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Kapak resmimiz

Nikita Krutçef
Fiizeli sulh meleği •

Se\gili AKİS okuyuculan

l  nıerikava ayak basışının arifesinde bir füzeyi Aya göndererek btltHn
* dünya efkârının dikkatini üzerinde toplayan Sovyet Rusyanın 1 nu

maralı adaııu K  utçef, sırf bu hareketi Ue, Hollyvood reklâmcılarıyla 
boy ölçüşebileceğini ispat etmiştir. Bıı hafta vuku bulacak olan Krut 
çef • Eisenhower görüşmesi, devrimizin en m ühlıu siyasi hâdisesidir. 
Bu selıeple AKtS. bu sayısında kapağına Krutçefin resmini almış ve 
D Ü N Y A D A  O U /P  BİTENİ .ER kısmında geniş bir veri Sovyet Basyanın 
1 numaralı adam ının Yeni Dünyayı ziyaretine ayırm ıştır.

★

I") . P. nin yiiksek idarecilerinin fik lrle 'in l en biiyiik bir sadakatla ak
* settiren Radyo Gazetesi, Cumhuriyet Başyazarı Ue giriştiği müna 
kaşada Nadir Nadlnln çarşaf aleyhindeki sözlerini do cevaplandırmış 
ve bunun bir hürriyet anlayışı meselesi olduğunu, vatandaş® dl'edlği 
kıyafeti seçebileceğini idd;a etmiştir. F akat tam bu sırada. Sayın Cum 
hurbaşkanı Celâl Kayarın doğum yeri olan l'm urbey köyünde Radyo 
Gazetesinin değil, am a Nadir N adinin fikirlerine tıpatıp uygun bir ka- 
raçarşafla mücadele tatb ikatı yapılın ştır. tşln hoş tarafı, hareketin Sa
yın Cumhurbaşkanının arzularından alınan bir İlhamla yapılmış olması
dır. 11 inci sayfam ızda “Devrimci l'm u rbey ' b a ş lk lı röportajda. Rad- 
yo Gazetesini fiilen tekzip eden UruurbeydeM kıyafet reformu hakkın 
d ak i tafsilâtı bulacaksınız.

★
O  l.ln ve projrram kelimelerini lügatçelerlnde ancak İstihza ve alay 

vesilesi olarak bulunduran D. P. propagandacıları, son bü.viik d'Ş yar
dımın bir şartı olarak mecburen kabul edilen istikrar politikası tatbik 
mevkiine konulduktan sonra, bu iki kelimeyi dillerinden düşürmez oldu 
lar. Beş yıllık plânlar hakknda  daha dün söylediklerini çabucak unut
tu lar ve adına “Uç yıllık yatırın ı p lân ı" denilen ve alelâcele derlenmiş 
bir “projeler kokteyİl”nin methiyesinde yarışa kovuldular. Bıı arada bir 
değişiklik de. raporlarını y ıllarca dosyalarda uyuttukları milletlerara
sı mütehassısların ağızlarından c-kan lâfların, propagandalarında bir 
İç İstihlâk malı hâline getirilmesidir Şüphesiz, mütehassısların her sö
zü. n . P. propagandasına uysun düşmemektedir. (Takat Keçen hafta 
Anadolu A jansının yaptığı gribi, bâzı tercüme marifetleriyle İki söz.lerln 
bile “dem okratlaştırılarak” propaganda için kullanıldığı ıröriilinekte
dir. D'Ş Yardım  haslıklı yazımızda O. K. C. E. ve Para Konu heyet'erinin 
memleketimizdeki temaslarından başka. D. P. nin propaganda malzeme
si bakım ından çektiği sıkıntı da anlatılm aktadır.

★
D  atılı mütehassısların sözlerini' bu de r i'#  ehemmiyet verildiği bir sı- 

raıla, Batılı İktisatçıların ellerinden düşürmedikleri ciddi The Eeo- 
nomist’te Türklyenln iktisadi durumuyla a lâkalı bir makale çıkmıştır. 
“Türklyenin En Berbat Meselesi'’ başlığını taşıyan bu a lâka çekici ya
zının tercümesini tK T ÎSA D Î V E  M A L İ SAH AD A  olup bitenlere ayır
dığ ım ız sayfalarda bulacaksınız.

★

p 1 eçen hafta Basın âleminde bir yüzü sevinç, diğer yüzü elem verici
7  bir hâdise cereyan etti. Bu iki cepheli hâdise. Başbakan Menderesin 

muvafakatin i geri almasıyla Dünya gazetesi aleyhine açılan Pulliam  dâ
vasının düşıııesiydi. tşin sevinç veren tarafı, yetmişini asmış Fallh Rıfkı 
A tayın hapisten kurtulması, elem verici tarafı İse bunun, kokusunu Is 
panyol nezlesine tutulmuş burunların bile duyduğu “D inyev t bir pa
zarlık” sayesinde m üm kün olmasıydı. Basın ba llık lı yazım ızda hâdise
nin her ik i cephesi de aksettirilmektedir.

★

C  oihık Harb yayını örnekleri olarak okuyucularım ız tarafından gön- 
‘ derilen yazıİarın en eğlendiricilerini neşre başlamamız. Radyo Ga
zetesini yürütenler tarafından her halde bir rekabet şeklinde anlaşılmış 
«İmalı ki gülünçlükte, hamle üzerine hamle yapılmaktadır. Bilhassa Dev
let Operası sanatkârlarına -Vatan Cephesine giren sanatkârlar- oynatı
lan skeçten sonra, ak la Muammer Karaca veya Aziz Basmacının da Rad 
vo Gazetesinde vazifelendirilmeleri İhtimalinin takılması, “Soğuk Harb 
Yayını Örnekleri” sütunumuza mektup gönderen okuyucularımızın şev
kini arttırm ıştır. Fakat hu mecmuanın kanaati şudur ki, okuyucularımız 
gülün*’ numuneler vermekte ne kadar kendilerini zorlarlarsa zorlasın
lar, Radyo Gazetesini gcccmlyeceklerdlr. Gülünçlükte Radyo Gazetesi
ni yenmek m üm kün değildir.

F r  1 Saygılarım tzla
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Millı-t
Bir seçim olsa...

T") ehjetengiz Radyo Gazetesi, gecen
haftanın sonunda Cumartesi Ke

çesi. bermûtad Muhalefete yüklenir
ken "1961’den ör.ce secim yok” ha
berini de verdi. Haber kimseyi şaşırt
madı. Z ira Radyo Gazetesinin D. P. 
nin resmi ağzı haline geldiği ve D. P. 
de de değil seçimlere gitmenin, bun
dan söz açmanın bile ne büyük bir 
sinirlilik* , sebep olduğunu bilmeyen 
yoktur, önüm üzdeki seçim, hiç şüphe 
yok. r>. P. Genel Baskanına “'Allah 
öyle bir geceyi bir daha gösterme
sin” dedirten 1957 seçimlerinden çok 
daha amansız olacaktır. Geçen za
man ve bilhassa D. P. idarecilerinin 
tutumu. İk tidarın  aleyhine ve Muha
lefetin lehine çalışmaktadır. M illetin 
ümidi haline gelen C. H. P.’nin kuv
veti günden güne çoğalmaktadır. Bir 
erken seçim yapılsa. İktidarın  el de
ğiştirmesi mukadderdir.

Mahallî seçimlerle ara seçimleri
nin geri bırakılması, C. H. P.’yi kud
retini ispat fırsatından mahrum  et
miştir. Memleketimizde Gallup tar
zında anketler yapan müesseselerin 
mevcut olmaması da, muhtemel bir 
seçimde ibrenin hangi partinin kefe
sine doğru ağ ır basacağının rakam la 
ifadesine im kân vermemektedir. A- 
ma gecen hafta Demokrat İzm ir ga
zetesinde çıkan bir haber, bu bahsi 
aydınlatıcı işaretler taşımaktadır. 
Demokrat İzm irin  Konya mahreçli 
haberi aynen şudur:

"Dün Konyadan Adanaya gitmek
te olan Mehmet Kartal idaresindeki 
bir otobüste gayet enteresan bir hâ
dise olmuştur. 28 yolcusu bulunan 
otobüste, şoför mahallindeki iki kişi 
arasında başlayan politik bir tartış
ma. bütün otobüs yolcularına sirayet 
etmiş ve neticede otobüste seçim ya
pılması kararlaştırılm ıştır. Yapılan 
seçimde' bir çocuk hariç bırakılm ış. 
27 yolcu gizli oy kullanm ıştır. Bun
da 23 C. H. P„ 3 D. P.. 1 de müsten
k if oy çıkmışttr. Böylece tartışma 
kendiliğinden son bulmuştur.”

Bu seçim, şehirden şehire yolcu 
taşıyan blitün otobüslerde yapılsa, a- 
lınacak netice, üç aşağı beş yukarı 
Konya - Adana otobüsündekinin ayni 
olacaktır. Anketin hududu otobüsler
den kahvehanelere, sinemalara, stad
yumlara. velhasıl halk ın  toplu bulun
duğu diğer yerlere kadar genişletil- 
se oyların pek büyük bir kısmının C. 
H. P.’ye doğru aktığ ı görülecektir.
C. H. P.'nin seçim kazanma şansısın 
Adeta bir çığ gibi büyümekte olduğu, 
artık  İnkârı güç bir hakikattir. Va
tandaşlar en ufak bir vesilede bile 
ümitlerini C. H. P .’ye bağladıklarım  
belirtmek fırsatm ı kaçırmamaktadır. 
Meselâ geçen hafta İzmirde, siyasi 
partilerin geçit resmine katılması ya
sak edilen 9 Evlili Kurtuluş Bayra
mında. Ç. H. P.’ye bağlanan ümitler 
elle tutu lur dereceds açık bir sekil-

l Ur. Lebit Yurdoğlu
Çelenk taşıyan başkan

de ortaya çıkmıştır. Protokolda siya
si partiler temsilci ve mensuplarına 
yer ayrılmadığını, fakat çelenklerin 
geçit resmine dahil edildiğini gören
C. H. P. İl Başkanı Dr. Lebit xur- 
doğlu, büyük bir çelenk yaptırm ış 
ve bunu İzmirde bulunan C. H. P. 
milletvekilleri ile birlikte bizzat ta 
şıyarak geçit resmine katılm ıştır. 
İzmirliler, çelenk taşıyıcısı Dr. Lebit 
Yıırdoğlu, Bülent Ecevit, Suphi Bay- 
kam ve arkadaşlarının şahsında m ü
cadele ve tutum u ile m illetin üm idi 
haline gelen C. H. P .’yi doya doya 
alkışlam ışlar ve büyük tezahürat 
yapmışlardır.

Bunlar küçük işaretlerdir ve an
cak biraraya toplandıkları zaman ha
kikati -C. H. P .’n in  İktidara ne ka 
dar yakın olduğu hakikatini- ifade 
etmektedirler.

D. P.
Yangın söndürme

T î ahçelievlerde. Dikmen Yapı Ko
operatifi evlerinden birinde otu

ran Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi 
Erzurumluoğlu. kendine gelen tel
grafı alınca kısa bir tereddüt geçir
di. Telgraf D. P. Genel İdare Kuru
lundan treliyor ve Genel Başkan Men
deresin imzasını taşıyordu. Telgraf 
“takip li” idi. Yani Ömer Lütfi Er- 
zurıım luoğlu nerede olursa olsun ken
disini bulacaktı.

Mahrem kaydını taşıyan telgraf
ta. nazikâne bir lisanla Erzıırumlu- 
oğlundar. Mas vilâyetine hareket et-

------------------------------ -*~—

mesi ve orada parti içindeki ih ti
lâfları halletmesi isteniyordu.

Bir an için tereddüt geçiren Yoz
gat Milletvekili, kendisinin ne diye 
bu vazifeye tâyin edildiğini düştlndü 
Öyle ya. kendisi Yozgat Milletvekl* 
liydi ve Muşu hiç bilmezdi. Orada 
ne yapacaktı ? Partililerin her biri 
hâdiseleri diledikleri şekilde anlata
caklar, hiziplerin elebaşıları birbirle
rin i itham  edeceklerdi. Hiç bilmediği 
bir bölgedeki hizipleşmeleri çözmek, 
bunların iç yüzlerine nüfuz etmek 
çok zordu.

Fakat her şeye r»®Tnen Yozgatm  
genç ve ateşli m illetvekili partinin 
kendisine verdiği bu vazifevi İfa et
mek maksadıyla Esenboğa hava 
meydanına koştu ve Muşa gitmek ü- 
zere Doğuya hareket eden bir uça£a 
bindi.

Aynı gün D. P. nin mutemet bir 
müfettişi de Edim e kongresinde bu
lunmak ve oradaki hizipleşmeleri ön
lemek maksadıyla Istanbula hareket 
ediyordu Oradan Edimeye geçecek
ti. Bu müfettiş talihsiz Ankara adayı 
Seyfi Kurtbekti.

D. P. Genel Merkezinin ezelî en
dişesi teşkilâttaki hizipleşmeleri ön
lemek. partiye bir çekidüzen ver
mekti. Bunun için de en güvenilir a- 
damlar, yurdun dört bucağına gön
deriliyordu. Yangın söndürücülerin 
tesir altında kalm alarını önlemek 
maksadıyla, her yangın mahalline o- 
rayı hiç tanımayan insanlar gönde
riliyordu. Yangın söndürücülerin 
yangına körükle gitmelerini önlemek 
için başka care bulunamamıştı. Ta
rafsız merkez temsilcileri, tan ım a
dıkları, bilmedikleri insanlar hak
kında, herhalde kaşına gözüne, yo
ğurt yiyişine bakarak hüküm  vere
ceklerdi!

Köprü başıları

T Jiz ip le r i susturma veya sindirme
gayretleri işin m üdafaa tarafıy

dı. D. P. Genel İdare K um lunun bir 
de sosyolojik araştırmalara dayanan 
taarruz kararı vardı. Kurul, vatan 
sathında ardından adam sürükleyebi
lecek kimseleri ne pahasına olursa 
olsun partiye almak azmindedir. Ge
nel Kurul, “baş” sayısına dayanan 
demokraside her başın değerinin sa
dece bir oydan ibaret olmadığını öğ 
renmiştir. Bâzı başlar 100, bâzı baş
lar 500 oya bedeldir.

Gelişi güzel baş toplama faaliye
tinden ibaret olan Vatan Cephesi de
nemesinden sonra, D. P. şimdi “seç
me baş” toplama gayreti peşindedir. 
"Siyasî simsarlar” vatan sathında 
bir. 2 hin ova bedel "seçme” başlar 
aramaktadırlar.

Bu denemelerden biri, geçen haf
tanın ortasında "başkentte seçimleri 
m utlaka kazanma" hayaliyle Keskin
de yapıldı. Keskinde ov değerinin 
yüksek olduğu sanılan 8 - 1 0  kişi D. 
P. saflarına kaydedilmişti. “Novzu- 
hur” D. P. lilerin değeri, oy m iyarı
na vuruldu ve 5287 rakam ı bulundu. 
Bu 5287 rakam ının şerefine Genel
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B^şkaıı Menderes Ankara Palas bah
çesinde. nevzuhıır demokratlarla ra
kı içti.

‘ Seçme baş toplama” politikası 
D. P.’nin son zamanlardaki birçok 
gemi kurlarına teşebbüsü gibi sade
ce eğlendiriciydi. "Benim  başım bin 
tas öder, ilin  basın da fiyatı budur” 
d .yen k em m .ti ve f.yatı, ya kendin
den, ya gayıetke^ siyasi simsarlar
dan menkul nevzulıur demokratlar 
çoğalmadıkça i^ın eğlencesi aıtacak- 
tır.

Seçme baş politikası aslında doğ
ru b.r müşahedeye dayanmaktadır. 
Hakikaten her başuı ev defteri ayni 
değildir. Yüzlerce, binlerce oyu ar
dından sürükleyecek adam lar vardır. 
Fakat Dokudaki b'tzı aileler hariç, 
bu adamlar ytiksek oy değerine, ken
dilerine hürmet edildiği itimat, edil
diği. parayla, mevkiyle. tehd.tle sa
tın alınam ıyacağı bilindiği için sahip
tirler. Bu adam ların b:r fiyatı oldu
ğu öğrenildiği gün -19S9'da D. P. ye 
giriş bütün milletçe bir çıkar mese
lesi sayılmaktadır- peşindeki reyler 
herhalde D. P.’den başka tarafa uçup 
gidecektir. M amafih D. P. "seçme 
baş toplama” politikasına önümüzde
ki günlerde hız verecek, “seçme baş
lar” Genel Başkan ile kadeh tokuş
turmak şerefine erişeceklbrdir.

Radyoyu dinleyiniz!

C  eçme başlar tofclıyan D. P. Genel
İdare Kurulu, Muhalefetin kazan

dığı 20  seçme ile gidecek 200  m illet
vekilini h â lâ  toplıyamamıştır. H a l
buki “ete et, dişe diş” politikasının 
icabı olarak. Muhalefetin kazandığı 
illere doğru, D. P. ekiplerinin en geç
1 Eylülde yola çıkacağı ilân  edilmiş
ti. Eylülün yansına varılmasına rağ
men. D. P. içinde hâ lâ  bir kıpırdama 
yoktur!

Muhalefet hatiplerinin yurt İçine 
fazlasıyla yayılmaları ve D. P. söz
cülerinin bunlarla başa çıkamamala- 

, rj karşısında D. P.’nin yüksek kade
meleri başka bir çareye başvurdular: 
Burhan Belgeyi radyoda konuştur

m ak! Aslında karar yeni değildi. Da
ha evvel Menderesin her hafta rad
yoda konuşması kararlaştırılm ış. 
Menderes radyoda Muhaliflerinin id
dialarım  bizzat cevaplandırmayı üze
li ne alm ıştı. D. P.'yi tutan gazeteler 
bunu ilân  etmişlerdi. Am a nedense • 
t>u karardan cayıldı. Şimdi Menderes 
y«nne Burhan Belgenin Kadyo Ga
zetesinde konuşma ıi ve konuşmala
rın Ankara, İstanbul ve İzm ir rad
yolarından vatandaşlara duyurulması 
kararlaştırılm ıştır.

Burhan Belge halen Başbakanlık
ta Menderesin yanında bir odaya yer
leşmiştir. Bu oda evvelce Devlet Ba
kanlarından Muzaffer Kurbanoğlu- 
nıın oturduğu ouadır. Bu odanın hat
ta içinde mefruşatı da değiştirilmiş,
D. P. propagandacısının zevkine gö
re yenilenmiştir. Simdi 28970 num a
ralı telefon çevir.ldiği zaman Devlet 
Bakanları yerine üu ıh an  Belgenin 
tok sesi cevap vermektedir. Üstad. 
bilhassa çok kuvvetli olduğu iktisadi 
meselelerde. Menderese bizzat tavsi
ye ettiği Doçent Memduh Yaşat ta 
rafından takviye edilmektedir.

