüken “perde”niıı 
tülden daha şeffaf hale gelmesi 
bek'enebllir.

H içbir resmî anlaşmayla veya 
bâzı meseleler hakkında müşahhas 
bal tarzlarıyla neticelenmeseler bi
le. bu çeşit temasların düny a barışı 
bakım ından ne derece ehemmiyetli 
olduklarını kestirmek içiıı kehanet 
sahihi olmağa lüzum yoktur. İki 
tarafın liderleri, birbirlerinin gücü
nü, kudretini ve imkânların ı daha 
yakından görecekler, kendilerine 
akseden raı>orlardan sıyrılarak kar
şılarındaki rakipler hakkında doğ
rudan doğruya fik ir sahihi olacak
lardır. Itu arada. Doğu Biıtı ya
kınlaşmaları hakkında daima stıp- 
beel davrananlar -rnfvelâ “T ine " 
mecmuası-, Krutçef'in \nierikavu 
hep komünizm gözlüğü gerisinden 
bakacağım, dola v ıs ırk ı tıer şeyi 
görmek istediği şekilde görei'cğlni 
sö.vliyerek karşılıklı ziyaretler hak
li uda kötümser olabilirler. Muhak
kak olan bir sev varsa, ziyaretler, 
hiç olmazsa liderlerle halklar arasın
da doğrudan doğruya temas im kân
ları »aratm ak suretiyle iki taraftaki 
İnsanların tasalarını, endişelerini 
yine iki taraftaki devlet adam ları
na duyurmak bakım ından fay da 
sağlayacak, dünva barışını yıkmak 
yolundaki muhtemel çılgınlıkları 
önleyecektir.

Krııtcef'le Eiseııhovver'ln askıda
k i ıııesele'eri görüş ' ek üzere bir 
araya gelecekleri haberi büyük kü t
leleri sevindirmekle ln-ralıcr, İkizi 

kimselerin de huzurunu kaçırm ış
tır. Meselâ, Amerikadııkl bâzı ccv- 
re'er ve senatörler. "Krııtcef. Ber
lin meselesinde hiçbir tâvizde bu
lunmadan istediklerini elde etti. 
Ike'ııı şimdiye katlar ısrarla red
dettiği zirve toplant’sını, hem de 
ıV.â şekilde tertiplemenin yolunu 
bu'du” diverek memnuniyetsizlikle
rini ifade etmekledirler. Karşı kar
şıya gelin konuşmak'an -sanki cok 
zııra 'lı ve masraflı bir işmiş giiıl- 
Imcak bucak kaçınan DuIIes diplo
masisinin hataları unutulmakta. 
I.ıi"imkii razı oluşun eski inatçı
lıkların hl» bedeli olduğu al.la gel 
memektedir.

Şurası m uhakkak kİ, menfaat
lerini Doğu ile Batı arasındaki ger
ginliğin devaıınnda gö'-en lıâ/.ı ya
bancı politikacılarla birlikte Ame- 
rikadakj dar görüşlü senatörlerin 
İtirazları da başlayan yakınlaşma 
hareketini y a v a ş la t* »  hile tamamen 
durduram ıyacuktır; çünkü hareket 
sokaktaki adamın hoşuna gitmiştir.
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DÜNYADA OLUP BİTENLER

M a a ı ı i l la u

İk i cami arasında

çika Dışişleri Bakanı tarafından ya
pılm ış ayııı mahiyette bir teklifin  red
dedilmesinden sonra, Ankaradan ve- 
va başka “küçük başkeııtler"den g e 
lecek tekliflere itibar edilmiyeceği 
söylenmektedir. Başbakan Menderes, 
eğer söylenildiği gibi Parise gidecek 
olursa, bu gidiş, çok muhtemelen, bir 
davet üzerine deWl, istida sahibi sı
fatıyla ve kendi arzusuyla olacaktır.

Irak
(*r.çinısi/, biraderler

i ıak tak i son komünist ayaklanma- 
larmdan sonra, bir ara tekrar i- 

yileşmege yüz tuttuğu zannedilen 
Kas-ını - Nâsır münasebetleri geç<*n 
ba it'i içinde yeniden bozuldu. Kahire- 
drn yayın yapan kuvvetli "Arapların 
Sesi" radyosu. Kasını rejim inin ko
münistlere fazla yüz verdiğini ileri 
sürmeğe. bu müsamahanın gerisinde 
bâzı hesapların yattığın ı iddia etıııe- 
Se başladı. Mısırlı spker, "kom ünist
ler kahraman Kerkiikii kana buladı- 
la ı ; niasum insanlar vahşice öldüı-ü- 
Lftp sokaklarda sürüklendi: Albay
Mehtavî bıı suçluları neden mahkeme 
edemiyor?" diye soruyordu. Bıı sıra
da Bağdatta. Musul âsilerini, yani 
İkinci Tümen Kumandanı Nedinı Ta- 
bakcalıyı, eski İstihbarat Başkanı A l
bay R ifat Hacı Şerri ve Birinci Tü
men Kumandanı Abdülaziz Ekveyli 
muhakeme etlen Mehtavî de, bütün 
bu işlerde Albay Nasırın parmağı ol
duğunu söylemekte. Birleşik Arap 
Cumhuriyetinin başkanından “küçük
11 itler taslağı” diye bahsetmekteydi.

Hiç şüphesiz, bütün bu atıp tutm a
ların gerisinde, bir yıldan beri devam

eden Orta Doğu hâkim iyeti 
yatmaktadır. 14 Temmuz 19,')8 ih tilâ 
linden beri, A,lbay Nâmımı karsısında 
ikinci kuvvetli adam olarak bel. ren 
Kasım, başlangıçtaki tahm iıüeri yan
lış çıkarmış ve Birleşik Arap Cum hu
riyetine katılmak şöyle dursun. Arap 
m illiyetçiliği dâvasına karşı hayli so
ğuk davranmıştı Kasını. Irak tak i bü- 
tiiıı unsurların desteğine dayanan ve 
her tü ıii i birleşme hareketlerinin dı
şında kalan bir rejim kurmak. Irakın 
kalkınmasını bu yolda başarmak ar
zusundaydı. Bu sebepledir ki, İh tilâ 
lin kısa zamanda tamamlanmasında 
büyük payları olan komünistlerle iş
birliği yapmayı ve işin bu safhasında 
onlarla açı* bir nıücadelt ye girişme- 
meyi kendi uzun vâdelı p lânları bakı
mından uyun görmektedir. B'akat, son 
Kerkük çarpışmaları sırasında kom ü
nistlerin giriştikleri cüretMrane ha
reketler karşısında Kasımın çok set t 
davranması, partiyi kapatıp bütün 
âzalarını tevkif etmesi bekleniyor
du. Kalıiredeki propaganda kaynakla
rı da “nasıl, biz bu komünistlerin çok 
tehlikeli insanlar olduklarını daha 
çok önceden haber vermemiş m iy
d ik ? ” şeklinde yayınlar yaparak m uh
temel temizleme ,  kampanyasından 
kendilerine şeref payı çıkarmağa ça
lışmaktadırlar.

Beklenen olmadı. Kasım, kom ü
nistleri tamamen saf dışı etmenin ve 
rejimi, onların desteği olmaksızın a- 
yakta tutm anın henüz im kânsız ol
duğunu anlamıştı. Gerçi meydan nu
tuklarında. radyo yayınlarında kom ü
nist unsurlar ve bilhassa Kerkük kat
liam ını yapanlar takbih edildi ama, 
Komünist Partisine karşı şiddet ku l
lanılmadı. Zaten, çok elâstikî bir po
litika  takip eden Irak Komünist Par
tisi de, bütün otokritik mekanizması
nı harekete geçirmiş. Kasıma bağlılı
ğını teyit ederek bundan sonra Ker- 
kilktekine benzer hâdiselere asla m a
hal vermiyeceğinı belirtmişti. Böyle 
olunca. Kasım la komünist unsurlar 
arasındaki gerginliğin şimdilik orta
dan kalk tığ ın ı ve durumun tekrar 
normale döndüğünü söylemek m üm 
kündü.

Küba
(«eğmişe hasret

l ^ ü b a l ı  lider Fidel Castro. bu hafta 
■“ •sonunda, hayatının en acı nutuk la
rından birini söyledi. Sakallı ihtilâlci. 
Amerikan kapitalistlerinden ve Do
m in ik Cumhuriyetindeki diktatör 
T ıu jillo ’dan "alçaklar” diye bahsedi
yor, son günlerde yeni halkçı rejim 
aleyhine girişilen hareketleri “tarihin 
en şerefsiz sayfası” olarak adlandı
rıyordu. Hakikaten, Havanadaki ih 
tilâlci hükümet, kuruluşundan beri 
karşılaştığı komploların en sinsisi
ni ve en tehlikelisini henüz atlatm ış
tı. Batista rejim inin artıkları, o reji
me kendi keselerini doldurmak için 
hasret çekenler ve nihayet şeker fab
rikalarını, plantasyonları ellerinden 
kaçam am ak uğruna lıA' seyi yapma

ğa hasır Amerikalı kapitalistler elele 
verip Fidel Castro hükümetini devir
menin yollarını.aramağa başlamışlar
dı Havana hükümetinin eti Bon.ya- 
ym iadıüı bir tebliğe göre, Küba top
rakları üzerinden gecen Amerikan 
uçakları, eski re.iinı taraftarlarının 
bastırdıkları propaganda beyanna
melerin! köylere atmakta ve bin - 
lece Castro aleyhinde yeni bir halk 
hareketlnn çıkaııhna ı itin  Batis- 
ta ’ya yardım etmektedirler. Ateş
li ihtilâlci, küçücük Küba adasın
da, etrafının sarıldığını, muazzam  im 
kânlara sahip Amerikan kapitalistle
ri ile iril; ufaklı diktatörlerin işbirliği 
karşıs ın la yalnız kaldığım hissetmek
tedir. Fakat, gerek kendi memleket in
deki, gerekse komşu devletlerdeki hal
kın sempatisi henüz Csstro'yla bera
berdir ve kurduğu rejim  şimdiye ka
dar suiistimalleri önlediği, topraksız
lara toprak dağıttığ ı için kütlelerin 
gözünde itibarından kaybetmemiştir. 
Bilhassa Veııezuelada, Fidel Castro 
hayranlığı hâlâ ilk günlerdeki kadar 
canlı kalmaktadır.

Tıpkı filmlerdeki gibi 
( A eııç ihtilâlci aleyhinde muazzam 

bir komplonun meydana ç ıkarıl
dığı, geçen hafta sonunda Kiibada ya
pılan kütle halindeki tevkiflerle anla
şıldı. Havaııa'da, bir gün içinde, en az 
1500 kişi yakalanıp hapse atıldı. Bun
lar, umumiyetle, diktatör Batista re
jim i zamanında vazife görmüş subay 
ve erlerden, Hemaııdez Tellaheclı^ 
gibi büyük şeker sAıayicileıinden, 
Cainas Milanes başta olmak üzere 
toprak sahiplerinden ibaretti. Ayrıca, 
Ju lian  Lobo’nun da tevkif edildiği

e

N a s ır

Başka bahara...
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söyleniyordu. Adı bütlln Amerikan 
kıtasında bilinen Lobo, yalnız Küba- 
nın değil, bütün dünyanın şeker piya
sasına hâkini oftn zenginlerdendi.

ih tilâ l aleyhtarı komplonun Bin
başı Eloy Gutierrez Menoyo tarafın
dan ortaya çıkartıld ığı anlaşılıyor. 
Gutierrez. Batista'ya yapılan müca
delede ihtilâl g ıııplarından birinin ba
sında bulunmuştu. İlk Fidel Castro 
hükümetine alınmayan Gutierrez bu
na rağmen yeni rejimi destekliyece- 
gini ilân etmişti. İh tilâ l düşmanları, 
Binbaşının siyasi iktidar sahibi olmak
tan hoşlanabileceğini düşünmüşler ve 
komolonıın başarılması için onun yar
dım ından istifade etmeyi tasarlam ış
lardı. Hükümet darbesi hazırlayanla
rın kendisiyle temasa seçmeleri üze
rine. Gutierrez hemen Fidel C'astro'- 
vıı haberdar etmişti. Fakat, Castro 
hemen harekete geçeceği •erde, sâdık 
Binbaşıdan komplocularla teması de
vam ettirmesini ve -İnha fazla m alû
m at toplamasını istemişti. Böylece 
kapanını hazırlayan Başbakan, hafta 
sonunda, sanki hiçbir şeyden haberi 
yokmuş gibi. kardeşi Flaul’la birlikte 
dinlenmek üzere Çam lar Adasına 
gitmişti.

Bu sırada, komplocular Havana 
banliyösündeki bir kahvede toplan
m ışlar. plânlarının son teferruatını 
görüşmekle meşguldüler. Halbuki, 
her şeyi önceden bilen Castro’nıın a- 
dam ları kahvenin her kösesine m ikro
fonlar yerleştirmişler ve bütün konu
şulanları banda almağa başlamışlar
dı. Gutierrez Menoyo da. yardımcıla
rından Morgan adında biriyle beraber 
toplantıdaydı. Konuşmaların tam or
tasında Menoyo ayağa kalktı ve 
bütün komplocuların tevkif edildikle
rini bildirdi. Bu sırada kapıların ar
dında bekleyen polisler içeri girerek 
ihtilâl düşmanlarını birer birer ya
kaladılar Biraz sonra. Castro da, yü
zündeki alaylı tebessümüyle komplo
cuların karşısına çıktı ve “söyleyin 
bakalım , bakanlıkları aranızda nasıl 
paylaştın ız?" diye sordu. Kahvedeki 
bu tevkif hâdisesiyle birlikte, mem
leketin her tarafında girişilen kütle 
halindeki tevkifler de başladı.

D iktatörün tarifi

"L~ iibada bütün bunlar olup biterken.
Güneyde Şili Cumhuriyetinin baş

kenti Santiago'da toplanan Amerikalı 
Devletler Teşkilâtı kongresinde hara
retli müzakereler olmaktaydı. Bütün 
mesele. Castro ile T m jillo ’dan hangi
sinin diktatör olduğunu tâyin etmek
ten ibaretti. Başta Veneznela olmak 
üzere. Güney Amerika devletlerinin 
çogıı. Castro rejiminin otoriter m ahi
yetini kabul etmekle beraber, bunun 
Küba halkının yararına olduğunu, 
halbuki Dominik Cumhuriyetindeki 
tam  bir klâsik diktatörlük şeklinde 
işlediğini ileri sürmekteydiler. Her- 
ter'in başkanlık ettiği Amerikan dele
gasyonu bu fikirde değildi. Amerikalı
lar. Trujillo rejim ini açıkça takbih 
etmekten çekiniyorlardı. Onlara göre, 
diktatörlüklerin halk yararına olup 
olmadıklarına bakmaksızın hepsine 
aynı muamele tatbik edilmeliydi.
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Castro ve taraftarları
Diktatör (Lt/ cı,,

Castro ile T ru ji’.Io'yu aynı kategoriye 
sokmak yolundaki bu gayretlerin ge
risinde Kübadaki plantasyonların ve 
şeker fabrikalarının sahipleri vardı. 
Bütün gaye. Castro’ya "m uzır d ikta
tör" damgasını vurmak, ondan sonra 
da kurdumu rejim in icabına bakmaktı.

Gayretler istenen neticeyi verme
di. Yalnız Yenezuela gibi Catsro reji
m inin hareketli taraftarları değil, iki 
cephe arasında arabuluculuk eden Şi-
li, Brezilya ve Arjantin  delegeleri de 
Havaııa daki hükümete kaış ı açıkça 
cephe alınm alına taraftar değillerdi. 
Delegeler, bıı fikri ileri sürerken, hiç 
şüphesiz memleketlerindeki halk ef
kârının baskısını hissetmekteydiler. 
Hakikaten, hükümetlerin resmî tu 
tum ları ne olursa olsun, bu gün için 
Güney Amerika bakım ından m uhak
kak olan bir şey yarsa, o da Castro 
hareketinin büyük halk kütleleri tara
fından «am*nvVAtİP tıtt‘''lrl11G'1ı v,',t- 
tâ  ileride girişilicek ıslahat teşebbüs
leri bakımından bir örnek telâkki edil
diğidir.

Bu arada, Trujillo taraftarlarının 
ve Amerikalı kapitalistlerin kullan
dıkları uruz taktikler de para etme
mektedir Tabii bu taktikler arasın
da en çok üm it bağlananı Castro’ya 
komünist damgasını vurmak olmak
tadır. Meselâ, son Santiago toplantı
sında söz alan Dominik Cumhuriye
ti Dışişleri Bakanı. Fide] Castıo'dan 
"kızıl mürekkebiyle K a ıa ib  Denizini 
bulandırmağa çalışan bir mürekkep 
balıftı" diye bahsetmiştir. Fakat, plan
tasyon sahipleriyle T ıujillo  ve Batis- 
ta gibilerin bulanık sularda balık av
lamak bakımından çok daha fazla 
menfaatleri bulunduğu bilindikçe, bu 
gibi propagaııdaiaıa kimse kanm a
maktadır.

Bir Mecmuay ı  

4 Kişi Okursa

H u r  h a f t a  150  h i n  

d c ı ı  f a / l a  i n s a n  

A  K  İ V  i b ö y l e  

m e r a k l a  o k u y o r

BUNLAR StZtN İLÂNLARIN IZ

DAN FAYDALANABİLECEK  

MÜSTAKBEL MÜŞTERİLERİ- 
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Havalar

Aile
IVey aııııe!..
I t armık Prenses, Kiil Kendi«i masal- 
■* la ıım  okuyup, sağda soldu ü\ey 
annelerin kötülüğüne dair bir takım  
hikâyeler dinley p de. bir gün üvey 
anne elinde kalmaktan korkmayan, 
hayatında bu kâbusu 'duymayan ço
cuk yoktur sanırını. Bütün çocukla
rın böyle bir korkusu ve çekingenlisi 
varken, Uvev anne-atlını alan kimse
nin de durumu pek kolay olmaz Ku
laktan dolma, peşin hükme sahip olan 
çocuk her ne «ne tte  olı;!.-^ olsun, 
annesinin yerini alanı suçlu görür. Ço
cuğun bu hırçınlığı tabii karşılanıp, 
hoş görülmelidir, itirazı şahsa dçjŞ 1,
o yeıi alanadır, önceleri münasebet
ler tabii şekilde kurulmalı, sevdirmek 
için çocuğun üstüne düşmekten yahut 
damarına basacak şekilde hare'cet et
mekten kaçınılmalıdır. Çür ü. bu 
tarz hareket aradaki bağlan t daha 
ııyıışmıyacak şekilde koparmaktan 
başka işe yaramaz. Hele çocuğun an
nesinin yerin, aldığım  söyleyen, ken
disine de anne diye hitap edilmesini 
isteyen bir üvey anne, çocuk tarafın 
dan hiç bir zaman atfedilmeyecek bir 
lıa tâ işlemiş demektir. H itap ta ser
best bırakılmalı, isterse anne demeli
dir. Anne demeği kabul etmezse, za
ten münasip bir şey bulur söyler. Is- 
teg ne bırakmak, onun için daha az 
kırıcı olur.

Çocuğun annesi hayatta ise kati
yen kötü dille bahsed.İnlemelidir. A k 
sine annesini sevmesi icap ettiği. ha
yatta böyle şeylerin oldııftu. büvüyün-

Vvcj anıte 
A ğ a y la  Kı<$ tutsa...

serinlerken

( ) nümüzdeki 
günlerde, sı- 

rnk ya* geceleri
nin yerini hafif 
bir serinlik ala- 
raktır. B.ı- müd- 
let irin kaldırı

lan süveterleri y i
ne ortaya çıkarıp, 
giymek ihtiyacı 
duyulacaktır. İş
te serin yaz ak
şamları için bu 
yıl en cazip kıya
fetler bahriye el
biselerinden alı
nan ilhamla ha
zırlanmıştır. Ko
yu mavi ve açık 
lâcivert. keten 
yahut İnce yünlü

ce bütün bunları daha iyi itB'Tiyabı'e- 
crjjı anlatılmalıdır. (»III b r  anneden 
bahsederken de aynı şekilde saygılı o l
mak lâzımdır. Çocuğu üzmemek için 
“ö lm üş ne yapalım ", diye kısa kes
mek, derinden derine acı duymasını 
önliyemiyecektir. Ö lüm ün herkes için 
olduğu, annesinin vakitsiz bir ölü- 
nıe uğradığı. hayatın böyle acı ta 
rafları olmasına rağmen yaşamanın 
vlne de vaz geçilmivecek kadar tatlı 
okluğu, eğer isterse dostluk ve ar
ka i aslık edileceği kırmadan, yum u
şak bir eda ile anlatılmalıdır.