Burhan Eelge her gün bu odadan 
Hüküm etin sesini radyoda ayarla
makta, Belgenin sesi Hüküm etin se
si olmaktadır. Ünvanı Başbakanlık 
Basın Müşaviri olan Burhan Belge
nin ilk defa Devlet Bakanı ve H ükü
met Sözcüsü olması düşünülmüş, fa 
kat mukavemetin fazla lığ ı karşısın
da şimdilik bu ünvan münasip görül
müştür. F akat selâhiyetleri bir Dev
let Bakanının selâhiyeti kadardır. 
Radyoya ve radyodaki propagandaya 
hâkimdir. N itekim  Vatan Cephesine 
geçtikleri â lâ  ve vâ lâ  ile ilân  edilen 
opera sanatkârlarının radyoda oku
nan skeçlerini de Burhan Belge ka
leme alm ıştır. O kadar ki okunan 
metinler burcu burcu Burhan Belge 
kokmuştur ve üstadın Zafer gazete
sindeki üslûbunu, radyodaki konuş
masını bilenler Vatan Cephesine ge
çen artistlerin ne çabuk da Burhan 
Belgeyi tak lit eder olduklarına şaş
mışlardır.

Üstad Belgenin, «esinin tonunu 
"bakanlaştırarak" yaptığı konuşasa- 
lar. Soğuk Harb yay ın lanm a kalite
sini değiştirmemişse de eğlencesini 
arttırm ıştır. Meselâ geçen haftanın 
ortasında yaptığı “Muhalefet niçin 
sayri meşrudur” ternlı konuşma pek 
beğenilmiş, kahkahalarla dinlenmiş
tir. D. P.'ıı.n gayri resmi propagan
da nâzırına göre. Muhalefet -daha 
doğrusu C. H. P.- Uç sebepten gayri 
meşıuydu: Bir defa bu parti önü
müzdeki seçürılerde m utlaka İk ti
dara geleceğiz diyordu. Gerçi İngiliz 
tşçi Partisi liderleri de, Moskovada 
komünist Pravda gazetesine beyanat 
vererek “Mutlaka İktidara geleceğiz” 
dem.glerdi. Am a bir cins demokrat
ların zihninde Muhalefetin İktidara 
geliyoruz demesi dünyanın en büyük 
küfrü  idi. Bereket kanunlar naza- 
n ııda bir Muhalefet partisinin 'İk ti
dar benim” demesi suç değildi.

Muhalefetin gayri meşru oluşu
nun ikinci delili, “hesap soracağız" 
demesiydi. Bir cins demokrat z ihn i
yete' göre, bir cins demokratların he
sabım kanunen bugün sormaları lâ 
zım geldiği halde sormadıkları mese
lelerin, yârın ayni kanunlara daya
narak hesabının aranması "anti • 
parti” bir davranıştı. K anunlann  geç 
de olsa işlemesini, kanunsuzlukların 
cezalanmasını istemek üstad Belge 
demokrasilinde bir p?rt'.nin aforoz 
edilmesi iç'n k lîiyC i. İşin daha tuha 
fı, he6ap 8o-~nr\ p m r : ı  halktan ida
recilere doğnı yükselen bir istektir. 
Üstad Belge, şimdi aynı lıalka “he
sap- soracaklar, o halde gayri meşnı- 
durlar” demektedir! Meşruiyeti, gay
ri meşruluktan ayıran bu ölçüler ta 
biî ki halk ı son derece eğlendirmek
te, biraz da düşündürmektedir...

Başbakanlık Basın Müşavirinin 
“bakanlaştm lm ış" ses tonuyla orta
ya attığ ı üçüncü delil, ilk bakışta 
çok daha ciddiydi: Muhalefet gayrı 
meşru idi. çünkü İk tidarın  gayri meş
ru olduğunu söylüyordu. Böyle bir 
sey kanun nazannda hakikaten suç
tu. Savcılann harekete geçmesi lâ-
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Cepten ne çtkonak t

Bimdı. Yalnız üstad Bölgenin iddiala
rı hilâfına savcıların hiçbir şey yap
tığ ı yoktu. Zira hiçbir m uhalif 1961 
yılına kadar hiçbir kimseye gayri 
meşrusunuz demiyordu. Am a üst ad 
Belge söylüyordu. Gülünç olduğunun 
farkına varmadıktan sonra, insan 
daha neleri söyliyemezdi k i! Yalm z 
Radyo Gazetesi m illeti eğlendirir, 
gülünçlük ise bir partiyi öldürürdü...

Radyonun Soğuk Harb yay ın lan 
eğlendirici olduğu kadar, öğreticidir 
de... Z ira Başbakanlık Basın Müşavi
ri Üstad Belge, Menderesin yanında 
bir odada oturmaktadır ve Müşavi
rin en büyük meziyeti, duyduklarını 
bir fotoğraf objektifi sadakatıyla 
k âğ ıt üzerine geçirmesidir. Bu ba
kımdan Muhalefetin Üstad Belge ya
yınlarını çok büyük bir dikkatle ta 
kip etmesi lâzımdır!

C. H. P.
Gazetecinin kaderi

Q  eyikli hâdiselerinin vuku buldu
ğu  günün gecesi, İstanbul gaze

telerinin telefonları çınladı ve Genel 
Sekreter Kasım Gülekin beraberin
deki arkadaşlarıyla birlikte ertesi 
gün saat 11.15’te Yeşilköy hava ala
nında olacağı haber verildi. Gülek 
m a kösen ayakkabısının tozuyla C.
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H. P. İstanbul tl Merkezinin Sultan- 
ahmette hiyeroglifti D ikilitaş karşı
sındaki ahşap binasına gidecek ve sa
at 12’de bir Basın toplantısı yapacak
tı.

Ertesi gün, güneş tam  tepede iken 
gazeteciler C. H. P. Î1 Merkezindey- 
diler. Fakat Genel Sekreter ortada 
yoktu. Gazetecilere, C. H. P. heyeti
ni Çanakkaleden gctirecek uçağın 
geç hareket ettiği söylendi. Uçak an
cak 13'te Yeşilköye vardı.

C. H. P. nin kuruluş yıldönümü 
kutlandığı gün Gemlik vapuruyla Ge
libolu istikametinde yola çıkan he
yetten ik i kişi noksandı. Noksanlar
dan biri, fazla kan zayi ettiği için 
uçakla seyahati doktorlarca m ah
zurlu görülen Ulus muhabiri Ayhan 
\ etkiner, diğeri de arkadaşını yalnfz 
bırakmak istemiyen bir gazeteciydi .

Gülek. Karakurt, Tekeli, Coşkun 
ve Taııkuttan müteşekkil Heyet, u- 
çaktan iner inmez doğru İl Merkezi
ne geldi. Genel Sekreter etrafındaki
ler) n ellerini teker teker sıktıktan 
sonra, yanında Orhan ö z trak  olduğu 
halde, sekreter odasına girdi. Seya
hat arkadaşları da başkan odasında 
gazetecilerle sohbete daldılar. Gülek 
ve öztrak  kapalı kapının arkasında 
mahiyeti bilinmeyen bir konuşma ya
parlarken hemen yanıbaşındaki oda
da romancı Esat Mahmut Karakurt.

bir gün evvelki hâdiselerin dehşetini 
tekrar yaşıyormuş gibi gözlerini açı
yor, elini kolunu sallıyordu. Bu ara
da bir kahvecinin elinde çay dolu bir 
tepsi olduğu halde M nayı dolduran 
gazeteci ve partililer arasında dolaş
tığı, Gülekin uza"yan gizli konuşma
sından sıkılmaya başlayan bekleyicl- 

leri avutmaya çalıştığı d ikkati çek
ti. Biraz sonra da C. H. P. Şişli Kong
resinde "temayüz” eden Yaşar Ke
çelinin önderliği ile kalabalığın, acık
m ış mideleri bastırmak üzere, m ı
sır kebaplan atıştırmaya başladığı 
görüldü. Ilham i Sancar ve A tıf ö- 
dül ise, fasla katılmayarak Sultanah
met parkı karşısındaki köftecide ız
gara köfte ve piyaz ile öğle yemeği
ni geçiştirmeyi tercih etmişlerdi.

Saat 13.30'a doğru Öztrak ile g iz
li konuşmasını bitiren Gülek bu de
fa  da seyahate katılan arkadaşlannı 
aynı odaya çağırarak Basın toplantı
sında söylenecek olan sözleri derle
yip toplamaya koyuldu. Bu gayretin 
neticesi olarak, iskambil kartı eba
dında bir tomar kâğ ıt dolduran Genel 
Sekreter toplantının yapılacağı oda
ya girdikten sonra T şeklindeki bir 
masanın baş ucuna, sağında K ara
kurt. solunda ise Adana milletvekili 
Tekeli olduğu halde yerleşti. Tabii 
bu arada odada bulunanlann elleri 
de teker teker sıkılmıştı. Gülek ko-

<*/■•/£, ,ı.. tr. :.Ci. t»':.»
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n u p n u ın »  b a lam adan  evvel ayağa 
kalktı ve gazeteciler arasında A na
dolu A jansı muhabirinin bulunup bu
lunm adığım  sordu. Yakasında Türk 
Basın B irliğ in in  rozeti bulunan koyu 

renk elbiseli bir genç elini kaldırarak 
Gülekin sualim cevaplandırdı. Bar
baros Baykara isimli gazetecinin “A- 
nadolu Ajansı muhabiri benim” de
yisine Genel Sekreterin mukabelesi 
pek zarif olmadı. İk tidara yaklaşmış. 
Ana Muhalefet partisinin Genel Sek
reteri söyliyeceklerini, ne niyetle o- 
lursa olsun, not etmeye gelmiş gaze

teciyi, toplantı odasından çıkmaya 
dâvet etti. Özürlü terk dâvetinin he
men peşinden işi pişkinliğe vuran 
muhabir Şehir gazetesinin de m uha
biri olduğunu hatırlattı ise de, bu de
fa  aynı zamanda gazeteci olan bir 
C H. P. li Gülekin yardım ına yetiş
ti ve Şehirin bir akşam gazetesi ol
duğunu, Gülekin basın toplantısına 
ait m alûm atı gerekirse ertesi gün 
kü sabah gazetelerine bir makas a t
m ak suretiyle temin edebileceğini 
söyledi. Anadolu A jansı muhabiri de 
çaresiz kalarak odayı terketti.

Hâdise hiç hoş karşılanmadı. Hft- 
fızası kuvvetli olan bâzı gazetecilere, 
1946 - 1957 yıllarında D. P. kurucu
larının hoşlanmadıkları gazeteleri 
avnı şekilde yanlarından uzaklaş
tırmalarını hatırlattı. H ikâyenin 19.r>0 
den sonrası cümlenin m alûm u idi. 
Muhtemel bir neşir yasağını önlemek 
maksadıyla yapılan bu hareket Gü- 
lekin gazetecilere anlatacağı çok 
haklı dâvayı biraz gölgeledi.

Geyikli hâdiseleri

1 1 âdise, C. H. P. Heyeti Cum a günü
* * erken saatlerde İmrozda, Bozca- 
adaya geçmek için motor aradıkları 
sırada hazırlanmaya başladı. Bir tel
graf, Geyiklide hazırlanan oyunu Ge
nel Sekreter Kasım Güleke duyurdu. 
Mamafih o anda bir motor temini işi 
çok daha mühimdi. C. H. P. liler şid
detli bir poyraz fırtınasının karıştır
dığı denize açılacak bir vâsıta bul
m akta güçlük çektiler.Nihayet saat 
10’a gelirken Reşit adında bir sün

gerci Denizkızı İsimli motoruyla
C. H. P. heyetini ve beraberlerinde
ki gazetecileri Bozcaadaya götürme
yi göze aldı. F ındık kabuğu kadar 
küçük Denizkızı, denize açıldıktan 
ancak beş saat sonra motordakiler 
Bozcaadayı görebildiler. Küçük tek
ne hele İmroz fenerini döndükten 
sonra adamakıllı deniz yemeye baş
lamış Karakurt ile Coşkunu iyiden 
İyiye deniz tutmuştu.

Genel Sekreterin tâbiriyle “azgın 
bir deniz ve maceralı bir y o lc u lu k 
tan sonra C. H. P. ekipi Boczaadada 
gayet sıkı emniyet tedbirleri, bir yıl
dırım telgrafı ve C. H. P. liler tara
fından karşılandı. Y ıld ırım  telgrafı
nı Çanakkale C. H. P. teşkilâtı çek
mişti. Teşkilât. GUlek ve beraberin
deki arkadaşlarına, kendileri aley
hinde bir tertip hazırladığının haber 
alındığım  bildiriyor, D. P. lilerln 
kamyonlarla 500 kadar köylUyü top-
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1 adı kİ arını ve Geyiklide hâdise çıka
cağım belirtiyordu.

C- H. P- heyetine mensup m illet
vekilleri vakit geçirmeden Çanakka
le valisi Fahrettin Akkutluya bir tel
graf çektiler ve müessif hâdiselerin 
öniine geçilmesi İçin gerekil tedbirle
rin alınmasını talep ettiler. C. H. P. 
Çanakkale teşkilâtı da daha evvel 
Valinin nazan dikkatim  çekmişti.

Genel Sekreter ve beraberindeki
ler Bozcaadaya gelmeden evvel şa
raplarıyla meşhur bu adanın Kayma
kam ı etrafına topladığı motor sahip
lerini teker teker ikaz ederek. C. H.P. 
Uiere vasıta verilmemesi İçin sıkı 
tenbihatta bulunmuştu. Buna rağmen 
Heyet, Denizkızı motorüyle hâdisele
re sahne olmaya hazırlanm ış Geyikli 
nahiyesine, Bozcaadaya ayak bası
şından 2 saat 15 dakika sonra hare
ket etti.

Geyikli C. H. P. lileri Genel Sek
reteri ve beraberindekileri sahilde 
karşılıyarak yapılan hazırlık hakk ın
da bilgi verdiler. Nahiyede 500 kadar 
insan içkili ve yakalarında D. P. ro
zetleri olduğu halde Genel Sekreter 
ile arkadaşlarını pek hoş olmayan 
bir şekilde karşılamak üzere hazır 
bekliyordu. Otobüs geyikliye gird ik
ten sonra, e v v e l c e  verilmiş olan raka
m ı teyid eder bir kalabalık, C. H. P. 

lileri ve gazetecileri getirm iş olan va
sıtanın etrafını sardı. Hemen aka
binde bir yaylım ateş başladı. YivU 
namlulardan birbiri peşinden merm i
ler çıkmıyordu. Fakat galiz küfürler 

savruluyor, nâralar atılıyor ve ken
dinden geçmiş halde bağıran insan
lar “bizim oylarım ızla tk tidara geldi
ler. biz piç değiliz” diye gırtlakları

u u ı t 'H  v e  ı v a ı u h U i i

Maccranın başında

yırtılırcasma haykırıyorlardı. Veri
len taktik  gereğince Heyet. C. H. P. 
bucak binasına sokulmayacak ve hat
tâ  hemen Geyikliyi terke mecbur e- 
dilecekti. Otobüsten henüz inmiş olan 
Gülek ve milletvekilleri kendilerini 
karşılamak için# sopalar, taşlar ve 
toprağa karıştırılm ış cam k ır ık lan  
hazırlanmış olduğunu an lam akU  ge
cikmediler. Cam tozuyla karıştırıl
mış toprak avuç avuç, insafsızcasına, 
otobüsten inen C. H. P. lilerin gözle
rine doğru savruluyordu.

Aynı anda gazeteciler de otobüs
teki yerlerini terk ederek aşağıya in 
mişler, hattâ  içlerinden ikisi, Ulus 
muhabiri Ayhan Yetkiner ile Dünya 
muhabiri Orhan Peksayar. hâdiseyi 
fotoğrafla tesbit edebilmek için ma- 
kinalarm ın k ılıflann ı açmışlardı Fa
kat resim çekmek hiçbirine kısmet 
olmadı. Aralarında Uşak hâdiseleri 
sırasında ismi işitilen Reşit Özçoban 
tle Çanakkale D. P. İ l İdare heyeti 
âza lan , Çanakkale Belediye Başka

nı, Çanakkale Şehir Meclisi üyeleri 
ve D. P.*milletveklli Ahmet Sezen de 
bulunan "meşrûlar” gazetecilere sal
dırm akta gecikmediler. Geyiklinin 
inzibatını temin İle vazifeli 4 jandar
ma erinin ve bir çavuşun gözleri ö- 
niinde ilk  hedef Ulus muhabiri Yet- 
kinerin fotoğraf makinası, sonra da 
kendisi oldu. Çok geçmeden sıra 
Dünya muhabirinin fotoğraf makina- 
sına ve elbiselerine geldi. Genç gaze
teci Peksayar canım  kurtarmaya 
muvaffak olduğu zaman, Cum hur
başkanı Bayar ve Başbakan Mende
resi karşılamak üzere köylerinden 

toplanan ve ara lannda Çanakkale 
Şehitler Abidesi inşaatının jeep’i de 
bulunan vasıtalarla Geyikliye getiri
len yakalan  D. P. rozetli adamlar 
sıkılmış yum ruklan. gerilm iş tek
meleri ile Ulus muhabiri Ayhan Yet- 
kinerin yüzünü kan revan içinde bı
rakmışlardı. Bütün bu hâdiseler ce
reyan ederken, polisin bulunmadığı 
yerde inzibatı temin ile mükellef dört 
jandarma da çekildiklen bir köşeden 
olup bitenleri seyrediyorlardı.

C H. P Genel Sekreterinin tâbiri 
ile toprak ve cam k ırığ ı karışım ın
dan yapılmış "D. P. kokteylleri” »a- 
vuruiurken, etraftan “Vurun, öldü
rün” feryatları yükseliyordu. C H P. 
Heyeti zorlu bir mücadeleden sonra 
Geyikli C. H. P. bucak binasına gır- 
meye muvaffak oldu. Bu esnada, sa
hilden heri Heyetle beraber olan t*e- 
y kli C. H. P Hicrinden bir kısmının 
içkili D. P rozetliler arasında kaldığı 
ve bunlardan bir güzel meydan daya
ğı yedikleri farkedildi. Ekipin en 
cüsseli mensubu Karakurt derhal ka
labalığın içine dalarak İsmail Sevinç 
isimli C. H. P. liyi meydancıların elin
den kurtararak bucak binasından içe
ri soktu. Arbede esnasında yaralan
m ış olan gazeteci Yetkiner ve 10-12 
kadar vatandaş da ilk  tedavileri ya
pılmak üzere Ezineye, hastahaneye 
gönderildiler.

Kurmay başkanlığı, Çanakkale İl 
Genel Meclisi Reisi A rif Erensoya



verilmiş olan tertip muvaffakiyetle 
neticelenirken, olup tütenler yurdun 
hemen her tarafında derhal duyul
muştu. C.H.P. Heyeti hâdiseleri m ü
teakip Çanakkaleye dönnıüş ve İl 
Merkezinde bir toplantı tertiplenerek 
hâdisenin mahiyeti alâkalı bir
beyanat verilmişti. Eu beyanatta da
lla vahim neticelerin C. H. P. tilerin 
soğukkanlılığı sayesinde önlendiği, 
fakat bu gibi hâdiselerin tevalisi kar
şısında meşrû m üdafaa yollarına 
başvurulacağı bildiriliyor, gerekirse 
hürriyet mücadelesi uğrunda can fe
da e< i ileceği hatırlatılıyordu.