K'.ısıırlara karşı hazımlı olmak, 
bâzı meseleleri sertlikle lıaltKıııemc- 
ge bilhassa dikkat etmek lâzımdır. 
Üvey annenin daima kötülük yapa
cağına inanan çocuk, ufak bir ihtarı 
bile büyütüp üzülebilir. İtimadını ka- 
zanıncaya kadar kızmamağa gayret 
edip, sevildiğine ve kötülük edilmiye- 
cegine inandırılmalıdır.

İlk  günlerde babasına da kiiskün 
olan çocııga, baba ile anlaşma, oyna
ma ve sevişme imkânı vermek sure
tiyle kendini büsbütün yalnız ve k im 
sesiz hissetmesi önlenmelidir Zamanla 
şüphesi kaybolan çocuk, yaklaşacak, 
aradığı şefkati ve sevgiyi bulunca 
bağlılığını esirgemiyecektir. Böylece, 
anlayış ve yumuşaklıkla yuvadaki 
ehemmiyetli meselelerden biri kolay
ca halledilecektir. Hiç bir suçu olma
dığı halde, bedbahtlığa uğrayan kü
çüğün hayatı kurtarılıra?, saadete 
ulaştırılm ış olacaktır.. Ana - baba 
sevgisinden mahrum olmadan yuva 
içinde kendini emniyette hisseden, 
sevildiğine inanan çocuğun saadeti 

bütün, hayatı ta t
lıdır. Küçük bir 
insana yo-dım et
mek, dünyasını 
güzelleştirmek, 
üvey anneler için 
bile zevkli bir iş
tir.

Moda

Kir stıvetrr
Naftalinleri silkme zamanı

den yapılan etek ve pantalonlar 
çok modadır. Bunlarla beraber giyilen 
blûzlar, süveterler dışa bırakılan ve 
hatları düz olan biçimlerdedir. Enine 
veya boyuna çizgili süveterlerde beyaz 
üzerine mavi veya lâcivert çizgililer 
daha çok tercih edilmektedir. Düz 
renk olanlarda meselâ, beyaz bir 
blûzda yaka ve kollara mavi bir şer.t 
geçirilmiştir. Mavi renkte bir blftf. da 
mutlaka beyazla aydınlatılmalıdır.* 
Yakalar bahriye yakası dediğimiz bi
çimdedir. Süveterlerde düz sivri ya
kalara rağbet daha fazladır. Böyle 
sivri yaka lan  küçlik b.ı- eşaıp pek za
rif bir şekilde süslemektedir.

t i iizell ik
Masaj

L endi kendine masaj yapılabilir m i?
Bu oldukça ehemmiyetli bir sual

dir. Çünkü, acemi elin yapacağı yan
lı'' hareketler ekseriya adalelerin büs
bütün gevşemesine, sarkmasına sebep 
olabilir. Bu korku yüzünden birçok 
kimseler yüzlerine masaj yapmak is
temezler.

Anotoıııik bir masaj ancak bu i.şin 
mütehassısları tarafından yapılm alı
dır. Adalelerin yeri ve İstikameti bi
linmedikçe. gelişi güzel yapılan bir 
masajdan fayda yerine zaraı beklene
bilir. Bununla beraber her kadının 
ayna karşısında kendi kendine yapa
bileceği kolay bir masaj usulü de yok 
değildir. Yalnız masaj için kullanıla
cak krem, her hangi bir krem olma
malıdır. Masaj kremleri diğer krenv 
lerden ayrıdır. Tuvalet kremleri ma
saj esnasında cildi çeker, cildin tab i
atına göre Lanolin veya Axonge sle 
yapılm ış masaj kremleri kullanılma
lıdır.

Yüz masajı altı ayrı hareketle ya
pılabilir:

Alın masajı: İki elinizin orta v« 
yüzük parmaklarını, iki kaşınızın
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ortasında birleştiriniz. Yavaş yavaş 
parmaklarınızı kaydırarak alnın yan
lan  na. saç diplerine doğru çıkarınız. 
A lııı kemiği kuvvetli olduğuna göıe 
parmakları bastırmaktan korkulma- 
malıdır. Masaj kremi parmakların 
kaymasına yardım eder:

A ğ ız  kanarı masajı: Burun kanat
larından ağız kenarına inen çizgi 
genç yaştakilerde bile görülen, g ittik 
çe derinleşen bir ç iğ id ir . Orta par
mak burun kanadı altından kaydırı
larak. kulak altına kadar çıkarılm a
lıdır. Bu hareket yapılırken parmak 
hafif bastın lm ah ve deriyi germeden 
yanak etleri yukarı alınmalıdır.

Şakak masajı: Göz kenarında kaz 
ayağı biçimindeki çizgiler, otuz yaşın 
alametidir. Bu kısmın masaj kıemin- 
den çok. besleyici bir kremle ovulma
sı icap eder. Sağ e’in orta ve bas par- 
nıaklariyle deri hafifçe verilmelidir. 
Sol elin orta parmağıyle okşar gibi 
döndtlre döndüıe gayet yavaş masaj 
yapılır.

('ene masajı: Çene kemiği daya
nıklı ve kuvvetli olduğu için bu kısma 
daha canlı masaj yapılabilir. Bas par
mak ile işaret parmağı arasında, çe
nenin ortasından başlıyarak deriyi 
germeden, fakat kuvvetlice kulak al
tına kadar hareket ettiriniz. Bilhassa 
işaret parmağının ağız kenarına ya
kın olan etleri beraber sürüklemesine 
dikkat edilmelidir.

Bo.vıııı masajı: Boyun kısmı olduk
ça ehemmiyetlidir. Çene altının sark
maması için çok itina gösterilmeli
dir. Bu masaj hem yukarıdan aşağı, 
lıeııı de aşağıdan yukarı yapılabilir. 
Sağ elin birbirine bitişik dört parma
ğı boynu sol taraftan sıvazlıyarak 
çene altına iner. Önce her iki tarata

Y iiz  m a s a jı

Eıx U- {‘t tr yo*

\ az avlarının gelmesiyle beraber,
memleketimizdeki fik ir ve saz

lın! hayatında da ölüm sessizliği 
başlar. Parmakla «ayılacak kadar 
az ıılaıı tiyatrolarım ız ve zaten bir 
tane ıılaıı <>|»*ra tatile girer, konser
ler dıırıır, sergilerin kapısı k ilitle
nir. konferans ve edebiyat matine
lerinin lafı edilme/, k itap satışları 
da azalır. Bunlar kışlık ilıtiyaçları- 
ıııızdır. Hele lıir k ş grisin...

F ikir ve sanat bayatımızı a- 
yakta tutanlarla, bundan istifade 
eden halk, sanki k şı büyiik bir fa
aliyet içinde geçirmiş, bunun neti
cesi olan yorın ııılutıı çıkarmağa 
hak kazanııi'H gibi, tatile hışlarlar. 
Halbuki ııütıı-ıı î* milyona varan 
lıir ine ııleket İçin, bu fik ir ve sa
nat hareketleri, lâfı edllmlyecek 
kadar azdır. Bir yıl içinde Ankara 
şehrinde gördüğümüz piyes sayısı
l.Vİ geçmez, opera ise 5-6’dır. Kon
ser ’İO'.vi bulmaz: çeşitli me\zular- 
daki konferans sayısı en iyimser 
ifade ile 50’dir. İtesim sergisi 10'- 
dıır diyebiliriz, Fakülte ve yıiksek 
okul sayısı kadar münazara yapıl
dığını soy lt*,ek -O'y l asmaz. Mer
kez nüfusu yarım  milyona yakın 
olan, iki üniversitesi bulunan bir 
başşehir için hu ölçüdeki faaliyet 
kâfi gelmly eeejji gibi, yorucu oldu
ğu da asla iddia edilemez.

Batıda kıs çalışmalarına para
lel olarak yaz program lan tatbik 
edilirken, bizim elimizi kolumuzu 
bağlayıp tatil yapmamız, kaybedil
miş. boşa harcanmış zamana yeni 
kayıplar ilâve etmekten başka ne
ye yarar? İstanbullular Açıkha-

Fatıııa ÖZCA X

v ı  Tiyatrosuna sahip oldukları hal
de. yaz aylarında Devlet T iyatro
sunun temsillerini göremezler, ope
ra seyretmek ve dinlemek zevkin
den mahrum olurlarsa, kayıpları 
büyük sayılmaz m ı?  Bugün sayfi
ye kasabaları haline gelen Akçako
ca, Amasra, Abant gibi yerleri 
Gençlik Tiyatroları, fakültelerin 
ıniiı.azara kollan, niçin ziy aret e- 
dip, lıiı kaç temsil vermezler, alâka 
çek id  mevzularda konferans ve 
münazaralar tertip etmezler? A lâ 
ka görmemek gibi bir endişe y ii- 
ziindetr İni faaliyetlerden uzak du

rulduğu da pek iddia edilemez. 
Çünkü. Erdek Festivalinin iki yıl 
da güvenilir lıir netice ile kapan
ması cesaret vermelidir. Halkın 
yaz ay larındaki ayareliğiııden İsti
fade edip, eğlence araması f/rsat 
bilinerek, peşin hükümle karşı koy
duğu. alışkan olmadığı fik ir ve sa
nat gösterileri, kaçmasına fırsat 
verilmeden önüne serilemez mi /

Yazın sayılı günlerini dinleme
ğe ay ıran, geri kalan zamanda alış- 
t ğ ı  faaliyetleri beki iyen: er de ih
mal edilmemelidir; lıu, küçiik bir 
zümreyi memnun etmek seklinde 
düşünülüp, neticenin de küçiik ola
cağı fikrine \anlarak külfet telâk
ki edilmemelidir. Bol ve cazip rek
lâm la istenilen haşarıya ulaşmak 
mtimküııdiir. Memleket kültürüne 
hizmet uğruna külfete katlanm ak
tan çekinıııiyeeek aydınlarım ız ol
duğuna hiç siiphe yok. Ancak; ata
madığım ız hu durgunluk, herhalde, 
yaz tatili alışkanlığını bozmamak 
gibi bir duy gudaıı Heri gelmektedir.

bu şekilde masaj yapıldıktan sonra, 
çene altından başlanarak kulak altına 
kadar çıkarılır.