Genel Sekreter ve 4 milletvekili 
arkadaşından müteşekkil C. H. P. he
yeti Çanakkaleye geldiği zaman, 48 
»aat evvel hazırlanm ış olan Geyikli 
hâdiselerini bir o kadar zaman evvel 
haber almış, fakat en basit bir tedbi
re dahi ihtiyaç duymamış olan Ça
nakkale Valisinin şehri bir sıkı yö
netim havasına soktuğu d ikkati çek
ti. Geyiklide her şeyi sadece seyreden 
İnzibat kuvvetleri Çanakkalede so
kakları doldurmuş, kol gaz.yarlardı.
C. H. P. İ l Merkezi ile C. H. P. m il
letvekillerinin kaldıkları yerlerin et
rafı polisle çevrilmişti. H alk  burala
ra yaklaştırılmıyordu.

Geyikli hâdisesi çoktan başlayan 
hâdiseler zincirinin bir halkasıydı.
D. P. teşkilâtı kanunların ve idare 
cihazının üstünde tutu lduğu müddet
çe bâzı gayretkeş Demokratlar, Ge
yikli hâdiselerini devam ettirecek
lerdi. Meselâ, Bursa seyahatmda da 
Genel Sekreter Gülek, belki h â lâ  
haberi olmadığı b ir tertiple karşı 
karşıyaydı. Tertibi, Sayın Cumhur
başkanı Celâl Bayarm  Bursaya ka
zandırdığı genç milletvekillerinden 
Hüseyin B ayn  idare ediyordu. Ka
rargâhını Dağcılık K lübü gazinosun
da kuran genç milletvekili, köylerden 
bindiı İmiş k ıtalar getirmişti. Eğer 
Genel Sekreter “hududu aşarsa", G ü
lekin "Amerikan gazetelerine Türki
ye aleyhine verdiği iddia olunan be
yanatlar” dolayısıyla dokunulmazlı
ğının kaldırılması Icin kurulan ko
misyon raportörlüğünü yapan Bavn. 
onu 'hıyareti vstaniye ve hıyaneti 
diniye" suçlan ile teşhir edeceğini 
söylüyordu Bereket Gülek "usluluk 
hudutların ı” aşmamış ve Baynya iş 
düşmemişti.

YURTTA OLUP BİTENLER-

Basın toplantısı

r  ar.akkale dönüşü Istanbula v an r
V  varmaz yaptığı Basın toplantısın
da, Gülek sözlerine, hâdiselerden 
duyduğu teessürü belirterek başladı. 
İdare adam lannın sayısız ikazlara 
rağmen, olup bitenlere seyirci kaldı
ğ ım  anlattı. Gülek Geyiklide, müte
cavizler arasında, Türk Sağanı Su- 
zan Sözenin kocası İstanbul Emniyet 
M üdür Muavini Ferit Sözeni de gör
düğünü söyledi. Halbuki Sözen h â 
dise günü saat 11.30 sularında ga 
zeteciler tarafından görülmüş, hattâ 
buVılardan birkaçı ile bir ayaküstü 
sohbeti bile yapmıştı. Hâdiselerin ce- 
rejran ettiği saatte Geyiklide bulun
ması mlcânsudı. N itekim  akşam üze-
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İsmet JLnonü
Gözler onda...

ri C. H . P. İl Merkezinde gazetelere 
gönderilen bültenlerde yapılan bu ga 
fın  ferkm a vanlarak, bültenin 17,18 
ve 19 ncu satırlarının-ki bu satırlar 
Ferit Sözen hakkındaki cümleyi ih ti
va ediyorlardı- silindiği görüldü. İ l 
Merkezinin Basın Bürosu bu gaftan 
doğabilecek bütün neticeleri hesaba 
katarak gazeteleri telefonla tekrar 
ikaz etti. Ferit Sözenin hâdiseler es
nasında Geyiklide bulunmadığının, 
karalamalardan sonra bir de telefon 
muhaberesiyle teyidi lüzum lu sayıl
mıştı.

R a ^ ı n

“Dar kapr’

P  eçen haftanın son lum da bir gün.
İstanbulda Diinya ™  a/.ctesine bir 

telgraf geldi. Telgrafın altındaki im 
za şuydu: Ankara Cezaevinden Bey
han Cenkçi Beyhan Cenkçi henüz 
yırmibeşlne basmamış bir gazeteciy
di. Ulus gazetesinde mesul m üdürlük 
vazifesini, candan arkadaşı Ü lkü Ar- 
m&nın hapsedilmesi üzerine cesaret
le ve gururla yüklenmiş, suç sayıl
masına im kân olmadığına yürekten 
inandığı yazılan neşretmekten çekin
memişti. Fakat yazılar bâzı kimsele
rin -meselâ, Tevfik İlerinin- hic ho
şuna gitmemiş-ve ta ra flann  karşı
sına ç ık tık tan  Ankara Toplu Basın 
Mahkemesi Heyeti Beyhan Cenkçi 
gibi düşünmemişti. Beyhan Cençki 
tam 22 aylık cezasının Temyiz tara
fından tasdiki üzerine de kılını kıpır- 
datm*m ış ve sadece bir ay evvel ev
lendiği genç kansım  bırakarak Ceza
evine girm işti. Cezaevine girmemek 
için manevralara girişmeyi hatınn- 
dan bile geçirmeksizin...

Telgraf Dünya gazetesi sahibi Fa- 
lih Rı ık ı A taya çekilmişti. Genç ga
zeteci yaştı meslektaşına söyle diyor
du: “Binler nâm ına fedakârlık yapa
rak gririşmiş olduğunuz pazarlığın 
tek meyvasını basarıyla aldığınızdan 
dolayı tarifsiz sevinçler içindeyim. Bu 
kabiliyetinizden dolayı sizi tebrik c- 
derim”.

Telgrafın çekildiği Perşembe g ü 
nü Ankara Cezaevine gelen gazete
lerde Falih R ıfk ı A tay aleyhindeki 
meşhur "Pum anı dâvası”nm, ş ik â
yetçi Menderes muvafakatnamesini 
geri aldığından, düştüğü yazılıyordu.

Bir manevra

T) undan dört ay kadar evvel. Ulus 
gazetesi aleyhindeki Pullıam  dâ

vasının Ankarada yıldırım  hızıyla ne
ticelenip cezaların Temyizce tasdiki 
üzerine -ki o tarihte, meşhur yazıyı 
ilk  neşreden Vatan gazetesinin du
ruşması henüz iddia safhasına dahi 
gelmemişti- Dünya gazetesi sahiple
rini bir telâş alm ıştı. Aynı yazıyı 
kendileri da neşretmişlerdi ve kendi 
aleyhierlne de dâva açılm ıştı. Tem
yizin kararm ı belli etm iş olması is
tikbal için üm it bırakmıyordu. Bu sı
ralarda İstanbul gazetelerine İnönü- 
nün  Ege seyahatiyle a lâkalı “neşir 
yasak lan” yağıyor ve tehdit savur
m aktan pek hoşlanan D. P.’li bora
zanlar “şiddetlendirilmiş şiddet ted- 
birleri”nin Meclisten geçirileceğine
herkesi inandırmaya çalışıyorlardı
İşte Falih  R ıfk ı Atay, insıyatifi .ele 
alarak, artık Basınımızda, Pazarlık 
adı altında m aruf olan hareketine o 
sırada girişti. (Bak. Akis - Sayı 255)

Pazarlıkçılar, bu harekete giriş
me sebebi olarak derhal asil gayeler 
ortaya attı'ar. Efendim, hapishane
ler gazeteciyle doluydu, onlar kurta- 
nlacaktı. Basın Kanunu sertti, o yu- 
muşatılacaktı. Sonra da. eh sonra da, 
daha az asil, fakat b .lhaısa az tira j
lı gazeteleri pek alâkadar eden res
m i ilân fiyatları, gazete sayfalan 
meselesi g bi mese’elcr vnrdı Tabii, 
başta, hakikaten hapis*'' fc-ılunan ga 
zeteciler, buna sadece gülündü. Ilele 
"Dünyevi pazarlıkcılcr'a. başında 
aynı dc ıt bulunan Yalm anın s'lratle 
katılması ve bu trionun abesi m üda
faada rekorlar kırması tebessümleri 
arttırdı. Hemen herkes pekâlâ an la
mıştı ki “Dünyevi pazarlıkçılar” ge
ne zora gelmişlerdir ve Sarolun h ış
mından Bediî Faik in  kurtarılması 
sahnesi bu sefer Falih R ıfk ı A tay i- 
çin tekrarlanmaktadır. Tabiî herkes 
dilediği «■'.bi harekette serbestti, ö- 
zür dilemenin fazileti de pekâlâ ko
laylıkla ileri sürülebilir. Am a böyle 
bir manevra başkalan nam ına da 
tezgâha konulmuş gibi gösterilirse, o 
zaman mesele değişmektedir. “Dün
yevi pazarlıkçılar”, "arkadaşlar, biz 
hapis yatm ak istemiyoruz, o kadar” 
demiş olsalardı, bin dereden su geti
rip herkesi beş yaşında çocuk yerine 
koymaya çalışmasatardı. kimse sesi
ni dahi çıkarmazdı. ,

N itekim  hapisteki gazeteciler g«-
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ne hapistedirler. Basın Kanunu aynı 
eertlıgi İle İslemektedir, eğilmeyi red

deden her yastan gazeteci evde bavu

lunu hazırlamaktadır, fakat Falih* 

Kırkı Atay hapis olmanın ıstırabını 
çekmiyecektir. Gecen haftamın orta

sında genç Beyhan Cenkçiye tebrikle
rini bildirten bilânço İşte bundan i- 
barettir.

Bir Falih Rıfkı Atay vardı

AKİS, 15 EY LÜ L  195ü 9

P  alih R ıfk ı Atay, Adnan Menderes tarafından affe-
*  dilm iş bulunuyor. Geçen haftanın ortasında İstan
bul Toplu Basın Mahkemesinde okunan feragatnanıe 
ile resmiyet kazanan bu husus hiç kimseyi -hele AKİS 
okuyucularını- şaşırtmamıştır. “Dünyevi pazarlıkçı
la r ın  Pu llia n’ın meşhur makalesi dolayısiyle Ulusa 
ve 25 yaşındaki Kene Ü lkü Arm ana verilen cezalar, 
Temyizce tasdik edilir edilmez giriştikleri manevra 
böylece mey vasim vermiş oluyor. Meyvasını vermiş 
oluyor ve manevranın üzerine ik i “Dünyevi pazarlık
ç ın ın  aylardan beri sürmeye çalıştıkları cilanın son 
k ırıntıları da hazin bir şekilde dökülüyor. Zira aynı 
makaleyi neşreden genç Ü lkü  Arman, bir manevrayı 
hatırına dalü getirmemenin şerefli cezasını şu anda 
Ankara H iltonun demir parm aklıktan arkasında öde
mektedir. İh tim al k i Inınun kendisi için tek m ükâfa
tı, yarın Falih K ıfkı A tay ile karşılaştığında “Dün
yevî pazarlıkçı”nın gözlerinin İçine diaıdik bakabil
mesi olacaktır.

D. P. zannediyor ki bu topraklar üzerin ila herke
sin kafasına iyilerin -suyuna gidenlerin- m ükâfat, kö
tülerin -suyuna gitmeyenlerin- ceza göreceği fik ri bir 
kere yerleştirilirse, ortalık süt lim an olacaktır. He
sap, yanlış bir hesaptır. Böyle fikirlere kafasında as
la yer olmayan koca hlr neslin yetişmiş bulunduğu a- 
çık bir hakikattir. Bu nesle birkaç kişinin verecekleri 
ters misaller suyun akışını değiştirmeyecektir. Su, on
ları bir kenarda bırakarak, varacağı yere mutlaka va
racaktır ve o nesle aradığı misalleri başkalan, kendi
lerine çektirilen insafsız eziyetleri dudaklarında bir 
tebessümle karşılıyarak vermekten geri kalmayacak
lardır. Bütün  gayretler bu tebessümü o dudaklardan 
asla silemlyecektir ve işte bu tebessüm, son zaferin 
başlıca âm ili olacaktır.

“Dünyevî paza r lık ç ın ın  badireden haşarıyla sıy- 
rılahllip sıyrılam ıyacağı hususunda hiçbir endişe gö
nüllerde yer almam ıştır ve meselâ A K İS  bugünkü ne

ticeyi haftalarca evvel okuyucularına bUdlrroJfltlr. Z i
ra tarafları iy i tanıyanlar ve bundan evvel cereyan et
miş bijyle vakalan  hatırlayanlar işin niçin başladığını 
ve nasıl biteceğini kolayca görmüşlerdir. Tecrül>euin 
gözü kör değildir. Gerçi “Dünyevi paza rlık ç ıla r ın  bü
tün İstanbul Basınını arkalarım la sürükleme gayret
leri netice vermemiştir. Değişiklik sadece kendi gaze
telerine ve kendi kıymetli makalelerine inhisar 
etmiştir. Am a bu bile bir m ükâfata  lây ık gö
rülmüş, M araştaki gazetecinin yaptığı gibi V a
tan Cephesine geçmek veya öteki “Dünyevi pazar
l ık ç ın ın  Sarol vakasında olduğu gibi özür düeıııe 
mektupları yazmak talep edilmeksizin mesele kapatıl
mıştır. Falih  R ıfk ı A tay gibi yetmişine yaklaşm ış 
şöhret sahibi olmuş bir edebi şahsiyetin hapislerde 
yatmasını arzulamak hiç kimsenin hatınndan geçmez. 
Bu bakımdan hâdisenin pratik neticesi pek sevindiri
cidir. Fakat A taya bu, aslında, İnanılmayacak derec«>- 

de pahalıya ödetllm iştlr. B ir pazarlık kİ, meselâ IHİn- 
ya gazetesinin sütunlarım  bol bol dolduran resmi ilân 
ların santim inin 10  liraya çıkarılmasından ve aynı ya
zıdan dolayı, tâv iz vermeyi şiddetle reddedenler har 
pis yatarken, Falih  K ıfkı A tayın viskisini yudumlaya- 
bilme hürriyetini sağlamaktan başka netice verme
m iştir! Yetmişine yaklaşmış bu adanı, 25 yaşındaki 
Ü lkü Arm anı hiç hatırına getirmlyecek ve hiç. yirmibeş 
yaşındaki Ü lkü Arm anın yetmişine yaklaşm ış bu a- 
damdan bambaşka şeyler beklediğini düşiinmlyeeek 
m id ir? Düşünürse İçinde huzur duyabilecek m id ir î

Eğer genç ortağına, her şeye rağmen, Sarol va
kasından bu yana huzur duym akta ne derece ıııüşki- 
lâ t çektiğini bir ara sorarsa ve genç ortağının, bu yüz
den, kaç geceler uykusunun kaçtığını, bir tak ım  k im 
seleri görmeye, isimlerini duymaya artık  tahamm ül 
edemediğini öğrenirse kendisine ödetilen bedelin, as
ımda, ne kadar ağ ır olduğunu anlayacaktır.

-

i-' A >

Ahmet Knıin Y
?

Falilı Kıfkı Atay 
t

Ülkü Arman
Bag kesilir, eğilmez
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A t yok

A tayır. bu yoldan kurtarılması D.
* P. Genel İdare Kurulunda, Basın
la  alâkalı olarak son haftalarda ya
pılan görüşmelerin bir neticesidir. 
Hakikaten D. P. büyükleri Basın 1- 
çin af çıkarılmamasını karar altına 
alm alard ır. Buna m ukabil şahısların 
açacakları hakaret davalarının Türk 
Ceza Kanunundaki maddeler gere
ğince görülmesini. Basın Kanunuyla 
sadece Devletin, Hüküm etin ve res
m î şahsiyetlerin himayesini sağlayan 
bir değişikliğin kanunlaştırılması dü
şünülmektedir. Böylece D. P .'li gaze
telerin ve gazetecilerin (meselâ. Ne
cip Fazıl K ısakürckin) ulvî vazifele
ri kolaylaşacaktır. Basına karşı
D. P.’de bir yumuşama olmayacak, 
bilâkis “satır satır ve kelime kelime" 
her yazı cevaplandırılacaktır. Buna 
mukabil dâva açılması yoluna daha 
az sık gidilecek, ancak pek inatçıla
ra kaış ı o silâh kullanılacaktır.

Böylece Basın affı, buna taraftar
D. P. Meclis Grupu, D. P. büyükle
rine kendi arzularını kabul ettirebi
lecek bir kudrete erişirse, bu büyük
lere rağmen gerçekleşebilecektir.

V alman ıiı kaderi

C  imdi merak uyandıran sual, Yal-
V  m anın kaderinin ne olacağı suali
dir. Yalm an da, gayretlerinde Atay- 
dan aşağı kalmam ıştır. H a ttâ  Bey
nelmilel Basın Enstitüsünün toplantı
sında gülümsemelerle tak ip edilen 
bir.de konuşma yapmıştır. Fakat Va
tan Başyazarı, İktidarın başı nezdin- 
de sempatik olmayı becerememlştir. 
Buna ilâveten Yalm anın  yabancı 
dostlan tarafından Başbakan Men
derese çekilen, bâzılan  hakikaten 
şımarık üslûp taşıyan ve bir kısmı 
Vatanda gururla neşredilen telgraf
lar vaziyeti karıştırm ıştır. Yalmanın 
uğradığı -herkese üzüntü veren- iki 
mahkûmiyetten biri Pu lliam ’ın yazı
sıyla alâkalıdır. Am a Menderes, m u
vafakatini geri alırsa, bunu, gelen 
telgrafların zoruyla yaptığı hissinin 
herkeste uyanacağını bilmekte ve 
bundan çekinmektedir. Gerçi “Vatan! 
pazarlıkçı” şimdi büyük gayretler 1- 
çlndedlr, Menderese çekilen telgraf
larla alâkası bulunmadığına inan ıl
ması için çırpınmaktadır. A taya gös
terilen lütuf kendisine karşı da gös
terilirse kaleminin ucuna “Yüreğinin 
iyiliğini bildiğim  Menderes”, “cesur 
Devlet adam ı", “akıncı ruh” gibi ke
limeler inci gibi takılacaktır. Başka 
meslektaşları, sa<iece “suyuna gitme
y i” reddettiklerinden hapiste yatar
ken, kendisinin kurtarılmasını h ir 
“iy ilik alâmeti” gibi göstermeye de 
hazırdır. N:tekim yazılarında hep “bir 
fik ir ed nmek için vakit henüz" erken. 
Daha Temyiz var, af ihtimali var” 
döverek ve Temyizce cezası tasdik e- 
dılip hapsedilmiş meslektaşlarını ka- 
ale alamayarak kendisini ölçü diye 
göstermektedir. Am a bütün bunlar 
-Fatin Büstü Zorlu hakkmdaki nıe- 
tihkâr yan larına ilâveten- kendisine, 
hidayetinin m ükâfatı olan inayeti 
sağlayacak m ıdır?

Muhtemelen sağlamayacaktır. A-

n:a sağlanmaması, bugünkü şartlar 
altında, Ahmet Em in Yalmanın eski 
bir gazeteci olarak edindiği şöhret va 
itibar bakınyndan kend.si için çok 
daha iyi olmayacak m ıd ır? Yol aça
cağı bütün üzüntülere, eziyetlere, ıs
tıraplara rağmen... Z ira ancak o tak 
dirde Yalman, mecburen dahi olsa, 
“dar kapı 'dan geçmenin şeref ve gu 
rurunu duyacaktır.

Hükümet
Ziraatçılık!

eride bıraktığım ız haftan ın  son
günleri Bakanlar Kuruİu üstüste 

saat 2 ’ye kadar süren sabah toplan
tıları yaptı. Toplantılar çok iyimser 
bir hava içinde geçti. Z ira Başbakan 
Menderes, Ankara Palas bahçesinde
k i Keskin Heyeti toplantısında veya 

Barajdaki Bailey ailesi ziyafetinde 
olduğu gibi, Kabine toplantısında da 
son dercce neşeliydi. Sahahın erken 
saatlerinde İmar gören m ıntıkalar
da yaptığı gezintiler dahi. Mendere
sin bir haftalık  neşesini kaçırnıanıış- 
tı. Menderes, imar işinin gecikmek
te olduğunu, hattâ A tatürk  Bulvarını 
yapan işçilerin sabahın erken saatle
rinde hiçbir iş yapmadan aylak o- 
tunduklannı görmüştü. İşçilerin ba- 
şmdakilerine aylaklığın sebebini so
runca, Menderes, Belediyenin para ö- 
demedigi için işlerin yavaşladığı ce
vabını almıştı. Cevap Bâşbakanı çok 
kızdırdı ve İmar işlerini Istaııbuldan 
çok daha hızlı yürüttüğü İçin bir 
hafta evvel çok takdir ettiği Vali ve 
Belediye Başkam Dilâver Argunun 
neşesini kaçıracak bir eda ile para
nın ödenmesini emretti. Ama İmar

Burhan Kolge
K ulağı nerdef

işinin aksaması bile Menderesin ne
şesini bozmadı. Zira. Tuııe ın tâbiriy
le “ımarcı Menderes'in zihninde ha
len başka bir mevzu vardı. Bakanlar 
Kurulu toplantılarında, gündemi he
men hemen tek başına dolduran bu 
mevzuu ziraatçılıktı. Erhard gelmiş 
ziraatten konuşmuştu, yatırım  prog
ramı denmiş ecnebi mütehassıslar 
.“ziraatten ne haber” buyurmuşlardı. 
Ortada esasen, büyilk akisler uyandı
ran ve Zorlunun ifadesiyle “bâzı ha
kikatleri ihtiva etmekle beraber faz
la karamsar” Baade Raporu vardı. 
Gerçi Baade Raporu karamsardı, fa 
kat açlık tehlikesinden söz eden bu 
karamsar rapor, dış yardım temini 
için en kıymetli hazîneydi. Batılılann  
tetkikine sunulan “Uç yıllık yatırım  
program ı" Baadc Raporunun ışığı a l
tında hazırlandığı, yani zirai yatı
rım lara en yüksek prioriteyi verdiği 
takdirde dolar getirme bakımından 
bir mâna ifade edecekti. Menderes 
9 senelik bir rötardan sonra bu ha
kikati anlamış göründü ve bir za
manlar “Başbakan adayı” diye zalim 
ce takıldığı Z iraat Bakanı Nedim 
Ökmen ile uzun görüşmeler yaptı. 
Kabine yaz başlannda yapılan Z ira
atçılar Kongresinde bahis mevzuu e- 
dilen zirai kalkınm a ve Türkiyenin 
zirai bölgelere bölünmesi meselesi 
üzerinde durdu. Batılı dostlara, Türk 
Hüküm etinin zirai meseleler üzerin
de İstanbul ve Ankaram n im anndan 
çok daha büyük bir ciddiyetle eğılit- 
ğini m utlaka ispat etmek lâzımdı. 
Başbakan Menderes bu zira î faali
yetlerin. hic değilse dış yardım te
mini bakımından son derece müsmir 
olduğundan emindi ve hu yüzden İ- 
talyan Başbakanı Segni’yi karşıla
m ak üzere Istanbula hareket ettiği 
s ıa tc  kadar neşeliydi. Segnl’nln zi
yareti büyük bir iht maile uzun 
mandan beri biribirlerinden ayn  du
ran Cumhurbaşkanı Bayar ile Baş
bakan Menderesi de karşı karşıya 
getirecekti...

K ş hazırl.kJarı

l y  »bine, ziraat kadar Meclis içinde
ve dışında Muhalefete karşı ta

kınılacak tu tum  üzerinde de durdu. 
En mühim  meselelerden biri Muha
lefete karşı tatbik olunacak sertlik 
dozajının tâyiniydi. Tevfik İleri, Mu
zaffer Kurbanoğlu, Medenî Berk ve 
müşahit Sarnet Aagaoğlu sertlik do
zajının arttırılmasına taraftardılar. 
Esat Budakoğlu, Nedim ökm en ve 
tzzet Akçal dozajın hafifletilmesini 
daha münasip bulmaktaydılar. Doza
jın tâyini hususunda kati bir karara 
varılamadı ve bu İş hâdiselerin geliş
mesine bırakıldı.

Falcat Başbakan Menderes her 
halükârda "ete et, dişe diş” prensi- 
pinin icabı olarak tam  kadrolu bir 
Kabineyle müca ieleye hasırlanm ak
tadır. Geçen hafta Başbakanlıkta sık 
sık görülen Samet Ağaoğlu ve Şem l 
Ergin tam kadrolu kabinenin tabii 
adayları sayılmaktadır. Maliye, Ko
ordinasyon ve Ticaret Bakanlan kol- 
tuk lannda değiş tokuşlar olacağı da 
söylenmektedir.
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Devrimci Umurbey L
C  »Tın Cumhurbaşkanı Celâl I V

.varın dııg^uın yeri olan Gemlik 
k a m ın ın  Umurbey köyii, geçen 
hafta, A tatürk devrimlerlnden bi
rinin ihyasına sahne oldu. Kıyafet 
inkılâbının Üzerinden 11/ un yıllar 
geçmesine rağmen, hâlâ ferace ve 
ve. karaçarşafla gezen Umurbeyli 
kadınlar, geçen hafta, yüksek bir il
hamla Rüyıik A tatürkün devrlmle- 
rinl hatırladılar ve ferace İle kara- 
çarşaf yerine medenî bir kıyafet 
olan mantoyu seçtiler. Doğrusu U- 
murbeyli kivilini anıt eski kıyafet
leri, Ziraat Bankasının Sayın Cum
hurbaşkanının köylüleri için inşa 
ettirdiği tam  konforlu villâlara hiç 
m i hiç yakışmıyacaktı. (Bak: 
A K ts , Sayı: 255, ‘•Kalkman Köy: 
Umurbey” röportajı).

İrticaın sırtımı okşamakta asi» 
kusurlu sayılmayacak olan D. I*, or
ganı gazetelerde geniş akisler yara
tan Umurbeydekl devrim hareketi, 
geçen haftan 'n ortasında Çarşamba 
günü vuku buldu.

Seçim bölgelerini dolaşmak ce
saretini kendinde bu!an nâdir D. P. 
milletvekillerinden Ililâ l tornan ve 
Hüseyin Bayn, Çarşamba günü U- 
murbeve geldiklerinde kadınlı er
kekli köylüleri, Vapı ve Kredi Ban
kası şubesinin önündeki meydanda 
toplanmış buldular. Köylüler “heye
can İçinde” idiler: zira az evvel köy- 
lUderln medenî görünüşüne hiç ya- 
kışmıvan ferace ve karaçarşafı ar
tık ortadan kaldırmaya ve bundan 
sonra kadınların manto giymelerim 
karar vermişlerdi. Bu “devrimci tu 
tum ” Bursanın ltad n milletvekili 
H ilâl ü lm an ’ı gözyaşlarını zapt ede 
mlyecek derecede mütehassis etti 
Genç Bursa milletvekili Hüseyin 
Bayrı da, arkadaşından farklı his
ler İçinde değildi. Bu heyecanla der
hal Yaoı ve Kredi Bankası Şubesi
ne koştular ve telefonla Sayın Cıım- 
hıırbaskan nı arayıp müjdeyi bildir
diler. Haber. Florya köşkünde de 
memnuniyet uyandırdı. Umurbeyli 
kadınlar, bityiik kıyafet devrimi
kararını verdiklerinin ertesi günü, 
tstanbııldan bir mesaj aldılar. >1**- 
sajda karardan dolayı duyulan 
memnuniyetten başka “takdir ve 
tebrikler" de bildiriliyordu, tıııza. 
Sayın Cumhurbaşkanının refikaları 
Reşide Bayara aitti.

Hâdiselerin V 'ra t '1 İnkişafı. ITI- 
’ül Ü lnıan ve H i’sevin Bayrı tara
fından (InjTim'sn heveeanlı müjde
nin, l'l^ bak sta farkedilemiven 
ehemmiyetini ortav^\ ckarıvordu. 
Milletvekilleri, U m ırV v  köyü mev- 
daııııııl.ık* heveeıınb tni'lıınt ıla, hııll 
vakti derhal bir mnnto edinmeye 
müsait « '"'iıvan  Umtırbevli kadın
lara I” 1 î,,f,vac'ar n> giderebilmeleri 
için tak*iit'e al'«veri» imkânını te
min etıııevl düşünmeleri, şüphesiz, 
“devrimci bir davranış” İdi. Fakat 
işin şeref payı. İlk işareti veren Sa
yın Bavara a itti ve her şey bu yaz. 
Cumhurbaşkanının doğduğu köyü

ziyaretiyle başlamıştı.
Cmuryatı ile Gemliğe gelen Sa

yın Cumhurbaşkanım karşılamak 
İçin bu şirin sahil kasabasında bü
yük hazırlık yapılmış, merhum Suk- 
rü Ka aııın evi önünde inşa edilen 
yeni İskele baştanbaşa halılarla dö
şenmişti. lla ik , kendi aralarından 
yetişen Devlet Reisini hararetle 
karşılamak İçin sabırsızlanıyordu. 
Fakat Sayın Bayar, bu hazırlıkları 
boşa çıkardı ve Gemlik iskelesine 
değil, taın karşısındaki Suni tııek 
Fabrikasının iskelesine çıktı. Sayın 
Cumhurbaşkanının bu hareketi. 
Gemlikteki D. P. İller arasındaki 
ihtilâflara m uttali olunca duyduğu 
kırgınlığın bir ifadesi şeklinde tef
sir olundu. F ilhakika Gemlikte ay
lardan beri D. P. Başkanı, Belediye 
Başkanı ve Kaymakam arasındaki 
çekişmelerden bahsediliyordu. Sa

rime! hareketin başlamasının İlk l- 

şajctl oldu.
Sayın Bayarın doğduğu köyde

geçirdiği İki istirahat gününde, ho
runa gitmeyen diğer bir hâdise dn 
köylülerin hâlâ İnşası çoktan biten 
yeni evlere taşınmamaları oldu. Bu 
İıâlin sebebi kendisine sorulan U» 
murbey Belediye Başkan 111111 verdi
ği cevan tatn ıinkâr değildi. Sayın 
Cumhurbaşkanı, köylülerin vakit 
kaybetmeden yeni evlerine taşın
malarını ar/.u ettiğini belirtti. I  a- 
kat. Gemlikte herkesin bildiği bir 
hakikati Sayın Cumhurbaşkanına 
an latm ak cesaretini kimse göste
remedi. Umurbeyliler, yeni evlerine 
taşınmıyorlardı. Çünkü halk arasın
da C. H. P. İktidara gelince, bu ev
lerin parasını derhal tahsil etmeye 
başlıyacnğı yolunda kuvvetli bir 
rivayet dolaşıyordu. Hepsi D. P. II

Umurbeydekl yeni koy evlerinden biri 
Ah yu C. B  P t..

yın Cumhurbaşkanının Suni l|iek 
Fabrikasına çıktıktan sonra Gem
likte hiç kabnayıp doğruca Cmur- 
beve geçinesi kırgınlığının pek cid
dî olduğu şeklinde anlaşıldı. Umur- 
beylller Savın Cumhurbaşkanım
candan tezahüratla karşıladılar.
Yollara dökülen kadın erkek yüz- 
ler.-e Umurbeyli, aralarından çıkan 
b ı.viık adamı alk şlaıııakta yarış 
ettiler. Ancak kadınların hemen

beı>sinin fera«-e ve çarşaflı olması,
A tatilrkiiıı yanında çalışmış dev
rimci Ba> arın memnuniyetini derin 
şekilde gölgelendirdi. N itekim  Sa- 
yvn Cumhurbaşkanı, yanındakilere 

lu»>at seviyeni eskisine nazaran kat 
kat yükselen UmurbeylUerln niçin 
hâlâ manto yerine ferace ve kara- 
çarşuf giydiklerini sonııaktaıı ken
dini alamadı, İşte bu sual, Uınur- 
heyde geçen hafta vuku bulan dev

olan Umurbey İller. C. II. P. nin ya
kında İktidara geleceğine inanıyor 
olmalılar ki, bu rivayetler karşısın
da yeni evlere yerleşmeye c«*aret 
edemiyorlardı..

Çarşaf ve ev meselelerinin dışın
da. Sayın Cumhurbaşkanının doğ
duğu evde geçirdiği iki gün, taına- 
mile sükûnet ve huzur doluydu Ya
pı ve Kredi Bankasının teşebbü
süyle restore edilen baba ocağında 
Sayın Bayar, sâdece bir değişiklik 
gördü: Bu eski biçimde, kesme
camlı ve petrol yakan bir fpnerdi. 

Köyün ihtiyarları bu fenerin Sayın 
Cumhurbaşkanının annesi taraf.n- 
dan »•eceleri komşu ziyaretine gi
derken kullanıldığı hususunda itti 
fak edince, taııılr edilip parlatılmış 
ve Say m Bayarın ailesine alt «ski 
eşyaların toplu bir halde bulunduğu 
tarihi eve konulmuştu.
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YURTTA O IJT  BtTEVLER

Dış Yardım

Madalyonun öbür yüzü
Q  W n  haftanın sonuna doftru Cu 

ma «Unu firiikselde Müşterek 
Pazar BakanİHr Konseyi. Türklyenın 
t>H/uru katılma teklifini "m ıısait" 
kar^ıJadı^ıuı bddırdı Bunun başka 
türlü olmasına da zaten imkân yoktu. 
Altılar. Türklyeyi aralarına alm am a
ya akımlı bile olsalar, aleniyete vu
rulan Türk talebine politik bakımdan 
"evet" demek zorundaydılar. A ltıla 
rın hakiki niyetleri. Müşterek Pa
zar Komisyonunun, Ttlrk Hüküm e
tiyle yapacağı hazırlık mahiyetinde
ki konuşmalarda belH olacaktır A l
tılar. Türkıyeyi aileye katmak niye
tinde delillerse. bu konulmalarda ile
ri sürecekleri ağır şartlarla, açıkça 
söylıyeııu'dıkleri bir "hayır"! dolam
baçlı yoldan söyliyecek)erdir. Aftır 
şartlarla prestiji kurtarmak için ve- 
va "hele b;r girelim, sonra »artları 
hafifletiriz” düşüncesiyle Müşterek 
Pazara gnrmek de her halde faydadan 
çok zarar getirecektir.

Yatırım  programı

£  rhard'ın ziyareti sira.si.ida 60n 
milyon dolarlık bir şala sarılarak 

ortaya atılan esrarengiz yatırım  
programını örten sis perdesi, gün 
seçtikçe dağılmaktadır. AK İS ’in üç 
hafta evvel yazdıtfı gibi, ortada ya
tırım  plânı diye bir şey yoktur. Sade
ce dosyalarda uyuyan, üzerlerinde 
"ig- finansmanı şu kadar, dış finans

manı bu kadar, şu kadar döviz tasar
ruf ettiril-'’ yazılı bîr proje kokteyli 
mevcuttur. Bu tarz bir kokteyl, Batı
lı iktisatçıların elbette başım dön- 
Jürmemiştir. E rharda  yakın b iz i ec
nebi çevreler. «h irtıaz iktisatçının 
yatırım  programını “facia” kelıme- 
s.vle vasıflandırdığını ve böyle bir 
programı İncelemeye dahi lüzum  gör
mediğini söylemektedirler.

Parıste O E. C. E  çevrelerinden 
naklen A. P. ajansının verdifci haber 
de bu görüşü teyid etmektedir. A. P. 
Türkiyenin “çeşitli ya tınm  projeleri
nin priorite sırasını tespit etmediği
ni" bildirmektedir Yani çeşitli pro
jeler arasında bir irtibat kurulmamış, 
bunlar ehemmiyetlerine göre sıra
landırılmamış! ır. O E. C. E “Anka- 
radan kati b ir plân alınmadıkça” 
kesenin a fz ın ı açmıyacaktır.

O E.C.E. esasen. Türkiyeye 50 
milyon dolar kredi açan Italyam n tek 
taraflı hareketini de tasvip etmemiş
tir. Mesele O E. C. E. çevrelerinde 
konuşulmuş. İtalya şiddetle tenkid 
olunmuştur.

Batılılann istediği mAnada bir 
yatınm  programının mevcut olma
yışı. O E. C. E  Heyeti Başkanı Von 
Mangoldt'un Türkiyeden avrıîırkcn 
hava meydanında verdi*! beyanatta 
yatırım  programına dair tek kelime 
sftylememes nln sebebini izah etmek-
t^ lir

Von Mangoldt'un kendisiyle ayak

12

üzen konuşmaya muvaffak olan bir 
muhabire, "yatırım  programı hakk ın
da b lgım yok” dedikten sonra. İs
tikrar Program ı hakkında söyledik
leri son derece mânalıdır. Heyet Baş
kanı: “ istikrar Programının tatb ika
tında mutabıksınız. Yani onu b içen

diniz" sualine, "Ben İstikrar Progra
mının tatbikatında m utabıkız deme
dim İstikrar Programı hakkındakl 
konuşmalarda mutabıkım  dedim" 
cevabını vermiştir. Bu sözlerle A l
man Baron, tatb ikatla verilen »özler 
arasında fark olduğunu. İstikrar 
Program ınıh inhiraflar kaydettiğini 
belirtmiştir.

Nalı/.a süre terclinıe!

aromın geçen haftanın başında
Ankaradan ayrılmadan önce ver- 

d b e y a n a t  da. efter Anadolu A jan 
sının tercümesi yerine. İngilizce as
lından okunursa, oldukça aydınlatı

cıdır Meselâ An.-ıdolu Ajansının 
tercümesindeki "Türk ekonomisinin 
iktisadi .istikrar yolunda kaydettiği 
İlerleme” ibaresi yerine, ası) metinde 
' malı istikrara erişmeye doğru l^av. 

det: ilerleme” ottmİMİ vardır Iler-
lem.-.ıı n başına bir da “goo4 " sıfatı 
eKlenn...ştir id. bu sıfat, fevkalade 
veya cok iyi kelimelerimle vaisıflan- 
rtın Im ıyacık  bir, ilerlemeyi belirt
mektedir. En mühim i "m ali istikrara 

erişmeye doğru” ibaresiyle, Heyet 
balkanının "m ali istikrara henüz eri
şilememiştir ’ demek isteroesidtr A- 
nadoiu Ajansının tercümesinde bu 
nüans kaybolmuştur..