Ense masajı: Kadın, güzelliği için 
aldığı tedbirler arasında çoğu zaman 
ense giizelüğ ni unutur. Yağ toplana
rak kanbuıia.sıı:i4 ense İliç de hoş gö
rünmez. Her gün iki elinizin dört 
parmağı ile ense köktl denilen kısım
dan başlıyarak omuzlara kadar yayı
lan kuvvetli bir haıeketle yapılacak 
masaj, ense gllzelliği temin edecek
tir.

------------------------------------- -

J tN E K O L O Ö  . O P E R A T Ö R  

Dr. N ÎIIAL SİLtEK

Kadın Hastalıkları - Doğanı 
Mütehassısı 

Muayenehane : Samanpa/arı 
Blllûr Han Kat 2 No: 3i  

Tel : 19(131

.. — -

DİKKAT!
AKtS'in 115 ve 123. sayısı mahkeme karariyle toplattı- 

nlmıştı. Gene mahkeme karariyle iade edilen bu fevkalâde 
mecmualar şimdi satışa arzedildi.

Merakla ve katıla katıla gülerek okuyacağınız bu iki mec
muayı AKİS mecmuası P. K. 582 Ankara adresine gönderece
ğiniz 2 adet altmış kuruşluk posta pulu ile temin edebilirsiniz, 
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C E M İ Y E T
t stanbııl Belediye Başkanı K«*ınal 

A.vgün, bir tam im le hoparlör yasa
l ın ın  tatbikini ve Istanbulun "gürü l
tüsüz" bir şehir haline getirilmesini 
isteyince İstanbulluları bir tasadır 
aldı: Vatan Cephesi ocaklarının da
vullu. zurnalı, hoparlörlü cümbüşün
den artık m ahrum  m u kalacaklardı ?

★

X / artald»:»-; >-•' p ‘ a ■? ve ;• r.iz-
/İs a-

ileleıi sreçen hafta B. M. M. Ba-şkanı 
Refik Kom itanı aralarında görmekle 
son derece bahtiyar oldular. Koı altan, 
kam pçılarla birlikte denize girdi ve 
herkesi kahkahalara boğan zarif
nükteler yaptı.

★

U  aydarâbat N izam ının torunu Mii- 
kerreııı ('ah ile evlenerek serveti 

bütiln dünya züğürtlerin in çenesini 
yoran zengin ailenin gelini olan Türk 
kızı Esra, geçen hafta İstanbula gel
di. Haydaıâbata. kocasının yanma 
gitmeden önce doğduğu memleketi 
bir defa daha görmek isteyen Esra 
Mükerrem. şimdiden ■'Sari" sarması
nı ve Ordu dilini öğrenmekle eski ar
kadaşlarını hayrete duşUrdU.

★

A f  usikivi halka sevdirme i-inin 
göniûlilsü, Cumhurbaşkanlığı F i

larmoni Orkestrasının geııç sef mua
vin: Hikmet şimşek. Erdek Şenliğin
de kazandığı başarıdan aldığı cesa
retle veni teşebbüslere hazrian ıyor. 
Eylülde Balıkesirâe bir konser vere

l.sra Milkerrem
Huydarûbat'a!

t *

cek ve oradan İzmir, Aydın ve Bur- 
sava geçerek Cumhurbaşkanlığı Fi- 
lârmoni Orkestrasının bu yılk i “yurt 
içi konserleri" programını tamamlı- 
yacak.

★
•
I  »tan bul da mevsimin modası: Sinek 

avı... Bu mecburi spora resmi dai
relerde de rağbet fazla... Meselâ Vi- 
lâvet SaSrl'k Müdürü, sinek avına 
mahsus tel raketle gtlnde 50 karasi
neği ortadan kaldırmakla iftihar et
mektedir. Ama mücadelede galibiye
tin sayı hesabıyla karasinek ekibin
de olduğu muhakkak... Ehemmiyetsiz 
telefatın acısını İstanbulluların ka
nım  zevkle emmek ve oııla ıa günleri 
zehir etmekle bol bol çıkarıyorlar.

★

t  stanbulda p lâ ja girmekle eehen- 
•* nem ateşine atılm ak arasında hiç 
fark kalmadı. Zira p lâj ücretleri "a- 
teş pahasına" çıktı. Meselâ Turizm 
Bankası tarafından işletilen Florya 
plâjındakl tarifeye göre giriş bir k i
şi için 400. ik i kişi 550. üç kişi 750 
ve dört kişi için de 850 kuruştur. 
Simdi p laja yalnız gelenler tarife 
karşısında zınk diye durm akta ve 
kapıda hiç olmazsa bir arkadaş bul
mak için bekliverek ücı-etl 275’e dü
şürmeye çalışmaktadırlar.

★

\ nka ıa  Palasta at üzerinde soyu- 
naıı Moııi«|iıe Montez’in  numara

sını seyre gelenler arasında, geçen 
hafta Maliye Bakanı Haşan Pnlatkun 
ile Basın - Yayın ve Turizm Bakanı 
Abdullah Eker de vardı. Yalnız, ba
kanlar. Vali Dilâver Argunun strip - 
tease yasağı yüzünden numaranın 
kâm il şeklini göremediler. Monkıııe 
Montez, a ıt ık  eskisinden biraz daha 
az soyunarak yasağa riayet ediyor
du.

★

\ laturka şarkıcılıkta bir “ink ılâp” 
~ yapmayı düşünen ve bu yüzden 
bavı derde giren Sevhıı Ca£la.vaıı, n i
hayet “çalışma izni"ni yeniden elde 
etti. Ş imdi sağdan soldan yağan ga
yet parlak teklifler karsısında en 
m üsaitini seçmek için kafa  yonıyor.

★

A f  ısır ve Suriyenin taçsız hüküm 
ra n  Nâsır. geçen hafta İslâm â- 

lemi için üç yeni bayram günü ilân 
etti. Birleşik Aran Cumhuriyetinin 
bu üç yeni bayram ı her yıl Mansu- 
rah, Hozet -Nil sahilinde- ve Şamda 
hararetle tes'id edilecek. M ansuıah 
Bayramı. Fransız K ıa lı Saint I» u is ’- 
nin Selâhaddin Eyyubî tarafından 
esir edilmesinin yıldönümünde yapı
lacaktır. Şam Bayramı, Aslan Yü
rekli Richard’ın Üçüncü Haçlı Seferi 
sırasında teslim olmasının tes’ididir. 
Hozet Bayram ı ise, Arapların, Aapo-

Iv o ra ltn ıı k a m p ta

Arej'e dağıttı

leon ltoııaiKirte’ın çekilmesi üzerine 
Mısıra çıkan General l'ra /er kum an
dasındaki İngiliz ku şe tle r ine  karşı 
kazandıktan zaferin yıldönümüdür.

--------------------------------* «

İngilizce, Fransızca, Almanca 

K itap ihtiyacınız 

ve

HER DİLDE YABANCI 

MECMU A l A R A  

ABONE İÇİN 

MERKEZ KİTABEVİ 

ULUS — AN K AHA

Tel. 15559

Kmrinizdedir.
0

H E R K E S

O K U Y O R  

1-------------------------------*
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Kazalar
tfaiiçte

\ az avlarının Dfişından beri şiddet
li gök gürültüleri ile gelen İki 

aagnak gören İstanbullular, geçen 
haftanın İlk gecesi de içiçe birkaç 
in filâk ın  kopardığı bir tarakayı işi
tince gözlerini gökyüzüne çevirdiler. 
Gökyüzü yıldızlarla doluydu. Merak
larım  tatm in etmek için itfaiyeye te

lefon edenlere verilen ilk  malûmat, 
Haliç Fenerindeki bir oksijen fabri
kasında infilâk olduğu yolundaydı. 
Bir an içinde evlerinden fırlayan Fa
tih, Edimekapı, Fener ve Balat sa
kinleri patlama sesinin "eldiği tara
fa doğru koşuyorlardı.

Korkunç manzara 
j
1 Ik şaşkınlık Fener karakolunda 

olnruı tu Va/ıfeli menim tavanın 
bütün . ıvslarının üzerine döktildüğü- 
rıü, onııı'.arıı çerçeveleri ile beraber 
o lan ın  o rt ' yerine düştüğünü görün
ce sapkınlıktan ne yapacağını bilmez 
bir İmle gelmişti, önce nereye ve ni
çin telefon etmeliydi? Yukardan, ya
takhane olarak kullanılan odadan ise, 

çapııtıcı şevler geliyordu. Taşarda ise 
koşuşmalar ve canhıraş feryatlar 
vardı Binanın yıkılması tehlikesin
den çekinerek selâmeti kendini dışa
rıya atmakta bulan polis halkın ko- 

’Su^tıığıınu görmüştü. O da halkın a- 
rasına karışarak 30 - 40 metre iler
de ^ahile. takaların ba£lı bulunduğu 
ve alevler çıkan mahalle doğru koştu.

ç Görülen manzara dehşet vericiy
di: İn filâk  tesiri ile uçan hurda de
m irler sahilde ve iskele meydanında 
düştükleri yerlere saplanmışlardı. 
Balan taka ve sandalların bulundu
ğu koyda ise su üzerinde cesetler gö
rünüyordu.

Dalgıç motorunun içinde oksijen 
tüpünün in filâk  ettiği, bir benzin va
rilinin patladığı yolunda söylentiler 
vardı. Fakat kimse ne olduğunu bil
miyordu. H attâ o karlar bilmiyordu 
kj batan motorlardan kurtulan şahıs

lar hile. "Yanıyoruz diye bir ses işit
tik, in filâktan sonra kendimizi dışarı 
a ttık ” şeklinde karm a karışık bir 
şeyler anlatıyorlar, fakat meraklı ga
zetecilerin sorduğu suallere doğru 
dürüst cevap veremiyorlardı.