Anadolu Ajansı “ufacık bir ha tâ” 
da Von Mangoldt’un sondan bir evvel
ki cümlesinde yapmıştır. İngilizce me
tinde "Heyet, programının gayeleri
ne erişmek için Türk halkının ve H ü

kümetinin gösterdikleri gayreti des
teklemeyi ve yanlım  etmeyi arzu 
eder denrtifci halde," tercümede “He
yet, Tiirk Hükümetinin ve Tiırk hal
kının bu programın gayelerine ulaş
ması için gösterdikleri gayreti des- 

tekliyecejini ve onlara yardıma de
vam edecefcinı bildirir” cümlesi yer 
almaktadır. "Yardım ı ar7«ı eder” :1e 
"yardım  yapacağını bildirir" sözleri 
arasında her halde Anadolu A jansı
nın ehemmiyet vermediği “ufacık 
bir f-ırk” vardır! O. E. C, E. Heyeti 

Başkanı bilhassa “arzu eder” tâb i
rini kullanıyor. Bununla “arzu eder, 
am a istenilen şartlar yerine getiril
mezse yardım edemez” demek isti
yordu.

Her ecnebinin ziyaretini “görül
memiş bir zafer” şeklinde ilân eden

P Propafran<las,na malzeme te
mini için, Anadolu Ajansı, metnin 
Türkçe tercümesinde bu ufak tefek 
“rötuş' la ıı yapmakta bir mahzur 
görmüyordu.'

“Herkes bizi beğeniyor” diyebil
mek için yapılan bu gayretkeşlik, 
sayretkeşliCin nerelere kadar uzana
bileceğin; görmesi bakımından ibret 
vericidir.

P a ra  Form  (« •m a lla r ı

0  K J? R  H*>'etl ayrıldıktan »un- 
r*. Para Fonu Heyeti, geçen 

hafta boyunca Malıv# Bakanlığında
ki "doküman toplama” faaliyetin»
devam etti. Heyet Maliye Bakanlığı 
Kurmay Heyetinin dahi bâ/.an İçin
den çıkamadı*! "Kambiyo K ırş ılık  
Konu". "İktisadi Devlet Tevekkülle
rinin mail durumu" 'hakkında iza- 
tn t istedi. İk i ay evvel Cahan heyeti- 
nin yırtamadı/ti bu sır perdesini. 
Cochran heyetinin aralamaya m uvaf
fak olduğu çok şüphelidir. Durumu, 
b r yıl once Cahan * "iktisadi durum 
hakkında çok iyimser bir tablo çiz
me” tavsiyesinde bulunan Sturc - 
Cochran ın muavinidir-, raporunu ha
zırladığı zaman belli olacaktır.

Bir yıldır malî istikrar yolunda 
» iım lar atıldığı m uhakkaktır, ama 
nvR,i hesaplarda h â l i  bir istikrar 
foktur.

Kıbrıs

lirle bir asker gelsin!

eçen haftanın sonuna doğru. Ttlrk 
bayrağı taşıyan bir otomobil Lef- 

koşenin dar sokaklarından geçerek. 
Başpiskoposluk binası önüne geldi' 
Otomobilden iki adam içıdi ve kapı
da bekleyen gazetecilere hiç bir şey 
söylemeden süratle içeri girdi. Bun
lar D. P. İktidarının mutemet adamı 
Prof. Erim  ve Dr. Fazıl Küçük idi. 
K ıbns Anayasasının meşhur beşinci 

maddesi üzerinde Makarios’la m üza
kereye geliyorlardı. Erim , Ankara
dan yeni dönmüştü. D. P. İktidarının 

mutemet adamının her Ankara dö-

l’rof. Nibat Erim
D. P/tnn mutemet odum»
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Makam*»
Verdikçe uttiyorl

ntlşünden sonra Anayasa Komisyonu 
(.•alışmaları, bUytlk bir ehemmiyet 
kazanıyordu. Bilhassa Kum lar bu 
Ankara seyahatlerine son derece e- 
hemmıyet veriyorlardı. N itekim  Cu
ma günü de öyle oldu. Cuma sabahı 
çıkan Rum  gazeteleri. Makarios - 
Erim  m ülakatın ın ehemmiyetini be

lirtiyorlardı.

Toplantı 2 saat 15 dakika sürdü. 
Saat 19.15’de toplantı salonunun ka 
pılan  açıldı, müzakereciler güler yüz
le fotoğrafçılara poz verdiler. Fede
rasyonun Kıbrıs Türklerine empoze 
ettiği “Kum lardan alışveriş etme ya

s a ğ ın a  rağmen, Rum  dükkân ların 
dan alışveriş yaparak R um lann  sem
patisini kazanan Nıhad Erim , gaze
tecilere gülerek “Her zaman olduğu 
Kibı. bugün de iyimserim” dedi. An- 
k.ırada Dışişleri Bakanı Zorlu ve A- 

tina Büyilk Elçisi Nurettin Vergin i- 
!*• görüşmeler yaptıfcı sırada da E- 
m n. Anayasa çalışmalarının m unta
zam devam ettiğini, beşinci madde 
ihtilâfın ın da halledildiğini Zafer ga
zetesi muhabirine söylemişti. Erim in 
sözleri pek haksız değildi. Hakikaten 

tâviz yolu seçildikten sonra bir m ü
zakere masası başında iyimser olma
mak. her ihtilâfın  halledileceğine i- 
nanmamak için sebep yoktu. N itekim  
Rum Cumhurbaşkanı ile Türk Mua
vininin eşit haklara sahip olması 
mevzuunda çıkan ih tilâf. Erim in ken
di tâbiriyle "m ûtad” Ankara temas
larından sonra çabucak hallediliver- 
mişti. Türk delegasyonu, “Cum hur

başkanı He Muavini eşit haklara sa
hip tir” tezini bırakıp eşit o lmadıkla
rı hakkında ki Makarios tezini benim
seyince, kördüğüm kendiliğinden çö- 
zülüvermisti. Ar.ıa Makarios ilk mer
haleyi aştıktan »onra İkinci bir talep 
listesiyle ortaya çık tı: Rum  ekseri-

kıbrısın FVlhi!

I I alırlardadır: ‘Ya tak»ini. ya ölüm " te ıln l tam oıftnaslyle lıenlınseyip. 
' 'm i t i n *  Motaııı ynnhran O I* İktidarı /.tırlıhde “Kıbrıs ( ıımhııri- 
>t. i r  lı«ıl % .ıtmHinra. DışUttert lUıkıını li M M. Kursu
.Ünde »Mİ İki Uıltuı* and ındak i t.ııyOk mesafeyi ortM.r vazifesi düşmüş 
vı* Kakan I* I" pvIMkasıU' şu »özlerle açıklam ıştı:

“ l ’tr > ı-re varmak kin . bâ/.an başka >old.vn gidilir. B iz  Z ürich- 
d>-kl büyük a\ aııtujlar tanıyan »tatttvd elde edebilmek maksadım la tak 
sim fikrin» İleri sürmüştük Bu bir taktik ti \e gaye tâviz koparmaktı.

Aırift IV P.nlU bu "sörlllıııenliy ' taktiğ i de mûtadı veçhile ters te p 

ti. İ  li/ bin Kı'<rıslı inandıkları -yahut İnandırıldıkları- taksini hax aşın
ılan  Zorlu Kİbi lak tik  üstadı olmadıklarından- »ıyrılanıadıl«r Zorlunun 
\ve ru fla  l»r K llçükU »  Makarios'l* el »ıkınıp hemhal olmaları bili- nn- 

İara tes ir etmedi. \ •• 'K ıhnslı Hum kardeşlerinin” boyunlarına sarıla
l ı .adılar Zaten Kumların da dostluk ellerini uzatm ağa h iç  m i h iç  til

avetleri >nlitu.

Başka türlü d>- olamazdı. Hu^ıırı Yeşil Ada. ııcftbe cumhuriyet da
ha durmadan İm “zorlu tak tik 'V r in  ıstırabını çekmektedir: Ana kar
nındaki cenin, aileyi şimdiden büyük ihtilaflara sürüklemiştir.

Kıbrıslı liderler İmlâdan gelen “Kumlarla dost olacaksınız” eınrl 
-evet, emri- \e Kıbrıs Türklerinin ar/.uları arasında binama/ kalmış 
lardır. Küçük ve l>f-nkta.ş Ud şıktan birini seçmek durumundadırlar: Ya 

Ankaramn arzularına u>arak K ibns Türklerinin atmosferini’ laban ta
b a m  zıt bir duruma ı;lr»N'ekler. n a hu t Ada Türklerinin dllel nrlni ıtöı- 
rnıünde tutarak D. 1*. Iktldarunn gözünden düşeceklerdir. Kıbrıslı lid e r

leri Ankaraya çağırıp, zorla “ istenen yoi”a sokmak belki m inıkündür. 
Fakat bu bizzat geçmiş poBtlkal:u-ın yarattığ ı dilemi or:.ı<: uı kaldır

mamaktadır.

Problem köklüdür ve Zorlnnun ‘'İyi niyet esast ı-” g ib i yuvarlak 
lâfları ile halledilecek çapta değildir. Grfvas baş kakb ıa ı ık tır, Maka- 
rios’a komple hazırlanacaktır, KEM gl/.ll teşkilâtının sanıldığından çok 
kuvvetli olduğu meydana çıkacaktır. Sonra da. A tiııam n ricası üzerine, 
Kıbrıs Türkleri “iyi nlyetler”Uıln delillerini vermeye çağırılacaklardır...

Bu şartlar altında İyi niyet gösterileri, her gün karşılıksız yeni tâ
vizler vermekten başka mâna.va gelmemektedir. I  cube cumhuriyet 
daha doğmadan, an atık Türkiyenin yeni tâvizleriyle yaşıyabilmektedir.

tik tâv iz Kum Cumhurbaşkanının Türk Muavini ile eşit haklara 
sahip olııııyacağ] kabul edilerek verilmiştir. Halbuki Zorlu ÎH Sşulıat 
1959 tarihinde B. M. M. kürsüsünden aynen şu sözleri söylüyordu:

“Adanın Reisicumhurluğnnn bir Yunanlıya. M uavinliğ in Lse bir 
Tilrke verilmesi sırf şekil hakııııından eheınmiyetU olmakta, ancak esaz* 

bakımdan Keisicumhuriuk makam ı İle Muavinlik makam ı arasında hiç

bir fark bulunmamaktadır.”

l/>ndra ve Ziirlch Anlaşmalarında Cumhurbaşkanı ile Muavininin 
»elâhiyetleri arasında eşitlik ya vardır, ya yoktur!»

Eğer eşitlik yoksa hakikatler tahrif edilerek Zürich ve I-ondra 
Anlaşmaları B. »İ. M .’na olduğundan farklı aksettirilm iş demektir.

Eğer eşitlik yoksa hakikatler tahrif edilerek Zürich ve I»nd ra  
bik ettireceğim Tâviz yok” açık ve kesin taahhüdüne giren Hükümet, 
tâviz yoluna sapmıştır.

Mamafih "Y a  taksim, ya ölürü” tezinden “K ıbrıs Cumhuriyeti” 
hal çaresine düşenlerin bu tâviz politikasına devanı etmelerinde de hay
ret uyandıran bir taraf yoktur. İlk  tâv iz şimdi ikinci bir tâvizle beslen

mek üzeredir: M a k a r io s . Rum  ekseriyetinin hâkim iyeti altında bulunan 
Hükümetin selâlûyetlerinl, Zürich ve l» n d ra  Anlaşmalarını zorlayarak 
genişletmek istemektedir. Bu pürüzü halletmek İçin O. P.'niıı mutemet 

adamı N ihat Erim . Aukaradan aldığı yeni emirlerle Adaya dönmüştür. 
Yeni bir tâv iz kimseyi şaşırtnuyacaktır.

Hayret uyandıran taraf. “Kıbrıs fethi’ nin diiştüğii acınacak du
rumdur. Çünkü tarik, bir “ fatih *in devamlı surette gerlliycrek fetihler
de bulunduğunu İlk defa kaydetmektedir!..

.................................................................................................................
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y u r t t a  o i .ü p  b İt e n l e r

yetîi kabine Özerinde CumhurbaşVa- 
n: Muavininin tesirini sıfıra indirme
ye ve kabinenin selâhiyetlerinl art
tırmaya m atuf yeni bir talepte bulun
du. Elinde kuvvetli bir koz da vardı: 
“Ben Zürich ve V*>ndra anlatmalarını 
kabul ettim diye öldürülme tehlike
siyle karşı kargıyayım Benden sonra 
Grivas gelecektir" tarzın
daki hatırlatm a hakikaten f  
kuvvetli bir kozdu. Fakat 
K ıbnslı liderler Makarios’- 
un teklifini reddettiler. Bu
nun üzerine Erim , Ankara- 
ya “m ûtad” seyahatlerin
den birini yaptı. Dönüşte 
de. Ankarada söz dinleye
ceğini mecburen vaadeden 
Dr. Küçükle birlikte Maka- 
rios ile görüşmeye gitti.

Bu son görüşmenin neti
cesi henüz meçhuldür. B ili
nen tek şey. Ucube Anaya
sanın -ki hazırlıkları Eylül 
başında bitecekti- tam am 
lanması İçin yeni tâvizlere 
İhtiyaç olduğu ve Makarl- 
os’un tâv iz veremiyeceği- 
dir.

Adadaki (itinim

ıbns Türklerl son dere- 
*  ce* endişeli günler yaşa
maktadırlar. Buna sebep 
Grivas’m Atinada ve Lef- 
koşede kazan kaldırması 
değildir. K EM  gizli teşkilâ
tın ın  “Karamanlis ve Ave- 
rof K ıbnsa geldikleri za
m an öldürülecek ve Enosis 
gerçekleşecektir" tarzında 
beyannameler neşretmesi, 

Makarios’a karşı suikast 
teşebbüslerine girişilmesi 
de fazla, endişe yaratma
maktadır. Endişeye sebep.
Şimdiye kadar “T ürk H ü 
kümeti arkam ızda” garan
tisiyle maneviyatı yüksek 
tutulan Türk cemaatinin 
bu garantiden şüpheye düş
meye başlamasıdır. Yeni 
bulunan Türk - Yunan dost
luğunun. Türk cemaatinin 
meselelerini ikinci plâna dü
şürmesinden ciddiyetle kor
kulmaktadır. Adada. Fazıl 
K üçük ve Penktaşın Anka
rada "Anayasa Kıbrıs 
Türkleri ister beğensinler.
İster beğenmesinler yürür
lüğe girecektir” cevabını 
ald ıkları ısrarla söylenmek
tedir. 9 Eylülde îzm ire g i
decek heyete vize verilme
mesi, gençlik ko llan  faa li
yetinin frenlenmesi. Erim  
tarafından Yunan m alları
na yapılan boykotun kırıl- ^  
ması ve Türk kooperatifle
rine vaadedilen yanm  milyon ster- 
ling tutarındaki yardım ın 6 aydır hâ

lâ  gelmemesi Türk cemaatinin mo

ralini iyice bozmuştur. Morali yük
seltmek İçin Adada son günlerde sık 

sık İşitilen “Hele bir Türk askerleri 
geldin" sözleri. Adada esen "terke-

dılme" haleti ruhiyesinl değistirme- 
ye yetmemektedir.

Cento
Eski hamam, eski tas
| '  eçen haftanın ortasın la. Birie«mU 
^  Milletler toplantısına katılmak U-

zere New York’a giden, Pakistan D ı
şişleri Bakam Manzur Kadir. Tahran 
ve Ankaraya uğramayı ihmal etme
di. Tahranda Şah ile, Ankarada Men
deres ile görüştü. Türklyeden aynlrr- 
ken bir de basın toplantısı yaparak, 
Ankarada eski ismiyle Bağdat Pak
tı. yeni İsmi Ue CENTO'ya müteal

lik meselelerin gözden geçirildiğini 
açıkladı.

Pakistan Dışişleri Bakanının söy
lediğine göre, CENTO’nun 8 E k im 

de VV&shmgton’da yapılacak m ûtat 
Bakanlar Konseyi toplantısında “Pak

tı daha müessir bir h&le sokmak 1- 
çin, müzakereler yapılacak, 
bu hususta hazırlanan bir 
tak ım  projeler ele alına
caktır".

Manzur Kadir, projeler 
hakkında izahat vermedi. 
Am a Tahrandaki basın top
lantıs ında hâ lâ  eski ism iy
le anılan Bağdat Paktı hak
kında yaptığı şikâyetler gö- 
zönunde tutulursa, Manzur 
Kadirin projelerini tahm in 
etmek güç değildir.

Paklatan Dışişleri Ba
kanı Tahranda CENTO’nun 
gerektiği gibi işlemediğini, 
W ashington’da teşkilâtı kuv 
vetUndirmek için bir teklif
te bulunacağını, teklifini 1- 
ran Şahm ın pek beğendiği
ni söylemiştir.

CENTO’nun iyi işlemedi
ği İran ve Pakistamn yıl
lardır ileri sürdükleri bir 
iddiadır. Aslında yanlış da 
değildir. Yaln ız İran  ve P a 
kistan komünizme karşı ku
rulan Paktın  iy i işlemen’je- 
sini, Amerikanın dolar ke
sesini ardına kadar açm a
ması. mahalli ihtilâflarda 

tarafsız kalması, Hindista- 
na yardım etmesi gibi se
beplere bağlamaktadır. P a 
kistan Dışişleri Bakanının 
VVashington’da açıklıvacağı 
teklif, her halde yıllardır 
her Bağdat Pak tı toplantı
sında tekrarlanan ve Ame
rika tarafından bir teselli 
m ükâfatıy la geçiştirilen bu 
tarz şikâyetlerden İbaret 
kalacaktır. Pak tın  Bakan
lar Konseyini WasJıington’- 
da toplıyarak. Pakta verdi
ğ i ehemmiyeti gösteren bdr 
jest yapmak isteyen Ameri
ka, ihtimal ayni şekilde bu 
fırtınayı da geçişürecektlr.

Türkiye sonu gelmeyen 
bu ihtilâflarda arabulucu 
rolünü oynamaktadır. İran 
ve Pakistan -evvelce Irak  
da vardı- komünist tehlike
sini, Amerikaya da Pakis
tan ve İranın taleplerini ye
rine getirmezse, bundan do- 

J  ğacak tehlikeleri hatırlat- 
maktadır.

Ayni sahneler şimdi Washing- 
ton’da tekrarlanacak. İran  ve Pakis
tan, “Pakt işlemiyor” diyeceklerdir. 
Ama Paktın asıl onlar tarafından 
mahalli dertlerin halli İçin bir vaeu- 
ts  ve dolar makinesi olarak düşünül
mesi yüzünden işlemediğini hatırla
rına bile getirmiyeceklerdir.

Soğuk Harb Yayını Örn« kleri
T î ir zamanlar bu memlekette vıldız, burun gibi ke- 

limeler dahi telâffuz edilemez gazeteler sansür c- 
dilirdi. Dehşetle hatırlad ığ ım ız o günlerin yanında bir 
diğer devre vardır- kı kulaktan ku laklıktan bahsedile
mez olmuştur. İşte bu devre tek parti istibdadının 
taaffiln  etmiş havasının koyulaştığı ıstırap ve sefa
let devresidir. Gerçi şimdi de vatan sathında m illi 
menfaatlerimizi ve büyük kalk ınm a hamlemizi bal
talayacak m illi b irliğim izi ve akıncı ruhumuzu ze- 
deliyecek tezvir ve nifak tohum ların ın saçılmasını 
önleyecek tedbirlerimiz -elhamdülillah- mevcuttur. 
Am a bunlar D. P .’nin nurundan körleşmiş haset sa
hiplerinin topyekûn şahlanan m illetim izi kandırma
maları için  büyüklerim iz tarafından vâzadilmig as
gari müeyyidelerdir.

Esasen hürriyet hiçbir zaman kayıtsız şartsız 
olmamıştır. Am a bugünkü hürriyet dünkil İle m u
kayese ed.lemiyecek kadar büyük ölçüler İçindadir. 
A rtık  dün yasak olan yıldız, burun, kulak, kulaklık 
kelimelerini vatandaş göğsünü gere gere, nefesini 
tükete tükete söyllyeblliyor, haykırabiliyor. Bu ne sa
adet, bu ne hamiyettir!.. Bu ham iyetin feyizli kaynak
larını D. P.’nin bitmeyen, tükenmiyen gayret ve ça
lışması teşkil etmektedir.

Mücahit Okur - İstanbul
*

T 1 ezvirci ve nifakçı basın doymak bilmez iştihası 
ile bu sefer de aç bir kurt gibi Devlet Tiyatrosu 

sanatkârları üzerine saldırmış memleketin bu hassas 
ve asil evlâtlarını politika gayyasının karanlığında 
yok etmeğe çalışmıştır. Bu kalemler bilm iyorlar mı 
k i bu büyük sanatkârları Vatan Cephesine iten kuv
vet memleketin büyük kalkınmasından aldıkları il
ham ın rüzgârıdır. Elbette biliyorlar. Fakat bizatihi 
bu hâdisen n göz yaşartıcı tablosu ve memleketin 
sanatkâr ruhlarında mâkes bulan D. P. İktidarının 
haşmeti, kıskançlıktan gözlerini döndürmüş, güzel 
vatanım ızın sathında özene bezene yetiştirilen ince 
ve duygulu artistlerimizin, o üzerinde şefkatle durul
ması gereken sanatkârlarım ızın şahsiyetlerinde kör 
olası İhtiraslarını tatm ine koşmuşlardır.

Elbette memleketin bu en m üm taz simaları Va
tan Cephesine koşacaklardır. Elbette asil r ıh la r ın ın  
kendilerine vazeylediği birlik vazifesine tehalükle 
atılacaklardır. D. P. İktidarından gördükleri a lâka
yı, yakınlığı, muhabbeti hangi tktidardan görmüş
lerdir. Her ne kadar Dahiliye Vekâletinin emriyle ga
zinolarda ve tiyatrolarda rol yapan artistlerin siya
setten bahsetmeleri yasak edilmiş ve dinlemeyenler 
karakola bile celbedilnıiş ise de bu onların hassas ve 
çabuk tesir altında kalan benliklerini korumak için
di. Şimdi de bir ikinci himaye mülâhazasıyla Vatan 
Cephesinin şefkat kanatlarım  üzerinde titrediğim iz 
sanatkârlarım ızın omuzlarına germiş bulunuyoruz.

F uat Sağıroğlu - Bursa
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Dayak Yiyen Amerikalı Döviz Kaçakçıları
D  q hafta/un bağında Pazart***) 
u  günü, AK İS 'in  bu sayısı baskı
ya girdiği sırada tzıııir t '^ in c ü  
Asliye Ceza Mahkemesinde »on de
rece alaka çekici bir dâvanın Uk 
duruşması yapılacaktır. Aslında 
mescit- basit ve olağan bir “kara
kulda dayak" hâdltn ildlr. Anıa bu 
defa dayak yediklerini iddia eden
lerin döviz kaçakçılığından sanık,
NATO'ya mensup Amerikalı çavuş
lar olması ve gerek yerli, gerek ya

bancı basında bu mevzu ile ilgili 
derin akisler '-aralan yazıların çık
mış olmasıdır, Bilhassa, bir yabancı 
“tahk ik  heyeti’’nin İzm ir* gelmesi 
Vali, Savcı ve Emniyet Müdürüyle 
konuşması. dayak atıld ığı iddia edi
len karakolda incelemeler yapma
sı, dâva dosyalarını okuması hassas 
halk efkârının alâkasını uyandırdı. 
Amerikalı general ve albaylardan 

müteşekkil tahkik heyetinin İzmir- 
drki faaliyeti dikkatle tak ip  edildi. 
Bu sırada Amerikanın Türkiyedeki 
Büyük Elçisi F.kselâns Fletcher 
VVarreıı’ın sırf bu 1$ için Washing- 
ton’a  kadar uçup dönmssL Adalet 
Bakanı Sayın Esat Budakoğlunun 
beklenmedik bir Kirada tzm ire gidip 
tetk ik ve temaslarda bulunması 
gözden kaçmadı. B ilâhare Anka- 
rada Barbakan Adnan Menderesin, 
Amerikan Büyük E lçiliğinin talebi 
üzerine F.kselâns H'arren’ı m aka
m ında kabul etmesi ve bu mesele 
hakkım la onunla görülmesi, mese
lenin fiilen diplomatik safhaya gir
miş olduğunu gösteriyordu. N ite
k im  bu ziyaret, m ünferit bir hâdise 
olarak kalmadı. Amerikan Büyük 
Elçisinin Türk resmî şahsiyetleriyle 
bu mevzudaki temasları tevali et
ti. Dışişleri Bakam Fatin  Küstü 
Zorlu yurt dışında olduğu için ona 
vekâlet eden Dr. Nam ık Gedik, A- 

merikan Elçisi \Varren tarafındım  
Dışişleri Bakanlığında ziyaret edil
di. İşin d ikkat çeken tarafı bu gö
rüşmede, dâvet üzerine Dışişleri 
Bakanlığına gelen Adalet Bakanı 
Esat Budakoğlunun da hazır bulun
m a s ın ı. Gerçi halk efkârının »on 
derece hassasiyetle karşılandığa blı 
mesele üzerine her yerde fikirler 
yürütü ldüğü bir sırada^ Adalet Ba
kanının makam ında Amerikan E l
çisini kabul etmesi elbette mil* bet 
akisler yaratan bir hâdise teşkl] 
edemezdi. Am a bir Adalet Bakanı
nın bir yabancı devlet elçisiyle gö
rüşmek için kalkıp Dışişleri Bakan
lığ ına gitmesi de halk efkârının 
kolaylıkla kabul edeceği bir jest 
değildi. Budako^iundan beklenen, 

böyle bir talebi katt şekilde reddet
meliydi. Z ira o sıralarda yağm ur 
gibi yağan, “sandık cinayeti”nden 
MUli Türk Talebe B irliği Sekreteri
n in beyanatına, Mardin şosesindtv 
k i gasıp hadisesinden İstanbul ci
varında bir ecnebi ailenin tecavüze 
uğramasına kadar çeşit çeşit ne
şir yasağı k aran  arasında “İzmir-

dekl Amerikalı çavuşların döviz ka
çakçılığ ı" dâvası hakkında konulan 
neşir yasağı bilhassa ehemmiyet 
arzediyordu.

Nitekim  nesir yasağı kararının 
verildiği gün, İzm ir Ağır Ceza 
Mahkemesi salonunun kapısı önün
de ik i Amerikalı gazeteci, duruş 
ıııada iddia makam ını işgal eden 
Savcı Yardımcısı Süreyya Tarlana 
sâdece ııe-slr yasağı kararın ın sebe

bini sordular. Amerikalı gazeteci
ler meşhur Time ile, A. P. nin mu 
kabirleriydiler ve yasak kararının 
niçin aluıd.ğm ı aıılıyanlamışlardı: 
Acaba neşir yasağı, basında çıkan 
yazıların Türk - Amerikan dostlu 
ğunu zedeiiyebiieeeği nıülâzahasıy- 
la mı konulmuştu? Savcı Yard ım 
cısı bu düşünceyi şiddetle reddedi

yordu. Ona göre, “Basın hâdiseyi 
yalan yanlış ve kanaat katarak ak
settiriyordu. Bu yazılar iy i netice 
vermediğinden ve tahk ikata tesir,** 
edici olduğundan ııeşlr yasağı talep; 
etm iş" idi!

•

F ilhakika duruşmadan bir giin j 
sonra okuyucular gazetelerde İz-: 
mirdeki kaçakçılık hâdisesinin du-j 
ruşma safahatı yerine şu yasak ka-j 
rarım  okudular:

Döviz kaçakçılığından sanıklar:'- 
Jdc Cuistion, James K ink, Jozef Pb.\ 
Proetti, Jack , Resevite, Jioktymo,; 
Marino, Davit Knhetı, Refael Ben-] 
cuyn, SoU Bencuya, Salavador Kck-i 
nka, Süreyya Eslek, Turhan Vlkülii', 

ve Zeki Çırpıcı haklarında S.9.1959’.
<ıtarihinde tam ir 1. A ğ ır  ceza Mahke-i 
«leşince yapılan duruşmada mahke-' 
menin karar ve muameleleri üze- 
rinde tesir yapabilecek bu dâr-aya 
ait her türlü neşriyatın menine Ba 

tnn Kanununun 30/% nci madde.s 
mucibince karar verildiğh aynı malı 
kemeden alman 2.9.1959 gün ve 14 
sayılı müzekkere ile İzm ir C. M. L 
liğinden bildirildiği hokkandaki Ar. 

kara C. M. U. liğinden S.9.1959 ta 
rih ve 6/S'j 55 sayılı yasak karart ta 
rafım a tebliğ edildi. İm za ederini 
S.9.1959.

Hâdisenin, neşir yasağının çu 
nıulü İçine girmeyen tarafları şuu j 
kırdı:

Sabah saat ft'da Bııcadaki yen 
cezaevinden otomobille Adliyey* 
getirilen Amerikalı sanıkların bi ;  s 
leklerinde kelepçe yoktu. Kendile
rini görmeye gelenlerle rahatça ko
nuşuyorlardı. Cünkii diğer mevkuf
ların muhafaza edildiği merdiven 
altına sokuUuamışlardı. Duruşma
ya saat tam  9.30'da başlandığı za
man, mahkeme heyetinin şu şekil
de teşekkül ettiğ i görüldü: Başkan 

Celâl Varol, üyeler de Reşat Soysal 
ve Meliha Yalazdı. İddia m akam ın
da Süreyya Tarlan vardı. Dâvanın
13 sanığından l i ' i  duruşmada ha

zırdı.

Duruşma açıldığında...

Kita’nm bacakları
America t  love you!.

Coca - Cola içiniz
ffita niyetinle!.

Maneıı m jsauuıı Kuput^cn
Sıhhatler olsun.’..

„. duruşma başka bir güne talik 
edilerek celse kapandı. Sanıklar 
geldikleri gibi gene otomobille Bu- 
cadaki cezaevine gönderildiler. Sav
cı Yardımcısı S llruv ja Tarlan, A- 
ıtıerikalı gazetecilerle kısaca ko
nuştuktan sonra telâşlı adım larla 
odasına gitti. Kapısı bir müddet ka-i 
palı kaklı ve bu sırada telefonu, hepi 
“meşgul" işareti verdi. 1
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İKTİSADÎ VE MALÎ SAHADA
Kalkınma

Gerileme rekoru

I J IrSeşnıış Milletlerin geçenleri!» 
yayınlanan 195» ıats u;*tlk yıllıfiı.

1953'ten itibaren dünya memleket
lerinin kalkınma yolunda aldıkları 
mesafenin en yaşmaz ı^ulesi olan b>r 
tablo ihtiva etmektedir.' Tablo, m uh
telif memleketlerde 1953 yılı 100 sa- 
v.larak. adam basma düven reci milli 
gelirde artışları göstermektedir. Tab
lodaki memleketlerde. 19S3 - İPSÎ a- 
r asında geçen 4 yıllık devrede, adanı 
baş na düşen reel m illi gelirde yüz
de 15 ilâ  36 nisbetmde bir artış vuku 
bulmuştur. Yâni bâ memleketlerdeki 
halkın lıayat seviyesi yılda yüzde 4 

tiâ 9 nispetinde yükselmiştir. Tablo
da bir tek istisna vardır, o da Tür- 
kiyedir. Her tarafta hayat seviyesi 
yükselirken, memleketimizde gerile
me vuku bulmuş, 1957 yılında 1953 
•eviyesine dahi erişilememiştir.

/
Bu acı gerçeği. ziraattaki hava 

şartlarıyla mazur göstormeye de im 
kân yoktur. Z ira tablodaki memle
ketlerden ne Güney Kore, ne Yuna
nistan, ne B irmanya sanayi memle
ketidir. Am a buna rafrmen bu memle
ketlerde hayat sev-lyesi her yıl m un
tazaman ve hızla yükselmiştir.

Aşağıdaki tablo. görülmemiş 
kalkınmanın hazin bılânçosunu göe- 
termekted r

artıç hızında bir yavaşlama vardır.
Bu yav aşlaıtıa eon derece m üh im 

dir- zira 1959 bütçesi, devlet gelir
lerinin bir yıl evveline nazaran yüzde 
33 nispetinde artacağı tarazıyesine 
dayanılarak >apılmıştı. F iilî artış 
ytU'jt 16 nispetinde o ldu rm a , yânı 
tahminlerde yll/de 50’yi aşan b:r ha
tâ  yaoıkiıgrına göre, ilk  bakışta du
rum nâzik görünmektedir.

Durumun nezaketinin Maliye Ba
kanı Haşan Polatkan da fark ına var- 

j^nıış olacak ki. verpi tahsilâtı hakkın- 
da iistüste ik . beyanat yapmak lüzu
munu dııydu. Fakat Polatkanın A- 
gustos sonundaki ilk  beyanatı, du 
yulan endişelen arttırm aktan baş
ka bir şeye yaramadı. Z ira Po
latkan beş aylık fult tahsilat m ik 
tarı olan 2 m ilyar 216 milyon ra
kamını, 2 m ilyar 781 milyon lira 
olarak Zaferin manşetine geçire
bilmek için. Mart - Temmuz dev
resi neticesine, Eyltll ayı içinde tah 
sil olunacak gelir vergisi taksitini do 
katm ıştı! Polatkan ayrıca, lkt:.sa<il 
De\ let Teşekkülleri ve benzeri mües
seseler tarafından, mal ve hizmet sa
tışları dolayısıyla müstehlikten tah 
sil ed ld ig i halde. Temmuz ayı sonu
na kadar Hâzineye ödenmiyen 435 

nulyon liralık vergi borcunu da hesa
ba katm ıştır.

Vergi borcunu ftdemlyen bu şir
ketlerin başında. Merkez Bankası 
kapılarının ardına kadar açık oldu-

A D A M  B A Ş IN A  D Ü Ş E N  R E E L  M İ1 .U  G K l j R
Memleketler 1953 196* l » « 1966 1967

Avusturya 100 110 3l22 129 136
Belçika 100 103 107 111 112
Birmanya 100 103 10» 110 ı ı s
F in landiya 100 108 IU 115 116
Fransa 100 104 110 114 121
Almanya 100 106 117 İZİ 128
Yunaniıttan lfın 102 iıo 117 126
İtalya 100 1114 111 İ l i 122
Japonya 100 101 108 117 127
Gllney Kor» 100 1/# 111 106 118
Hollanda 100 10« 112 ı ıs 117
Rodezya 100 110 10* 117 123
lavee 100 3» 109 111 116
Türkiye 100 M »2 9t> SR

Maliye
V erg i ta h s ila t ı

r  eçen haftanın ortasında, Maliye 
^  Tetkik Kurulu tarafından hazır
lanan "Maliye Bültenl”nde Mart- 
Temmıız devresine ait beş aylık ver
g i tahsilâtı yayınlandı. Buna göre, 
beş aylık tahsilât 2 m ilyar 216 milyon 

liradır. Geçen yıl aynı devrede tahsi
lâ t 1 m ilyar 914 milyon idi. Demekki 
geçen yıla nazaran tahsilâtta yüzde

16 nispetinde bir artış vardır. Halbu
k i 1957’ye nazaran 1958 yılının ilk 
beş aylık devresinde artış yünle 19 
elmuatu. O halde devlet gelirlerinin

16

£u devrede <jok açılan Şeker Şirketi 
gelmektedir. Şekere büyük bir zam 
yapıldığı halde. geçen malt yılın ilk 
be? ayında müstehlikten tahsil ettiği 

115 milyon liralık vergisini Hazîne
ye intikal ettiren Şeker Şirketi, bu 

yıl aynı devrede ancak 58 milyon Ura 
istihsal vergisi borcu ödemeiştir. Y a 

ni hukuki bakımdan alelâde bir a- 
nonim ortaklık olan Şeker Şirketi 
Devlet nam ına tahsil ettiği vergileri, 
kendi ihtiyaçları için sarf etmektedir! 

"Başbakanın'’ emirleriyle yapılan bu 
muameleler hakkında hukukçuların 

her halde çok löyliyeoekleri vardır.
Hukukçular kadar. Maliye Ba

kanlığının teklifsiz m isafiri haline

R a k a m la r e m rinde!.

gelen Para Fonu mütehassislan da. 
tahsil edilen vergilerin, başka eller
de kalmasıyla ilgilenmektedirler. Bu 
ilginin bir neticesi olacaktır kı Po- 
(atkanın bildirdiği üzere. Ağustos 
ayında bu borçlardan 227 milyon li
rası Hâzineye ödenmiştir

Maliye Bakanının 6  Eylül tarh-
11 ikinei beyanatı daha az tafs.lâtlı- 
dır Polatkan bu beyanatında rhall 
yılın ilk altı aylık neticelerini aç ık 
lamıştır. Fakat bu sefer. Hazine ta 
rafından fiilen tahsil olunan m iktarı 
bildirmekten kaçınmıştır. "Hazine ve
ya Hazine nâm ına amme müessesele- 
ri tarafından tahsil olunan devlet ge
lirleri” tâbirini kullanarak, verdiği 
3 m ilyar 113 milyon rakam ı İçine. 
İktisadî Devlet Teşekkülleri ve ben
zeri müesseselerin ödemedikleri ver
gileri de katm ıştır.

Polatkana göre, önümüzdeki İkin
ci altı aylık devrede, vergi tahsilâtı 
daha da artacak ve 1959 bütçesi a- 
çık vermek şöyle dursun, fazla ile k a 
panacaktır. Yalnız Polatkanın bu 
tahm ininin gerçekleşmesi için, «nü
müzdeki altı aylık devre zarfında:
1) İktisadî Devlet Teşekkülleri ve 
benzeri müesseselerin ödenmemiş 
vergi borçlarım ödeyecek durum a gel
meleri ve bundan sonra vergi borç
larım  m untazaman ödiyebilmeleri;
2 ) İtha lâtın  hızlanması lâzımdır.

İtha lâtın  hızlanması normal sa
yılabilirse de, İktisadi Devlet Teşek
külleri ve benzeri müesseselerin ha
len içinde bulunduktan malt krizi 
nasıl atlatabileceklerini kestirmek 
güçtür. İktisadi hayattaki durgunlu
ğun da buhranın hallini kolay!a«tır- 
madıgı muhakkaktır.