İn filâk  saat tanı 10.30’da olmuş
tu Saat l l ’de ise Fener iskelesinin 
bulunduğu meydanda 30‘dan fazla ga
zeteci, binleıce halk vardı. Gazeteci
ler ve halk hemen Sirkeci in filâk ın ı 

hatırlam ışlardı. Hemen hemen her
kes “D inam it bu” diyordu ama ilgili 
makam lar bunun dinam it olduğunu 
ertesi gün söyliyeceklerdi. 165 kilo 

dinamit, bu sefer gece olduğu ve mo
torlarda nöbetçi tayfalardan başka 
kimse bulunmadığı ve Fener çok sa
kin bir semt olduğu için 3 ölü, 13 ya-

I T A

ralı ile yetinecekti. Yoksa 300 kilo
ağırlığındaki saç levhaları bile bir k â
ğ ıt hafifliğ i ile ka ld ınp  250 metre 

ileriye bir bıçak gibi saplayan pat
lama, daha çok sayıda insanı kurban 
edecek güçteydi. Batan motorlarla 
sandallar, altı sandık içindeki dina
m itin  ucuz kurbanlarıydılar.

Ertesi gün gazeteler, ilgililerin 
Haliç içine dinam it sokulmasının ya
sak olduğunu, bu mevzuda hassasi

yetle duracaklarını söylediklerini ya
z ıy o r la r .  Sirkeci in filâk ı sırasında 
da buna benzer sözler işitilm işti. O

zaman 300 kilo dinam itin şehir içine 
nasıl sokfıldıığu da araştırılm ıştı. 
Şimdi de bu kadar dinamitle in filâ 
k ın olduğu 100 tonluk Aydoğan mo
torunun Halice nasıl girdiği araştırı
lıyordu. Am a ne olduysa ölenlere ol-

r

muştıı. Ali Şeker, Recep Karamah-
mutoğlu ve Mehmet Kürkçü, mesulli 

meçhul bir ihm aiin kurbanı olmuş
lardı. Hele bunlardan şoför A li Çe
ker arkadaşları ile sandallardan bi
rinde içki içerken dinamitin fırlattığ ı 
demir parçalarından biri çelip ^ . l a 
tasını parçalamış ve hartahan-ye 
kaldırılırken ölmüştü.

Yaralılar ise şaşkınlık içindeydi
ler. Tesadüfen yaşadıklarını söylü
yorlardı. Yalnız onlar değil biitün 
İstanbullular tesadüfen yaşıyorlardı. 
İn filâk  etmesi her gün mümkün olan 
yüzlerce fabrika, şehıin lıâlâ go;>e- 
ğinde bulunuyordu. Bunların ekseri
sinde de tam bir kurtarma ekipi bile 
yoktu. Sirkeci ve Fener infilâklarının 
ispat ettiği gibi, biı^ok i.ş yerleri şe

h ir dışında olan l>:‘)/ı işleri için gere
ken dinamitlerini şehirde saklıyor
lardı. Am a ilg ili m akam lar bu "facia 
m akirıa lan”nı in filâktan infilâka ele 
alıyor ve hâdise ile birlikte unutup 
gidiyorlardı.

DÜNYA SEYAHAT VE T l’RtZM U  1NT.VS1 

Biitün seyahatleriniz için Daima Emrinizde ve 

Hizmetinizdedir

Tuna Caddesi Tuna Han No. 1/2 Telefon : 24~.83 Ankara

Haliç Feneri iskelesi infilâktan sonra
Darm adağınık '..
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Konserler
K®-»  York Filarmoni

t  ki gecede onbin kişi, geçen hafta 
İstanbulda Açıkhava Tiyatrosunda 

New York Filarmoni Orkestrasını 
dinledi. Türkiyede ilk defa olarak bu 
kadar çok sayıda insan birarada. sa
nat musikisi dinliyordu. Ama, yap
tıkları işe "dinlemek” demek caiz
se.. Akustik nazara alınmadan ya
pılm ış olaıı Açıkhava Tiyatrosunda, 
ön sıralarda oturanlar, yilz küsur k i
şilik orkestrayı ancak, ses düğmesi 
sonuna kadar kısılm ış bir radyo ka
dar duyabiliyorlardı. Daha gerilerde 
kalanlar ise Mozart'ı %’eya Brahms'ı, 
civardaki sergiden geleıı alaturkayla, 
H ılton otelinin mambolarıyla, yahut 
otomobil ve otobüslerin gürültüleriy
le paylaşmak zorundaydılar.

Fakat işitilebildiği kadarı bile, 
Ne\v York Filarmoni konserlerini, İs
tanbulluların bugüne kadar dinledik
leri en seviyeli orkestra konseri say
m aları için yeterdi. Ü n lü  orkestra, 
ilk  eser olan \Valter Piston “Orkes
tra Konsertosu”nda icra kaabiliyeti- 
nın müsbet bir delilini verdi. Zaten 
bu eserin başlıca hedefi, orkestra 
virtüozitesinin gösterilmesine âlet 
olmaktı. Yoksa, gelenekçi ve usta, 
fakat söyliyeceğt şahsî bir sözti ol- 
ınıyan bir bestecinin muhteva bakı
mından alelade bir eserilen progra
m a dahil edilmesinde başka bir m ak
sat -hattâ Amerikan musikisini ta 
nıtma maksadı bile- aranamazdı.

İkinci eserde. Mozart'ın seyrek 
çalman Sol M ajör K. 453 Piyano 
Konçertosunda şef L^onard Bernstein 
piyanounun başına geçti; orkestrası
nı oradan idare etti: hcın de solo par
tisini, ancak Mozart mütehassısı o la
rak tanınan piyanistlerle kıyaslana
bilecek bir ı-alısla sundu. Şefin ve so
listin aynı kişi olması, solo partisiy
le orkestra arasında, ideal denebile
cek bir üslûp ve anlayış birliğinin 
sağlanmasına im kân veriyordu. Ber- 
notcln'ın Mozart üsltıbunun başlıca 
hususiyeti, piyanist olarak, tujesiıvin 
yumuşaklığında ve oıyanodan Onse- 
kizinci Asır sonu piyanolarının sesini 
andıran bir ses çıkarmasındaydı. Şef 
Bern: tein, orkestrasından, bu seain 
ırukabllin i elde etme başarısını da 
'■öneriyordu Böylece eser tam  bir 
tın ı u 'n çm n '1 hal nde dinletiliyordu. 
Bununla beraber, ritm  ve cümleleme 
bakımından. Bemstein'ın Mozart an
layışında aynı istikrar yoktu. Gerçi. 
Mozart’ın musikisin», hususiyetini 
veren dunduk ve sadelik, umum i dav
ranma hâkim di. Fakat zaman zaman 
anakronik denebilecek serbest tem- 
po lann ve romantik sayılabilecek bir 
ifadenin de belird iği nüans derece
lerinde aşırılıklara kacıldigı oluyor
du. Öte yandan Bernstein’a piyanist 
olarak virtüöz denemezdi. Fakat tek
niğinin genel olarak vâzıh bir icraya 
im kân verecek kadar gelişmiş oldıı-

belirtilebilirdi.

BraJıms'ın B.r.nci Senfonisi, "m ad
d i'' bakımdan, kusursuz bir icrayla 
dinletildi. Tempolar, nüans derecele
rine tam hâkimiyet, tını kalitesi 
ve muvazenesi, beraberlik, icra ke
sinliği, hareket unsurunun büyük bir 
vuzuhla anlatılması ve eserin kompo
zisyon hususiyetlerinin tahlilci bir 
yaklaşışla aydınlatılması, Bernstein’- 
ııı, gösterişli ve heyecanlı idare tar
zına rağmen, her şeyden önce bir akıl 
adanu olduğunu ortaya koyuyordu. 
Eksik olan, Brahms ruhu denen şey
di. Mamafih Brahms ruhunu kavra
mış olmanın bir şefin ehliyetiyle doğ
rudan dognıya bir alâkası yoktu. Bu 
her şeyden önce bir metafizik hâdise 
sayılmalıydı ve yaratılışla alâkalı bir 
meseleydi. Program dışı çalınan Ber- 
lıoz "Roma Karnavalı” uvertürü kon
serin her bakımdan en başanlı bölümü 
oldu. Aynı şey diğer ek parça için, 
Stravinski'nin “Ateş Kuşu” Süitin
den “Cehennem Dansı” için de söyle
nebilirdi. Fakat -insanlar nıakina de
ğildir* trompetçi ve tromboncunun 
birer notayı falso liflemeleri, m ükem 
meliyeti bozdu.

Beethoven ve Gershvln

1 kinci konsere seçkinliğini veren 
icra, Beethoven'in Yedinci Senfo

nisinde çıktı. Bernstein bu eserde de, 
Brahms'da gösterdiği meslek başarı
sını daha da yüksek bir seviyede tek- 
ralıyor. eserin kompozisyon cephesini 
hiçbir şefin ulaşamadığı bir sağlam 
lık ve vuzuhla sunuyordu. Beethoven’
in psikolojik cephesi ise hiçbir za
man B ıahm sınk i kadar kapalı ve 
şahsi olmadığından, heyecan unsuru
nun daha objektif görünüşlerini en
gelsizce tefsirine katmasını bilen 
Bernstein, Yedinci Senfoninin “ideal” 
denebilecek hir çalmışını sunmuş olu
yordu. Sadece Yedinci Senfoni. Ix- 
onard Bcmstein'a şöhretler galeri
sinde. Toscanini, Furtv aengler, Kus- 
sevltzky gibi şefler arasında bir yer 
sağlamaya veterdi. Senfoninin icrası
na seçkinliğini veren vasıflar, ikinci 
konseri açan Leonore No. 3 Uvertü
rünün çalmışında da vardı.

Konserin ikinci kısmı için övücü 
sözler kullanm ıya im kân yoktu. Mem
nuniyetsizlik veren durum sırf, prog
ram ın düzenlenişinden İleri geliyordu. 
Yoksa Bernste n idarecilik, orkes
traysa icrarılık vasıflarını en yüksek 
seviyesinde tu tm akta devam ediyor
lardı. İkinci kısım, Aaron Copland’- 
ın "B illy The K id” bale musikisiyle 
açıldı. Copland yalnız çağdaş musi
ki sahnesinin değil. Amerikanın da 
da en kötü bestecilerinden biridir. 
“Billy Tlıe Kid"in. Copland'ın ehveni 
şer eserlerinden biri olması herhalde 
bu bestecinin, hem de Amerikan kü l
türünü dünyaya yaymak maltsa diyle 
tertiplenen bir konser turnesinin 
program larında yer almasını gerek
tirmez. Bövle eserleri programa da
hil etmenin hir zararı da. Yirm inci 
Asırda bestelenen her eseri modern 
sanan geri memleket dinleyicilerinin,

modern musiki hakkında yanlış in ti
ba edinmelerine yol açmasıdır.