A .K JS , U  M Y L Ü L  IB 6 İ



Ucuzluk
fJeUtriU ucuzlamıyor

S anayi Bakan lıt' V«kıli Seball 
Atartvanmn 11 Temmuz lt*5i> ta 

rihli Zafer gazeteyind* yıkan beya
natında bildirdiği elektriğin ucuzlu- 
yacağı haberi gerçekleşmedi. F ilha
kika fazla m iktarda elektrik ku lla
nan müteşebbislerin Baçbakan Men- ,  
deres nezdınde yaptıkları teşebbüsün 
ve biraz da imarzede belediyelerin 
feryatlarının neticesi olarak Etibank 

yukarıdan gelen emir üzerine cer- 
yan verdiği belediyelere yüzde 30, 
müesscselere yüzde 20  nispetinde bir 
tenzilât yaptı. E:tibank bu yüzden 3G 
milyon lira tutarında bir kayba uğ
ramaktadır. Mal! durumu pek parlak 
olmayan Etibaıık ın kaybı, yukarıdan 
gelen vaade göre, bütçeden, y&ni va
tandaşlardan alınan vergilerden kar
şılanacaktır.

E lektrik  fiyatların ın indirildiği 
haberi -ki büyük bir zam dalgasın
dan sonra geliyordu- vatandaşa bü
yük bir müjde olarak manşette ve
rildi. Zafer, A tam ana atfen "Beledi

yeler Sanayi Vekâletinin yantufı bu 
tenzilâta muvâzi olmak üzere tarife
lerini yeniden tespit edecek ve elek
trik  ücretlerini aynı nispette düşüre
ceklerdir” müjdesini veriyordu.

Aradan ik i ay geçmesine rağ
men daha evvelki elektrik zammını 
sineye çeken vatandaşlar hu indir
meden tek bir kuruş faydalanmadı
lar ve faydalanmıyacaklardır. Yal
nız bu İndirme dolayısıyla İstanbul 

Belediyesi 10 milyon lira civarında 
açılctan bir gelir temin etmiştir. Bu 
geliri hiç şüphe yok. imar adı vsnlen 
meşhur yıkım  faaliyetlerinde kulla
nacaklardır.

Sebatı Ataman
Beyanatla ampul yanmıyor!

- ■ - - — 1 ■ ■ 
Türkiyenin En Berbat Meselesi

k i  oğol Fatih» Timur, HOS tarihinde Ankara Muharebesinde Vsmanl» 
M  Sultatıt Bayazuiı mağlûp etmeden evvel, hUeriM muharebe meyda 
nı,1in  civarındaki bir ormanın içine gizlemiştir. Bu tarihi nokt>ıdan, bu- 

j i  istikamete bakılırsa baktlstn, uzayıp giden cole donmuş ağaç- 
«i» arucı kelimelerin yapacağından daha büyük bir belâgatla mühim  
b>r hikâyeyi anlatm aktadır: Bir zamanlar m ünbit Anadolu yarımadasın
da asırlar boyunca ormanlar hızla tahııp id ilm iş, bunun nttıcesııtde 
toprak erozyonu başlamıştır Birlermiş Milletler mütehassısları tarafm- 
dun bu tneızuda yapılan son bir niceleme -Baade. raporu-, eğer dt.'len 
koklu tedbirler alınmazsa, Anadolu yaylasının büyük bir kısmının çöle 
döneceğini göstermektedir. Durum  Türkıyede her yıl nüfusun yüzde 3 
artmasına -yeryüsimdeki en hızlı artış- sebep olan, yüksek doğum nıs- 
betı yüzünden ilaha çok ciddiyet, kapanmaktadır. 1927 den l»-n 1 urk 
nüfusu iki misline, çıkmıştır. Nüfûs halen 2İ milyondur. 1975'te W m il
yona erişecektir. Nüfus artışının hızlanması, doğumlarda «lum  nispe
tinin anı dilşüşUnun t-e Türkiyenin sıtma mücadelecindeki yayam dikkat 
mui'affaknjetın in neticesidir. Nufus artışı nisbctırun iUvruUkı yıllarda 
dusnu.sı çok zan] bir ihtimaldir. Çocuk yapmasını onHyectk tedbirlerin 
ulutması - kı Büyük A ta türk  tarafından hoş karşılanmam ıştır - fiilen 
bir taba’dur. Türkiye bu nüfusu nasıl besliyecektır f

Ekim  sanasım genişletmek imkansızdır. F ilhak ika ekime rnusaıt 
toprakların hududu çoktun aşılm ıştır. Türkiyenin 77 milyon hektarlık 
arazisinin, memleket dağlık olduğu için ancak 16,i  milyonu ekime m ü
saittir Fakat halen H  mdyon hektar sürülmektedir. Bu demektir to, 
Turkler orman toprağını ve m arjinal topraklan ekmişlerdir. A etıeede 
tehlikeli toptuk erozyonu artm ıştır. Türkiye kurak bir memlekettir, bu 
yüzden daha da kurak bir hale yelmektetlir. . . .

RüzgAr, su ve keçiler erozyon faciasının Amilleridir. Anadolu top
rağın ı sürükleyip götüren Türk nehirleri kırm ızı renkte aknuıktadır. A,ı- 
karanm Ballısındaki Sakarya nehri üzerinde yeni kurulan Sanyar ba
rajının löO yıl kadar sonra sürüklenen topraklarla dolacağı tahm in edil
miştir Fakat şimdiki toprak dolma ırspetine dayanarak, müiıha-sts- 
lartn son yaptığ ı tahminler, barajın İ6 yılda dolacağını göstermektedir. 
Yerinde çok kıymetli, yanlış yerde çok zararlı olan toprak dus Orta Ana
dolu yaylasında son birkaç yıl içinde, muntazam an sık sık san  toz bu
lu tlan  halinde rüzgâr tarafından götürülmektedir. Buna seb^p ksçılırrdir. 
Halen Türkıyede 24 milyon keçi vardır, i 'n  kalabalık keçi sürülen Orta 
Anadoluda dolaşmaktadır. Keçiler, bozkır çayırlarım  aş ın  otlamakla  
ve çay ın  otsuz bırakmakla kalmamakta, toprağı gerçek bir pudra haline 
getirerek M art ve Nisan rüzgârları tarafından kolayca surukU-nm esine 
sebep olmaktadırlar. Birleşmiş Mdletler raporu, mevcut keçi stokunun 
yüzde SO’inın yok edilmesini tavsiye etmektedir.' Fakat bu nasıl gerçek

leştirilecektir t
OUlukçu gariptir ki, terakki ryarefi sayılan traktör de Anadolu yay

lasının zauıf bünyeli, tozlu toprağının is tikran ın  azaltarak, rüzgâr eroz
yonuna sebi a o lm a k ta ,B ir le ş m iş  Milletler raporunun isabetle belirt- 
tiyi ffrbi, Türkiyenin son 10 yıl içimle ithal ettiği \5 Inn traktörle grUm, 
toprağı sünneye mahsus çelik demirler ve diskler, Batının toz fırtınala- 
r» kopan bölgelerindi çoktandır kullanılm am aktadır Bunun yerine top
rağı ters çevirmeden çukur açan Aletlerden istifade edilmektedir. Eski 
Türk “ kara sapan"t, bu bakımdan çok daha az zarar yapmıştır.

Mühim meselelerden biri de gübre kulla nümamasuhr. Türkiyenin 
gübre istihlâki son derece azdır ve döviz k ıtlığ ı yüzünden çok cuz'i mik
tarda ithal edilmektedir. Son zamanlarda Kütahvada bir nitrat fabrika
sı faaiiynte geçmiştir, fakat bu fabrikanın yıllık istihsali ancak 100 bin 
ton civarındadır. Ar.adolu köylüsü tezeği, odun temin ederek orman kal
madığından. gübre yerine. ısınma vasıtası olarak kullanmaktadır. B ir
leşmiş Milletler raporu. Türkiyenin her yıl asgari 1 milyon ton nitrojene,
2 milyon ton foafafa ihtiyacı olduğunu belirtmektedir.

Yakacak ağaç kalmaması, Ir. şlangıçta köylünün kabahatidir. Birleş
miş Milletler raporu. Tiırk köylüsünün "orm anları istediği şekilde kul
lanmayı. harayı teneffüs g ib i” hudutsuz bir hak saydığını belirtmekte
dir. Henüz tahrip edilmemiş onnanlartn  yanlınla yasayan köylüler, top
rak ihtiyacını ağaçlan  keserek karşılamakta ve çıplak hale getirdikleri 
yamaçlarda ziraat ua,t makta,Urlar. Netiee. erozyondur. Yağm urlar top- 
ram nehirlere, nehirler denize götürür. Ormanların kullanılması kanu
nen sıkı tahditler altındadır, fakat fiiliyatta kanton hemen hemen hiç

tatbik edilmemektedir. ..
Bu son derece vahim meselenin hallinde bir başlangıç olmak üzere, 

mütehassıslar Antalya civarında örnek teşkil cdec< k bir >(ulama proje
sinin tatbikini istemektedirler. Bu projeye göre, 200 bin hektar sulana
cak ve dağ köylerindeki çok fakir 32 bin aile, sulanacak olan m unbit o ra 
lara yerleştirilecektir. Türk Hüküm etinin projeyi tasvip ettiği ye proje
nin  finansmanı için Birleşmiş Milletlerin ‘‘Hususi Fon una vıüra*aatta  
bulunduğu anlaşılmaktadır. Birleşmiş Milletler raporu, dörtıuıla gıdtn  
hastalığın durdurulması için sulama, ormanlandırma ve erozyon kont
rolü mevzuunda her yıl asgari SSO milyon dolar harcanması gerekti
ğini açıklamaktadır _________________ -  The Eoonomtot -
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Doğu - Batı
Mucize!
(Kapaktak i Başbakan)

ecen haftanın ortasında esmer, 
düz siyah saçlı b ir adam, "Rus- 

lar, Krutçefin uça£ı kalkar kalkmaz 
fezaya bir adam fırlatırlarsa şaş
mam " dedi. Genç ve oldukça yakışık
lı adam, bu şaşırtıcı cümleyi söyle
dikten sonra hemen ilâve etti: ‘•Rus
ların bu tarz d ıam a tık  jestlere m üt
hiş merakı vardır”.

Moskovadan büyük bir sürpriz 
bekleyen esmer adam, Rusların Sput- 
n ik ’l fırlatmasından biraz sonra fe
zaya “K â ş i f i  yollıyarak Amerika
nın prestijini kurtaran A lman asıllı 
atom âlim i Von Braun idi. Krutçefin 
styahati arifesinde, Rusyamn bütün 
dilnyayı hayrete düşürecek bir sürp
riz yapacağına inamyordu.

Von Braun’ın falcılığı, gazetecile
ri şaşırttı. Milletlerarası Astronomi 
Kongresi dolayısivle Londrada bulu- 

*nan Sputnik programının Başmüba- 
viri Dr. Leonid Sedor’u soreuva çek
tiler. Dr. Sedor, blriblri ardısıra ya
ta n  Sputnikvari suallere uzun ve 
gevrek bir kahkaha ile cevap verdi, 
sonra hemen mevzuu değiştirdi. Böy
lece bu alâka çekici mevzu hakkında

faz!a bir şey öğrenmek m üm kün .o l
madı. Von Braun’ın falcılığının tu 
tu »  tutnuyacagım  öğrenmek için, 15 
Eylül Salı günü. Rus Başbakanı ve 
Komünist Partisi Genel Sekreteri 
Krutcefı Anıerikaya götürecek olan 
TU - 114 jet yolcu uçanının havalan
masını beklemek lâzımdır. Ruslar a- 
ya bir insan fırlatmazlarsa bile, AKİS 
baskıya girerken «<ya varılacağı sa
nılan b ir füze atmışlardır.

Başka bir mucize

V  öpekler ve maymunlardan sonra, 
ilk  defa bir insanın feza yolunu 

tutması -bu şeref kime ait olursa ol
sun- ilmt bir mucize teşkil edecekti. 
Am a Rusyamn 1 numaralı adamı 
Krutçef n Eiscnho\ver tarafından 
Amerikaya çağırılması da, hiç şüp
he yok. politik bir mucizeydi. Bu po
litik  mucizenin vuku bulacağı hak
kında İlk falcılığı da Fransız Dışiş
leri Bakanı Couve de Mourville yap
tı. Yaz başında Cenevrede, Fransız 
delegasyonunun ikam et ettifti Vcr- 
soix villâsında, beraber yemek yediği 
Amerikan ve İng iliz dışişleri bakan
ların. . Couve de Mourville. damdan 
düşercesine “Gromyko ile Zirve Kon
feransı için anlaşamıyacagız. Bu hi
kâye Krutçefin Eisenhower'i Ameri- 
kada ziyaretiyle son bulacak”...

O tarihlerde böyle b-r İddia, ha
kikaten falcılıkft. Ama Cenevrt»de bu 
işi falcılık saymıyan tek bir adam 
vardı: Dulles’ın yerini alan Amerika 
Dışişleri Bakanı Herter... Herter. pat
ronu Eisenhower ile birlikte Cenevre 
Konferansı hikâyesinin Krutçefin A- 
merikaya dâvetiyle biteceğini cok iyi 
biliyordu Softuk görünüşlü, fakat ze
ki Couve de Mourville, hakikatan isa
betli bir falcılık yapmıştı. Türk D ış
işleri Bakanı Fatin  Rüştü  Zorlu da. 
Krutçefin seyahati ilân edilince, bir 
beyanat vererek, ‘‘bu, tabii bir neti
ceydi” dedi.

Eisenhower ve Herter bir m üd
detten beri Krutçefi Amerikaya dâ- 
veti ciddi olarak düşünüyorlardı. A- 
ma Amerikan halk efkârını buna ha
zırlamak lâzundı. Herter, İşe bir de
neme balonu uçurtmakla başladı. Be
yaz Saraya yakın birkaç gazeteciyi 
toplıyarak. onlara “Eger Krutçef, 
Amerikadaki Rus Sergisini açmaya 
gelirce. bir şey diyemeyiz” dedi. 
Krutçef Birleşmiş Milletlerdeki Rus 
delegasyonunun başı olarak ta  Ame
rika yplunu tutsa, yapacak bir şey 
yoktu. Haber, gazetecileri ve Ameri
ka halk efkârım  pek şaşırtmadı. Ama 
İyi bir atlet olan Krutçef, A tlan tik i 
aşmak için Herter tarafından uzatı
lan bu sırığı yakalamadı. Amerikaya



DÜNYADA OLUP BİTENLER

kanamak gelmek niyetinde değildi. 
Sırlını Supıtnık'e dayayan Kusyanın 
1 numaralı adamı, Aıııerikayı çapına 
layık bir şekilde ziyaret etmek İsti
yordu. Kaçamak bir ziyareti, kendine 
yakıştı ram lyacak kadar gururluydu. 
Krutçef Amerikaya ille de büyük ka
pıdan girecekti. N itekim  dâvet ha
berini öSreııir' öğrenmez, eşıthgı te
min maksadıyla Eisenhovver’in de 
Rusyayı derhal ziyaretini şart koştu.

E  senhovver ve Herter’in dâvet 
hususunda lıâ lâ  biraz tereddiidleri 
vardı. Fakat Moskovada Rus Başba
kanı İle görüşen 9 Amerikan vaüsi- 
n.n seyahat dönüşü "Krutçefin ancak
E.seııhower'in kulağına fısıldıyacagı 
bir sır var" demeleri üzerine, bu 
«on tereddüdler zail oldu. Krutçefin 
mutemet adam larından Kozlov’un 
Rus Sergisi dolayısiyle Amerikaya 
yaptığı seyahat sırasında, Herter, d â 
vet haberini onun kulacına fısıldadı. 
Dâvetten bir Eisenhower’in, bir de 
Herter'in haberi vardı. H attâ  gelecek 
seçimlerde Dogu - Batı arasındaki 
buzları çözmek suretiyle. Cum huri
yetçi Partinin  Başkanlık adaylığım  
garantilemek için insanüstü bir gay
ret gösteren Eisenhower'in muavini 
Nixon‘un. Temmuz sonunda Mosko
vada Krutçefi yumuşatmaya çalışır
ken bu dâvetten haberi yoktu.

Amerika dâveti yaptıktan ancak 
bir müddet sonra, fikirlerini anlam a
ya lüzum  görmediği Batılı dostlarına 
emrivakiyi açıkladı. Zirve Konferan
sını hazırlam ak için Cenevrede ik in 
ci defa toplandıkları zaman, dört

* dışişleri bakanı durumdan haberdar
dılar. Am a bir falso yapmamak için, 
b rinci sınıf aktörler gibi hareket et
tiler ve artık  ikinci p lâna düşen Z ir
ve Konferansının şartlan  hakkında 
rol icabı çekişin durdular. Bu kome
di, konferansın bitmesine yakın, A- 
merlkanın dâvet haberini açıklam a
sıyla son buldu.

Dâvet haberi dünya İçin bir sürp
riz oldu. Dâveti "tabii bir netice” sa
yan Türk Dışişleri Bakam  "haberi
m iz vardı” diverek sürprizi küçüm 
sedi. Batılı devlet adam ları da, başta 
Eisenhovver olmak üzere, dâveti kü
çümsemeye çalıştılar. Am a Avrupa 
ha)k efkârı yanılmadı. Soğuk H arp
ta bir dönüm noktası teşkil eden dâ- 
vetin mânasını anladı: Her İki tara
fın da muazzam tahrip im kânlarına 
sahip olduğu tr.r devrede, iki blokun 
liderlerinin masa başına oturup çet
refil meselelere bir çare bulma
sından başka bir yol yoktu. Dâvet, 
aklı selimin inatçılığa karşı bir za
feriydi.

Amerikanın reaksiyonu

T? £er bir yıl önce, bir kimse ortaya
çıkıp ta  "Krutçef Amerikaya ge- 

Iv o r” desevdl muhtemelen kıyamet 
kopardı. Basın, kilise, Doğu Avrupa 
ve Rusvadan gelen muhacirler şey
tan  görmüş gibi feryadı koparırlar
dı Halbuki dâvet haberi Amerikada 
büyük ölçüde memnuniyet uyandırdı. 
Amerikalıların çoğu ziyareti tahtı 
karşıladılar. Bunda. Ike ’a olan son-
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S talinden sonra Krutçef
“ İfşa ediyorum!"

suz itimadın büytik payı vardı. Bir
çok Amerikalı "Mademki Ike onun 
gelmesini istiyor, o halde bu iyi bir 
iştir” kanaatına sahipti. Am a buna 

rağmen tek tük  muhalefet sesleri 
çıktı. Muhaliflerin en heybetlisi Kar
dinal Soellman idi. Kürsüden “Yeni 
bir Pearl-Harbour ihaneti ile karşı 
karşıya iniyiz” çığlığını koparan Kar-

> un ı>rauu
FalctJ.

ı1i nal. New York’un 1,5 milyon ka
inliğini. Krutçefin Amerikaya varı
şının arifesinde bir saat duaya ç&gır- 
<lı. L>ogıı Avrupa menşeli mülteciler 
"Krutçefi dâvet ederek Ike. şeyta
nın elini sıkmaya razı oldu” tem’ini 
yaymaya çalıştılar. Fakat bu gay
retler tesirli olmadı. Rus çizmesini 
tanım ış mülteci gruplarında dahi şid
detli bir reaksiyon yoktu. Krutçefin 
Amerikan toprağına ayak basarsa 
öldürüleceğine dair, -’-eçen haftanın 
oriasına kadar ancak 20 mektup ve 
telefon alınması da bunun deliliydi. 
Halbuki Mıkoyamn turist olarak O- 
cak ayında yaptığı ziyarette dahi 60 
tan fazla tehdit mektubu alınm ıştı! 
M ıkoyana çürük yum urta atan m ü l
teciler, pasif mukavemet gösterisiy
le yetinmeye râzı olmuş gibidirler.