Program ın son eseri “Rhapsody 
in Blue"ya gelince, bu eserin beste
cisi George Gershwln gerçi amatör, 
fakat çok kabiliyetli bir besteciydi. 
Ne var ki “Rhapsody in Blue” Gers* 
h\vin’m kabiliyetini değil, sadece a- 
matör beceriksizliğim aksettirir. 
Halk üzerindeki tesiri, musiki değe
rinden çok nsiko - sosyal sebeplere 
dayanan bu eserin modası geçmiştir 
ve sinema delisi kız bile artık  ''Rhap
sody in Blue"dan ıı,sanmıştır Berns
tein gibi bir musikişansın böyle b r  
eseri New York Filarmoni gilıl bir 
orkestranın program ına dahil etmesi 
büyük bir tedbirsizliktir.

Bernstein'ıtı ek parça olarak tu 
tup da gene G ershun 'in  bir piyano 
prelüdünü çalması en iyimser görüş
le. senfoni konserinin maksadına ay
kırı düşen bir hafifliktir. İkinci ek 
parçaya, bir Sousa marşına gelince, 
bunu düpedüz saygısızlık telâkki et
mek gerekir.

Konserlerin organizasyonunun. 
Neıv York Fllârmoni Orkestralının 
İstanbulu ziyareti gibi bir hâdisenin 
ehemmiyetine ve ciddiyetine uyan ta
rafı yoktu. Bu bakımdan Belediye ol
sun, manacer Kontiya olsun, çok kö
tü  not aldılar. Belediye, Açıkhava 
Tiyatrosunun yer numaralarını yan
lış plânlamıştı. Bu yüzden birçok 
mükerrer bilet satıldı. Yüzlerce kişi 
ayakta kaldı. Karaborsa tam faali
yet halindeydi. Konser d nleyicisiııi 
m iting kalabalığıyla bir tutan coplu 
polisler, halka kaba muamele etmek
ten geri kalm adılar ve bunu eserle
rin  icrası sırasında da yaparak, za
ten tahamm ül edilmez dereceye va
ran gürültüyü arttırdılar. Bemstein’- 
ın çalmak zonında kaldığı piyano, 
konser sahnesini: çıkanlam ıjvınok
kadur kötüydü.

Leonard Bernstein

H o i adda!
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Festivaller
B. B. Moskova d,»

O A fru:toş pece=i Moskcvadaki Lenin 
*• Spor Sarayının içi ve dışı, Holiy- 
v.ood'takl bir Oscar gecesinin veya 
IiroaJw ay’de 'bir süper - prodüksiyo
nun ilk gösterilişini hiç aratmıyordu. 
Onbeş bin kişilik spor sarayının önü 
vızır vızır işjiyen lviks otomobiller, 
bunların taşıdığı yıldız, yıldız nam 
zetleri, prodüktörler, rejisörlerle bü
yük bir canlılık gösteriyordu. Spor 
sarayının içi ise, sahnenin görüleme
diği yandaki iki daracık şerit hariç, 
tık lım  tikim i doluydu. Salon, festiva
le katılan memleketlerin bavraklariy- 
le rengârenkti. Fakat asıl göze çar
pan. salonun tam karşısına diişen be
yaz perde üzerine, film  şeritlerinden 
çizilm iş bir "barış güvercini" idi. 
Güvercinin iki yanında da festivalin 
parolası olan "Sinema sanatında hü- 
manizma, m illetler arasında barış ve 
dostluk” cümlesinin Rıısca, Çince, 
İngilizce, Fransızca, Almanca ve ls- 
panyolcaJan yazılıydı. Sahnedeki u- 
zun bir masaya, festivale katılan he
yet balkanları ve oııbeş kişilik jüri 
azası oturmuştu Bunların ortasında 
yer alan Sovyetler Birliği K ültür B a
kanı N iko la" M ihailof ayağa kalkıp 
kısa bir konuşma yaptı: Birinci M il
letlerarası Moskova Film  Festivali 
bağlamıştı. Bunu, İngilizlerin Cannes 
Festivaline gönderip Simone Signo- 
ret’ye en iyi kadın oyuncu m ükâfatı 
kazandıran “Room at the Top -Tepe
deki oda” ile Sovyetler Birliği- Ko
münist Ç in müşterek film i “Ormana 

c giden yol”un vanşm a dışı olarak gös
terilmesi takip etti. Festivalin açılış 
merasimi sona ermişti.

Asıl festival, daha doğrusu film  
,'maraton”u ertesi gün başlıyacak- 
tı. Z ira festivale 45 memleket katıl
m ış ve irili ufaklı 144 film  göndermiş
lerdi. Bunların, yanşm aya resmen ka
tılan film lerin oynatıldığı 1100 kişilik 
Kremlin Sinemasında iki haftada gös
terilmesi imkânsızdı. Bundan dolayı 
yarışma dışı gönderilen filmler, Mos- 
kovaıun 1200 ile 1600 kişilik ' diğer 
dört sinemasında oynatılmağa başlan
dı. Böylece her gün iki seans yapan 
bes sinema, yüzlerce küometre uzun
luğundaki pal külü büyük bir sabırla 
tüketmeye çalıştılar. Büylik bir sa
bırla, zira festivale gönderilen film le
rin çoğu üzerinde durulm ıya değmi- 
yecek. sırf son zamanlar Doğu ile Batı 
arasındaki “buz çözümü"nün kolay
laştırılmasına yardım etmek maksa
dıyla festivale katılan, bir dostluk 
gösterisinde bulunmak istiyen mem
leketlerin gelişigüzel gönderdikleri 
filmlerden ibaretti. Meselâ Birleşik 
A rap Cumhuriyeti "Bu Mısırdır” ve 
"İskenderiye” a ll ı iki kısa doküman- 
ter vollamış, Lübnan "Güneş onlar i- 
çin parlıyor” diye bir başka doküman- 
ter göndermiş, İsrailden bir köy düğü
nünü gösteren bir folklor film i gelmiş, 
Arnavutluk “Tana”yı göndermişti.

Festivalin favorileri
f '  eçen hafta sonunda festivalin ilk

haftaym ı sona erdiği vakit orta
da dişe dokunur henüz pek az film  
vardı Bunlardan ilki, festivalin ikinci 
gecesi gösterilen Sovyet film i ’ R .r 
insanın kaderi" idi. Sovyetlerin taran
mış oyuncularından olari Sergey Bon- 
darçuk’un -"Taraş Çevçenko”, "Ot- 
hello” ve "Ağustos böceği”nin oyun
cusu- hem rejisör hem de oyuncu ola
rak çevirdiği bu.ilk film , İkinci Dünya 
Harbinde bir Sovyet harp esirinin ba
şından geçenleri anlatıyordu: Alman- 
yadak! esir kampları, boşa çıkan kaç
ma teşebbüsleri, kaıııpm  ıstırap dolu 
lıayatı büyük bir gerçekçilikle verili
yordu. Harp esirinin memleketine 
döndüğü vakit bütün ailesini savaşta 
yok olmuş bulması, yaşamaktan üm i
dini kesmesi, fakat bu sırada rastla
dığı kimsesiz bir çocukla hayata yeni
den bağlanması insanı sarsan bir ha
va içinde anlatılıyordu.

Festivalin ikînci olarak dikkati çe
ken eseri, küçük Finlandiyanın gön
derdiği "K ırm ızı çizgi” idi. Rejisör 
M atti Kassila'nın çevirdiği film, 1900 
sularında F inlandiyanın kuzeyindeki 
ormanlık bölgede yaşıyan bir köylü 
ailesini anlatıyordu. Beş çocuklu a le- 
nın açlığa ve kutup soğuğuna karşı 
üm itsiz mücadelesi, bir sosyal demok
rat mensubunun ortaya çıkıp seçim 
vaatlerinde bulunması ile istikamet 
değiştiriyor, fakir köylü ailesi yeni bir 
hayatın hayallerine dalıyordu. Siya
setçinin. bu yeni hayatın analıtan  ola
rak gösterdiği de pek basit bir şeydi: 
Sosyal demokrat adayın ismini secim 
listesinde kırm ızı bir çizgi ile işaret
lemek. Fakat seçimden sonra hiçbir 
şey değişmiyordu. Köylü, üç çocuğu
nun hastalanıp öldüğünü görüyor,

sonra kendisi de biricik servetleri o« 
laıı ineği, bir ayının pençesinden kur
tarmak isterken ölüyordu, Matti Kas- 
si!a, bütün bunlar, hiçbir vakit melod
ram a kaçmıyan. sade bir anlatımla or
taya koymaktaydı.

Doğu Almanyadan gelen "Gemici
lerin şarki6i” da m ükâfatlar listesinde 
yer alması muhtemel filmlerdendi. 
1918 de Alınan deruz filosunda *.par- 
tak ist’ lerin faaliyetlerini anlatan 
film, birçok noktaları bıiKÜnkü bâ,zı 
durum ları ima eder şekilde almıştı. 
Bu p ro p a g a n d ac ı hususiyetini ise. re
jideki ustalıkla örtebilmişti. Bu ba
kımdan. hem siyasi hususiyeti hem do 
reji ustalığı bakım ından şanslıydı.

“Pater Pançali” ve “Aparajito”- 
nıın tanınm ış rejisörü Satyajit Ray'ın 
elinden çıkan “Jalsa Ghar” da festi
valin şanslı filmlerinden biriydi. Ray, 
bu yeni filminde ar.stokrat bir H in t
linin yavaş yavaş "proleterleşmesini” 
anlatıyordu. Fotoğraflarının güzelliği, 
anlatımdaki rahatlık ve sakinlik, ken
diliğinden doğan acılık film in alâkay
la karşılanmasına yol açmıştı.

İngilizlerin neye güvenerek gön
derdikleri anlaşılm ıyan “A Cry from 
the Street -Sokaktan yükselen fer
yat”, eğer öbür festivallerde olduğu 
gibi bâzı siya-s! m ülâhazalar işe karış
mazsa, her halde m ükâfatlar listesin
de yer alanuyacak b r filmdi. Kimse
siz, başıboş çocukların eğitim i gibi 
dikkate değer ve sağlam mevzuuna, 
küçük Dana VVilson’un güzel oyununa 
rağmen Rejisör l<ewıS Gilbert, film i 
suni bir havadan, melodramdan kur- 
taramamıştı.

Yukardaki birkaç filmle birlikte 
festivalin şimdilik en iyi filmleri, ya
rışma dışı gösterilenlerdi. George Ste- 
vens'in "The D iary of Anne Frank 
-Anne Frank'm  hâtıra defteri" bunla
rın başında geliyordu. Doğu Alman- 
yanm gönderdiği ve Anne Frank’ın 
bir A lman toplama kampında ölümü-

Moskova Festivali açılırken
G ü c e r c i ıü i  festival

AKİS, 18 AĞUSTOS 1959



SİNEMA

>ricole Courcel, prodüktör Tuserer ve oyıuıcu Strijcııo ile
Moskovada yabancılar

nii gösteren kısa dokümanteri "Anne 
I'rank ’m  hâtıra defteri" ise Stevens'- 
ın film ini tamam lıyan ve onun kadar 
alâka çeken bir eserdi, fakat yine ya
rışma dışı gösterilmişti.

(meridekiler

I 44 filmden yarışmaya resmen ka- 
tılaıılar arasında ilk haftavmda 

sivrilenler pek az olmakla birlikte, he
nüz {feride daha büyük üm itler bağ
lanan film ler vardı. Bunların başında. 
Fransızların "1 .a Sentence - HUkünı"ü 
geliyordu. Film . Fransızların son za
manlarda birbiri adlından ortaya çı
kan genç rejisörlerinin en yenisi olan 
29 yaşındaki lean Valdre'ın çevirdiği 
ilk urun filmdi. Daha önce Jacqucs 
Baraticr ile "Paris la nııit -Geceleyin 
Patis” adında kısa bir dokünıanter çe
viren Vale: o. Max OphUls, Marcel 
Carne. An<lre Cavatte gibi tanınmış 
rejisörlerin yardımcılığında bulun
muştu. "H üküm " doğrudan doğruya 
taşıdığı değerler yanında meydana 
getirilişi bakımından da alâka çeki
yordu. Rejisör ve oyuncu Ro'bert Hos- 
sein'in bir fikri üzerine Marcel Mo- 
ussy’niıı dört hafta<la hazırladığı se
naryo. beş hafta içinde filme alınm ış
tı FUrr.in htitün temel şahıslan beş 
kişiydi, hikâyenin hemen hepsi Ges- 
tapo’nıin lıap.shanesi vazifesini gören 
bir bodrumuıf dört duvarı arasında 
geriyordu. Film. Fransa için ucuzluk 
rekoru sayılacak bir fiyata. 65 milyon 
franga çjkrnıgtı. Vak-re bunun 45 m il
yonunu daha şimdiden kaliteli film 
lere verilen prim olarak almıştı Film  
ç ıv» Venedik Festivaline gönderile
cekti. fakat propaganda isinde Sov-
• yetl^-den jrerl kabıııyan Fransızlar, 
M o: kova. Festivaline gönderilmesini 
dalıa uygun buldular. Doğrusu bu se
cimin yerinde olduğu şüphe götürmez
di. Val6re*ln film i, Gestapo’nun eline 
dü-jen beş Fransıîjn  idamdan önceki

32

saatlerini anlatıyor. Beş kişinin herbi- 
ri bu hâdise karşısında ayrı ayrı tep
kiler gösteriyor, zaten karakterleri, 
bir araya geliş sebepleri de ayrı F ilm  
bu karakterlerin, olağanüstü bir du
rum karşısında davranışlarını, geçir
dikleri değişiklikleri, birbirleriyle o- 

lan münasebetlerini, ölüm karşıcında
ki duygularını dikkate değer bir us
talık la ortaya koymaktadır. Fransız
ların "H üküm ” kadar şanslı olabile
cek ikinci film leri "Hiroshima. ınon 
aıııour -Hiroshuııa. aşkını.” ise. tıpkı 
Cannes'a olduğu gibi Moskovaya da 
yarışına dışı olarak gönderilmiştir. 
Bu durum aynı zamanda. Fransız K ül
tür Bakanı Andrö Malraux’nun "ince” 
siyasetinin açığa vurulmasını da sağ
lamıştır. Bundan sadece 2,3 ay önce 
trans ız  seçim komisyonu. Fransız 
Dışişleri Bakanlığının baskısıyla “Hi- 
roshima”yı Cannes'a g tmekten alı
koyduğu vakit. Malraux salâhiyetini 
kullanarak film in yarışma dışı festi
vale katılmasını sağlamış, böylelikle 
şüpheleri üstünden atm ıştı. Bu sefer 
ise hâdise tamamiyle aksine cereyan 
etmiş, seçim komisyonu "H iroshima”- 
nın Moskova festivaline resmen katıl
masına karar vermişken, Malraux, 
vıne selâlıiyetirri kullanarak film in 
ancak yarışma dışı gönderilebileceği
ni söylemiş ve böylelikle hakiki niye
tini ortaya koymuştur.

Venedlğe doğru

AT oskova Festivalinin 17 Ağustosta 
sona ermesinden bir hafta kadar 

sonra Yirminci Milletlerarası Vene
dik Film  Festivali başlıyaeaktır. İtal- 
yarlar, Cannes ile Venedik a'-asına 
Berlinden sonra bir de Moskova Fes
tivalinin katılmasından hiç de hoşlan
m am alard ı. Hele son yıllardaki Ve
nedik festivallerinin, üstelik 13 film  
gibi mahdut bir sayı üzerinden ve bir 
ilk elemeden sonra ceıayan etmesine

rağmen gösterdiği kalitesizlik İ ta l
yanların korkusunu haklı gösterecek 
yoldaydı. Filmciler, denenmiş olan Ve
nedik Festivaline ayıracakları film le
ri Moskova;, a göndermeği tercilı ede
b ilirleri . Mamafih. Mo-kova Festi
valinin şimdiye k a ia r l i cereyan tar
zı. filmcilerin buna da!'1* ziyade bir 
"dostluk gösterisi" olarak katıld ık la
rını ortaya koyduğu gibi. Venedik 
Festivalinin bu yıl yayım lanan prog
ramı da oldukça üıııit verici görün
mektedir.

Festival 25 Ağustosta, .tngi!is reti- 
sörü Kevin McClory’nin The B iv and 
t iıe Brıd,-;e -Çocuk ve k ö p rü s ü  i e 
başlıyacsk. 6 E y lü lle  yansına d>$ı o- 
larak gösterilen “Sonic L.ke İt Hot- 
Bazılan r.ıcağı r.everler” 1 Billv W'l- 
der, Amerika» üe kapanacaktır Bu 
arada sırasiyle. Sovyrtler Birliği N. 
Rosantev'in "V tvoik rııkah jizn- Ha
yat ellerindedir”. Fransa Robert Hos- 
sein'in ”l.a ııuit des espions -Casus
lar seçesi", ilaha sonra yine Fransız 
rejisörü Claude Chabrol'ün “A double 
tour"u, Polonya Jerzy Kav.alero- 
\vicz'in 'Pociag"ı. İtalya* Carlo Lızza- 
ııi'nin "Esterina 'sı ve daha sonra Ma- 
rio Monicelli'nin “I*a g ıand guerra 
-Büyük savaş"ı. ve Roberto Rosselli- 
n i’nin "II generale delki rovere"si, 
Batı A lmanya F ıatız W isbar'ın “Hun- 
de W olit ihr ewig leben -Ebedî aşk”ı. 
İspanya Juaıı Aııtonio Baıdeııı'ııı 
"Soııada'sı. Macaristan Felix Mari- 
assy'ııin “A lıııatlan Evek”i. .Iapoııy(? 
Kon Ichikawa'nın "En jo  'su. Birleşik 
A ıııeıika Otto Premlııger'in Aııa- 
tomy of a Murder- Bir cinayetin ana
tomisi” ile katılmaktadırlar.

31. Moııror V<‘iı«‘diktü
Yarıyıııu dışı
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Tenis
Şampiyonlar

1 stanbulda Dağcılık Kulübü kortla- 
rında yapılan Türkiye Tenis B i

rincilimi karşılaşmaları geçen hafta
nın sonunda Cumartesi giinü netice
lendi. lstanbulun en tanınm ış sima
larım  kortların etrafında toplayan 
karşılaşmalarda sürpriz olmadı ve 
şampiyonluklar favoriler tarafından 
kazanıldı.

Tek erkeklerde bu sene de Nazmi 
Bari, ezeli rakibi Behbut Civanşiri 
finalde karşısında buldu. Final, hırslı 
bir çekişme halinde ovnandı ve Bari, 
C ivan°iri bir defa daha m ağlûp etti.

Tek kadınlar finali -bilhassa se
yirciler için- çok daha heyecanlı ol
du. Sevim Barulay. eski şöhret G<5- 
nül Erki köşeleri bulan toplarıyla bir 
hayli koşturarak bu yılın şampiyonu 
oldu. Mamafih “m uh te lifte  Gönül 
Erk. partoneri Ziya Kıpkızıl ile bir
likte, Sevim Barulay - Cihat Özgenel 
çiftini m ağlûp ederek bir şampiyon
luk kazandı ve bir nebze teselli bul
du.

Ç ift erkekler finalinde ise Nazm i 
Bari ve Behbut Civanşir, C ihat Öz
genel - E ııs in  Balaş çiftini yenerek 
şampiyon oldular.

Enternasyonal turnuva

r|1 enis meraklılarının Türkiye B irin
cilikleriyle bilenen heyecanları, bu 

haftanın başında ayni kortlarda baş- 
lıyaeak olan Ondördlineü Enternas
yonal Tenis Turnuvasında müstesna 
bir temasa im kânına kavuşacaktır.

Turnuvanın favorisi olarak Şilili 
Ayala tutulmaktadır. Şöhretli raket 
sayısı itibarıyla fazla zenginlik gös- 
termiyen turnuvanın buna raftınen 
büyük alâka ile takip edileceği m u
hakkaktır.

Galatasaray
J

Yuvaya dönüş!

| 1 eçen haftanın sonuna doğru Gala- 
tas a ray kulübüne İspanyanın Se- 

villâ şehrinden gelen bir telgraf, hiç 
kimseyi hayrete düşürmedi. Telgrafı 
çeken. Galatasaray futbolcularından 
Suat Mamattı. "İşlerim çok güçleşti, 
kulübe dönebil:1!' m iyim  ?” diyordu. 
Telâşa kapılmayan Galatasaray ida- 
recileri bir gün sonra Şuada cevap 
vererek, kendisini İstanbulda bekle
diklerini bildiriyorlar.lı. Onlar için 
Suadm dönuşimc sevinilir, ama doğ
rusu bu va hayret edilmezdi. Suad ha
kikaten iyi bir futbolcuydu. M İli lig e  
hazırlanan Galatasarayın şan'.piyon- 
lukta tam  söz sahibi olab.'nıesi için 
ona ihtiyacı vardı. Buna rağmen Clala- 
t asa ray kulübü kendisine İtalyanın 
Lazio kulübüne transfer olabilmesi i- 
çin , tereddütsüz bonservis vermiş. 
“ Bıı senin istikbalindir. Yerli bir ku
lüple anlaşmana razı değiliz. Ama a- 
raya yabancı bir kulüp girince tale-

Sevim Barıılay
Raketinin hakki

bini reddedemedik. Haydi yolun açık 
olsun" demişti.

Telgraf, bir maceranın beklenen 
neticesi olduğu için süıpriz tesiri ya
ratmamıştı. Z iıa , m illi futbolc-u Ital- 
yaya doğru yola çıkarken hemen he
men bütün idare heyeti âzaları bu üs
tün meziyetlere sahip futbolcunun 
eninde, sonunda Istanbula döneceği
ne inanıyorlardı. Aradan geçen bir 
aylık zaman ve hâdiseler Galatasaray
lI idarecilerin telâşa kapılm am akta 
haklı olduklarım  gösterdi.

Is iıı lç\iısü

S  uad Memat hatırlanacak
Ma VaJı gazett

gibi tâ 
unlarım

Ka

Nazmi Bari
,tm e r li şanıp>yoH*,

i^gal etmekteydi. Basın ondan hemen 
lıer gün bahsetmiş “İtalyaya, İspaıı- 
yava gidecek" diye haberler vermiş
ti. Nihayet geçen ay Suad Italyanın 
yolunu tuttu. Fakat durum hâlâ ka
ranlıktı. Hangi kulübe girecekti? O- 
nu kim  davet etmişti ? Meçhuldü. B i
linen, her türlü müdafaadan masun 
TÜık futbolcusunun biri Türk, diğeri 
İtalyan iki organizatöriin tamamen 
para kazanmak düşüncesiyle sirk 
cambazı gibi İtalya ve Avrupa ku
lüplerinin antrenman sahalarında 
gezdirdikleriydi.

GalatasaraylI bir genç. Suadı I-a- 
zio’ya transfer etmek için ııg ıaşıyor
du. Gazetecilerden kaçıvor. işi da l
landırıp budaklandırmadan bitirme
ye çalışıyordu. Bir defasında yakala- 
nıp sııale muhatap olduğunda “Su- 
arîııı yakın arkadaşıyım. Bunun için 
çalışıyorum" demişti. Verdiği m alû
m ata nazaran. İtalyanın meşhur La- 
zio’sıl bu Tiirk futbolcusuna büyük 

.b ir  hay ıanlık  besliyor ve onu kadro
suna almak ist yordu. Ancak Italya- 
da halen yürürlükte olan profesyo
nellik talimatnamesi kulüplerde ik i
den fazla yabancı futbolcu bulunma
sını men ediyordu. Üstelik I>azio da 
kadrosunu tamam lam ıştı. Sonraları 
?es:r.en organizatör sıfatını «lan bu 
GalatasaraylI genç arkadaş, buna da 
‘•are bulmuştu: Suadı I.azio amatör 
r.laıak transfer edecekti! Halbuki 
ciddi İtalya muhabirleri. Suadın ne 
amatör. ııe profesyonel olarak her 
hangi bir ttalva kulübüne gireceğin
den İtalyan idarecilerinin habersiz 
olduklarım bildiriyorlardı. Bunların 
basında Lazio’ııun h a tın  sayılır bir 
şahsiyeti de bulunuyordu.

•

İspanya merhalesi

]> amadaki günler s’k ıntılı geçmişti.
Arkadaş organizatör Lazio'nun 

Suadı bir sene için İspanya kulüple
rinden birine k iralamak için teşebbü-
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se g-pctigini haber verd i^nde grizli 
inaksalların aydınlanmaya başladığı 
K^riildti. Şimdi araya parayı ço k  se
ven bir İtalyan da girm işti. Bu Lazio 
meneciri Morelli idi. Başlayan işbir
liği, bu iki kişilik ortaklığa, her türlü 
müdafaadan masun bir Türk futbol
cusu tspanyıuıtn Üçüncü sınıf bir ku- 
lilbilne «atıldığı tek lin le  açıktan bir 
menfaat temin edebilirdi. Sua<la. bu 
ortaklığa *öre teklifte bulunan İs
panyol kulüpleri arasında şöhretli 
Barselona. Valencia. SevTA. Atletloo 
Madrid ve nihayet Sevillft'dan Real 
Betis de bulunuyordu.

Sııad. küçük m enfaat ortaklığının 
oyuncağı olmuştu. Bir g'in Barselona 
ile idmana çıkarılıyor, ertesa günü 
başka bir İspanyol kulübüne teklif 
em iyordu İşlıı garibi tspanyol ku
lüplerinden c j în  bu Türk futbolcu
sunun klâ.sına parmak ısırıyorlardı. 
Ama onların dış transfer pro^ı-am- 
larıııda TUrkiyenin a-lı seçmiyordu, 
(.özlerini Brezilyaya. Maca: istaııa 
dikmişlerdi. İşte Didi sessiz sedasız 
Real Madrid’le idmana çıkıyor. Bar- 
splon UruguaylI şöhretleri gelecek 
sene kadrosuna alabilmek için bir 
temsilcisini vazifelendiriyordu.

Peşin pazar lık

f l  ir aydan fazla bir zaman sona er
diğinde Sııad dilberler diyarı Se- 

villa’da yapayalnız kaldığını anladı. 
Üeünoü küme kulüplerinden Real Be- 
tis'le birkaç idmana çıkmış ve beğe
nilmişti. Kend'sine üç senelik bir 
kontrat karşılıfi-ında 20 bin lira tek
lif edildiği söyleniyordu. Türk futbol
cusu küçük menfaat ortaklığın ın 
maksatlarını Sevilla*da öğrenmişti. 
Bir gazeteye telefonla verdiği m alû
m ata göre Türk ve İtalyan organi
zatörler kendisin: resmen aldatm ış
lardı. "Maalesef onların hakikî m ak
satlarını anladım" diyor ve lspanya- 
da tx-s ı>a!n>ız kaHıfrtnı acı acı tek
rarladıktan sonra. TOrkiyeden ken
disine dönüş :cin ııeak bi'eti «önde- 
rümes.-ni rica ediy >r lu. Oı-eani?atör- 
lor ise sır>-a kadem basmışlar iı.

Sııad "Oalntasn-avın Istanbula 
dönmem; b ld re n  telgrafı biıa7 daha 
gec elime pecfevdi, orsrar’.'za,.örl«'in  
evvelden naza"!iıSını yaptıkları ö’ü 
bir transfer ücretiyle üo senel k b :r 
kontrat inıratamak mecburiyetinde 
kalacaktım " diyordu.

Hâdise. dü"meçe organizatörlerin 
pe.şinc düşerek bir maceraya at,lan 
Sııad kadar, bütün futbolcular i r n  de 
ibret verici bir misal olarak hatırla
nacaktır.

YENİ lT A N IŞ

San’at. F ik ir Mecmuanı 
Yeniliklerle çıktı.

Havilerden ısrarla İsteyiniz. 
Adre«: Feride Giirlek. Konya 
Sokak <>a/o/oğltı lljın  Kat: "i 
No: 8 A N K A R A
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HESAPLARI 
Plânına iştirak edenlerden 

ilk Ve*idemı«if 1 A iıs ıt
l ; l IÎM ' k .ı/ .ııı.ıııl.ır l tanıtı- 

j ı ı r ı ı /

k. udileri ayda J ı0 liralık 

İti ıtSlî Tahsillerinin lıer- 
haı«,>ı bir devresi de\:ımuıea 

hıc bir mecburi hizmet karşı
lığı olmaksızın alabilecekler

dir.

MI ıı UUtl M M h ı K  
\ ildi; Teknik okll--!

V \ >  \K »İM  Kİ I
I •'kıuk okul 
Kırm ı lakulimt

I KUM HEMEN 
Urla I)oku Teknik l"

MHIMIT (.OL 
Mfrmn İlen İlk O,

AS1MAN OZARABACt 
I Y »Kında. Si%a»

EKCl'MFNT DAİ 
I taşında Ciaaiantejj

Kİ DKE1 AKC%»J 
Ai.kara Oaaı Ijk»|

MEHMET Ivf SKlS 
« Yaşında Adana

MİNE ŞENAL
Namık Kemal İlkokulu II A

USTl'N ATAÇ 
Ankara 0 » i

ÖĞRENCİ Bt RSU Hesa
bının her 150 lirası iki kur a 

numarası alarak bankamı
zın umumi çekilişlerindeki 

APARTMAN DAİRESİ ve 
zengin PARA İKRAMİYE- 

LKRİNE de iştirak etmek 
hakini kazarur Bu sene he- 

sab açanlara iyi şanslar di
leriz.
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BURS
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10 ÖĞRENCİ

BURS ÇEKİLİŞİ : 
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Kitap
Mecmua

Gazete
f e . V e Her Türlü

Baskı

işleri için

R ü z g â r l ı  

M a i i t a a
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Denizciler Cad: No 23 /B
Tel.15221

A n k a r a

"l|4 î» ^5 K $

__ -