Gürültüsü boyundan büyük Laos 
hâdisesi bile bu teslimiyet havasını 
değiştirmedi. Meşhur gazeteci Alsop’- 
un "Yeni bir Kore” feryadı tutmadı. 
Mamafih ne olur ne olmaz endişe
siyle. İngiltere laos 'ta  yangının baş
lamasını önlemek için Sir Robert 
Scott’u derhal Laos’a  gönderdi. Se
çim kampanyası sırasında Ingiltere- 
nin Laos’a asker göndermek zorunda 
kalması her şeyi altüst edebilirdi! 
Rusya da Eisenhower-Krutçef millâ- 
katı arifesinde bu meseleyi küllendir- 
meyi tercih etti. N itekim  geçen haf
tanın ortasında Tass Ajansı "âsilerin 
müzakereye hazır olduklarım” bildir
di.

Krutçefin Amerika seyahati önün
de. artık hiçbir mania yoktur. Ge
cen hafta ' ’azın son uzun week-end’l 
olan “İs günü” tatilinden dönen A- 
merikalılar artık merakla “N ik ita 
Amca”mn gelişini beklemektedirler.

Çobanlıktan Zirveye

A merikalıların İng iliz Krallçeeln-
den çok daha büyük bir alâkayla 

karşılamaya hazırlandıkları bu peh
livan yaoılı, babacan tavırlı adam 
bundan 63 yıl evvel Kalinarka kö
yünde çamurdan ve taştan yapılm ış 
bir kulübede doğdu. Ailesi son derece 
fakirdi. U fak  arazisi ailenin boğazı
nı doyurmaya kâfi gelmediği için 
Sergey Krutçef, kışın madenlerde 
çalışırdı. Ailenin değişmez gıdası o- 
lan lahana çorbasına yeni katılan a- 
fcıza Nikolas -Çarın ismi- adı veril
di. Nikolas cılız ve tembel bir çocuk
tu. 1903 te kilisede din dersleri alır
ken dört İncili ezberleyip su gibi o- 
ktıması. köy papazı dahil, herkes 1- 
çin bir sürpriz oldu. Papaz bunun U- 
zerine Krutçefi köy okuluna yazdır- 
dıysa da N ik ita okumaya karşı heves 
göstermedi. Çobanlığı tercih etti. Ço
banlığı da çok kötü yaptığı, sürüyü 
başıboş bıraktığı icln köy ih tiyar he
yeti tarafından 1905 baharında vazi
fesinden affedildi.

Küçük çoban artık delikanlı ç»- 
finna geliyordu. Heybetli, yakışıklı, 
zapturapta gelmez bir delikanlı ola
rak şöhret yaptı. 15 yaşma geldiği 
zaman köyde flört etmediği kadın, 
sırtını yere eretlrmediSi pehlivan ka l
mamıştı Yalnız artık bir baltaya sap 
olmak lâzımdı. Krutçef 1909 yılında
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Ur makine tamircisinin yanına orak 
girdi. Daha sonra vinç yapan bir fab
rikada çalıştı. Fabrika bolşevık is
çilerin bulunduğu bir karargâh halin
deydi. Krutçef bolşeviklik stajını bu
rada yaptı. Pravda'yı okumaya ve 
dağıtmaya başladı. StalinI ilk defa 
orada gördil ve hayran kaldığı bu a- 
damın Çar tarafından sürgüne gön
derildiğini öğrenince. Partiye girdi. 
Çeşitli işlerde çalıştı. Son derece gay
retli bir propagandacıydı.

Bu sırada harb geldi çattı. 22 ya
şındaki genç bolşevik. Kızıl m uha
fız kıtalarında çarpıştı. Brest-Litovsk 
anlaşması im zalandıktan sonra köyü
ne döndü. Fakat A lm anlarla harbin 
durması, harbin bitmesine kâfi gel
medi. İç harb başladı. Kapitalist 
memleketlerin açık yardım ıyla her 
tarafta beyaz ihtilaller başladı. Bu
nun üzerine Krutçef köy tinde eli si
lâh  tutan kimseleri toplayarak. St. 
Petersburg yolunu tuttıı. Orada K ı
zıl Ordu birliklerinden birinde bölük 
kum andanlığ ına g-<tirildi. Bitmez tü 
kenmez enerjisi, cesareti ve insanları 
sürükleme kabiliyeti sâyesinde tema
yüz ederek 1920'de mensup olduğu 
alayın siyasî subaylar kum andanlığ ı
na getirildi. Siyasi subayın vazifesi, 
ordunun maneviyatını kuvvetli tu t
mak, ona ihtilal prensiplerini aşıla
maktı.

İç harb 1921’de bitti ve bolşevik- 
ler Rusvanın hâk im i oldu. Krutçefe 
artık orduda yapacak bir iş kalm a
m ıştı. Ordudan ayrılarak Don vâdi- 
bî madenlerinde işletme m üdürü m u
avini olarak çalışmaya başladı. Ener
jileri orduda savaş için seferber eden 
genç bolşevik, aynı enerjileri maden 
ocaklarında daha fazla istihsal uğ
runda seferber etmeye m uvaffak ol
du. İstihsal hayatının harb ve ihtilâl 
dolayısile tam  bir felce uğrad ığı Rus
yada, Moskovaya ulaşan ilk  kömür 
vük lü vagonların üzerinde "Don vâ- 
disi İm ar Komitesi Sekreteri K rut
ç e f ’ yazılıydı. Gclçelelim bölük ku
mandanı, siyasi subay, işletme m ü
dür muavini, imar komitesi sekrete
ri N ik  ta Krutçef 28 yaşına gelmesi
ne rağmen hâlâ  doğru dürüst okuma 
yazma bilmeyen bir kara cahildi! 
M utlaka bilgisini arttırması lâz ım 
dı. Krutçefin durumunda, parti içinde 
sivrilmiş daha birçok kara cahil var
dı. Bunları yetiştirmek maksadıyla 
Lenin. Rab Fak isimli bir mektep 
kurmuştu. Mektente Marksizm ile 
Leninlzmin elifbası ve okuyup yazma 
öğretiliyordu. Krutçef bu mektebe 
gönderildi. Mektebi 1294’te birincilik
le bitirtil. Komünist Partisin.n faal 
üyesi artık okuma yazma bilen bir 
adamdı.

Mektebi bitirdikten sonra, K rut
çef, ücretli olarak mahallî parti teş
k ilâtında vazife aldı. B ir zamanlar 
çıraklık ettiği Yuzarka’da Bölge Ko
mitesi Başkam oldu. M ikoyanla bu
rada tnnıştı ve onun üzerinde son de
rece müsbet intiba bıraktı. Mikoyan 
onun hakkında “Bu genç mutlaka 
tekrar karşıma çıkacak. Tepeye u- 
laştı£ı zaman kendisini karşılamayı
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M ikoyan ve Krutçefin ikinci kar
şılaşması 1929 yılında, Krutçef Sana
yi Akademisine girdiği sırada vuku 
buldu. Sanayi Akademisi bir cins si
yasi mühendis mektebiydi. Burada 
muvaffak partililere işçileri, mühen
disleri, idarecileri istihsali arttırmak

Krutçef 
K alın muteli adam

yolunda gayrete getirmek, onlar* li
derlik etmek irin gerekli eğitim varı
lıyordu Mikoyan mektebin açılı* gü
nü kalabalık talebe grubu arasında. 
Krutçefl kalın ensesinden tamdı v« 
1924 yılındaki falcılığını hatırladı. 
Mikoyana göre, otuzunu aşan Sanayi 
Akademisi talebe® tepeye doğru çok 
••avaş ilerliyordu. •

Sanayi Akademisinden çıktıktan 
sonra. Krutçef, parti içindeki kade
meleri süratle tırmanm aya başladı. 
1934-1938 yıllarında Moskova Komü
nist Partisinin Başkanı oldu. 1938’den 
1949’a kadar Ukrayna Komünist Par
tisinin Birinci Sekreteriydi. Ayni za
manda 1934’ten itibaren Komünist 
Partisinin Merkez Komitesi üyesiydi. 
1938’de Politbüro adayı, 1939’da da 
Politbüro üyesi oldu. 1941-1945 yıl
larında Alm anlara karşı dövüştü ve 
bâ/.ı cephelerde büyük m uvaffakiyet
ler gösterdi. Müthiş enerjisi ve insan 
sevketme kabiliyeti sâyesinde Stalin- 
grat müdafaasında ve Alman ordula
rının püskürtülınesinde büyük bir rol 
ovnadı. Işcal altındaki Ukraynada 
cetecillk faaliyetlerini yürüttü. H arp
ten sonra TTkraynada istihsal faaliye
tini tanzimde başlıca âm il oldu. Stalin 
devrinin ateşli komünisti, insafsız, 
merhametsiz, kanlı metodlarla Uk- 
raynayı birinci sınıf sanayi merkezi 
hâline getirdi. F akat aynı zamand§ 
gayeye erişmek İçin hiçbir şeyden 
çekinmiyecek bir insan olduğunu İs
pat etti. Stalin in gözüne girdi.

1944’ten 1953’e kadar Krutçef y i
ne Moskova vilâyeti Komünist Parti
si teşkilâtı birinci sekreteri ve Mer
kez Komitesi birinci sekreteriydi. 
Krutçef, Rusyada parti her şeyin üs
tünde olduğuna göre, bu suretle zir
veye varm am  bile tepedeki adam lar
dan biri hâline gelmişti. Stalinin ö lü
münden sonra da Staline Rusyanın 
tek adam ı olmak için gerekli m an i
velayı veren Komünist Partisi Mer
kez Komitesi Birinci Sekreterliği 
mevkiine yerleşti. Mamafih 1953 y ı
lında Krutçef tek başına Stalinin ha
lefi olacak durumda değildi. Malen- 
kof'un başbakanlık yaptığı kolejiyal 
bir idare mevcuttu. Krutçef. Malen- 
kof, BulganJn ve orduyla işbirliği ya
parak evvela en tehlikeli rakip ola
rak ettzilken Beria’yı ortadan kal
dırdı. Krutçef, Stalin metodlannın 
artık demode olduğu kanaatmdaydı: 
Ağır sanayie ehemmiyet vermekten 
vazgeçmemekle beraber hayat seviye
sini yükseltmek lâamıdı. P lânlama 
metodlarında aşırı merkeziyetçilik
ten vazgeçip ademi merkeziyetçiliğe 
gidilmeliydi. Totalitarizm in demir 
mengeneleri Rusyada ve peyklerde 
bir parçacık gevsetilmeliydi. Peyk 
memleketleri de içine alan geniş bir 
bölge plânlaması yapılmalı, yani “Ko
münist blok müşterek pazan” ku
rulmalıydı. Dışarıda da Sovyet Rus
ya. Stalinin deftişmez prensip edin
diği “kabuğundan çıkmam a" politi
kasını bırakıp dünyaya açılmalıydı.

Krutçefin bu politikası. Malenkof. 
Kagonovtc. Molotof gibi Stalîncilerln 
muhalefetine uğradı. Stalinciler. yeni 
fikirlerin mlidafUiğini yapan Parti
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i Genel Sekreterin) devirmeye karar 
j verdiler. Yugoslavyayla uziajKia po

litikasının netle*! vermemesi. Macarta 
■ tanda kanla bastırılan hürriyet lnfl-

lâki. kolonyadaki ayaklanmalar 
Krutçefin durumunu sarsmıştı. M u
halifleri bu fırsatı kaçırmak istemi
yorlardı. 1907 yılı yazında Parti Pre- 
zidiyumu, Kı-utçefln, akıbetini konuş
mak üzere toplandı. Parti Genel Sek
reterine "biraz bahçede dolaşması” 
söylendi. Kagonoviç beş saat müddet
le Krutçef aleyhinde konuştu. Ekse
riyet Krutçefin aleyhindeydi. Krut.cef 

I tepelerden paraşütsüz yuvarlanmak 
üzerevdi. Durumu Mikoyan kurtardı, 
^arti tlizügllne dayanarak Genel Sek- 

j »«.eri ancak Parti Merkez Komitesi
nin azledebileceğim kabul ettirdi. 
Krutçef kurtulmuştu. Zira Genel Sek
reter. Parti Merkez Komitesine sâdık 
adamlarım çoktan yerleştirmişti. N i
tekim 22 Haziranda toplanan Parti

Merkez Komitesi. N ik ita Sergeviç 
Krutçefe olan "m utlak  itim ad"ını iz
har etti Malenkof, Kagonoviç, Molo- 
tof, Şepilof, Suslov ve Prezidiyırmda- 
kı toplantıda müstenkif kalan Baş
bakan Bulganin partiyi kaybettiler. 

Krutçefe artık  zirve yolu açılmıştı. 
Oniinde belki tek mania olarak pres
tiji fazla artan ve sesi fazla çıkmaya 
başlayan Mareşal Ztıkov vardı. KrtıJ- 
çef bu mar.iayı da kolayca aştı. 1958 
n lu ıda Başbakanım ı da üzenne ala
rak fiilen ve şeklen Ş ose tle r  B irliğ i
nin tek adamı h&ine seldi.

Muazzam hazırlıklar

İR us>'arı,n tek adamı bu haftanın 
I başında, 15 Eylül günü öfcle üzeri 
Wasfcington'da Andrevvs Field hava 
meydanında bizzat Başkan E.senho- 
wer tarafından karşılanacaktır. Knıt- 
cef. 108 klfflyle btrllkt« geinaektedir

U U S , İ t  BYLÜ L  îa t l

Tek adama karısı. kızı ve îzvestlan ın  
başyazarı olan damadı refakat et
mektedir. Stalıain son grflnlerjıde 
“doktorlar komplosu" dolayıaile tev
kif edilen ve Stalinin ölümüyle ölüm 
den kurtulan 77 yaşındaki Dr. Vlnog- 
radof, Krutçefin hususi hekimi sıfa
tıyla kafileye dahildir. Stalin 1952 
Ocağında, Sovyet liderlerine suikast 
yaptıkları iddiasıyla ekseriyeti yahu- 
di olan birçok meşhur doktoru tevkif 
ettirmişti. Stalin zamanındaki sayı
sız kanlı tasfiye hareketlerinden biri
nin daha vuku bulması bekleniyordu. 
Jltalinin ölümüyle suikast iddiasının 
bir masaldan ibaret olduğu anlaşıldı. 
Doktorların tevkifinin s"icu Berıa’ya 
yüklenerek. Beria öldürüldü.

108 yolcu atasındaki digpr meş
hur bir sima da meşhur yazar Şolo- 
lıofdur. 1Ö30 yıllarının merhametsiz 
tasfiye günlerini tasvir eden ve kah
ramanı Davidof'un intiharıy la biten

son eseri. Komünist Partisi tarafın
dan son derece kötümser bulunan So- 
tohof, bizzat Krutçef tarafından aya
nına ksular gidilerek çağrılm ıştır. Da
ha evvel Şolohof’a sosyalist realizm i
nin icabı olarak bir eserin asla kö
tümser bitemiyecefi-i, k itabının so
nuna iyimser bir pasaj ilâve etmesi 
söylenmişti. Am a Şolohof inat etti 
ve sonunda partiyi kazandı.

Bay ve Bayan Krutçef, Andrevvs 
Fleld’de 101 pare top atışıyla selam- 
lanacaklardır. Amerikan donanma
sının, kara ve hava kuvvetlerinin en 

güzide m uhafız birlikleri Krutçefe 
resmi tazimde bulunacaktır. M illi 
marşları Amerikan Kara Kuvvetleri 
bandom çalacaktır. Krutçef ve bera
berindekiler 125 ayak uzunluğundaki 
kırmızı halının üzerinde yürüyecek
lerdir. K ırm ızı halı, ancak son de
rece «Uzld* anaafirler İçin nâdirea

yayılmaktadır.
Eisenhower v* N:xo :«r Krut 

refi hava meydanında lu ulayacak 
lardır. Hava meydan »nrJö'Y W  h* kı in*?- 
ton’da resmi devlet mısaı Irlerinin ıl
garlandık Blaır House’a ;.'.den k'-
lometrelik yol Ü2erınde ik taıar.. a> 
kerî birlikler bulıınacakt r Kafileye 
yüzlerce atlı ve motorlu indisler ı r 
askeri birlikler refakat edeceKtır.

Emniyet tedbirleri

ütün dünyanın gözlerini üstüne
Çeken bu ziyaret dolavı.sile gdriıl 

memiş emniyet tedbirler, alınm ıştn 
Sovyet Başbakanı Krutçeî muhteme 
len nümayişçilerden ve s likastçileı- 
den korumak maksadıyla 15 bin po
lis seferber edilmiştir. H ;./a meyda
nından B lair House a giden yolda 25w 
polis bekliyecektir. Emniyet «eft Nt- 
kolay /iaharov’un emri no 'k i 12 Sov
yet gizli polisi bu faaliyet, katılacak
tır. Amerikaya dalva örn eden eeiı-n 
5 Sovyet gizli polisi K ru tç ıiın  Rurj. 
tük ziyareti esnasında gececeg-. ya 
ları şimdiden İncelemişle: ve ahnan 
emniyet tertibatını tatlı..nkâr bul
muşlardır. Eısenhouc-r ve Nıxon hs:- 
kı nazik davranmaya »» .'Yetmekte
dirler. -

VVa.hington şimdiden 2 bin ya
bancı gazeteci tarafından .jtilA edil
miştir Bu. gazetecilik tu - iıindv b r 
rekordur. Krutçef İngiliz Kraliçesitıe 
ait olan gazeteci toplıvab ime reko
runu kırmıştır. Kraliçe i:!izabeth II 
peşinden ancak 1400 jra^teci «lirtik- 
lıyebilmişti. Şimdiye kadar Amerikan 
Dışişleri Bakanlığına 30 m em leket 
mensup gazeteciler mürn- ant elnus- 
tır. Bu memleketler arasında İspan
ya. Yunanistan. Birleşik Arap Cum 
huriyeti, İsrail. Yugoslavya. V)«t- 
Nam bulunduğu halde TUrkiy* yok
tur. Bu. So£uk Harpte bir dönüm 
noktası teşkil eden Eisenb >wer-Kr.,t- 
çef mülakatına memleketimizde o lim 
piyatlardan, dışardakı bir fııtbo! ve
ya (direş müsabaka.iindar r-ot< dah i 
az ehemmiyet verildiğine b'.r işaret
tir.

Amerikada 13 gün

§  ovyet Başbakanı Amerikada İS 
gün kalacak ve 6 şehri dolaşacak

tır. Krutçef âdeti üzere, emniyet kuv
vetlerinin tertibatım  altüst ederek 
halkın arasına karışacak, -ayışız el 
sıkacak, sırt okşıyaeak ve kendine 
has müthiş nükteler savuracaktır 
Krutçefin m üthiş nükte’»rine ayn- 
«ilâhla mukabele edebilmek için. Dış 
işlen Bakanlığının yüksek personel, 
ve bâzı politikacılar bir iki avdır ta 
Şi gediğine koyan Hur atasözleri ez
berlemektedirler. Mamafih Krutçef- 
le çene yarıştıracak çapta bir politi
kacı bulmak eniy güç olmuştur. E 
isenhovıer. bir cins Karajroz-HacJvat 
çekişmesini andıran Krotcefvâri söz 
düellolarına alışık defcildl- İnatçı ve 
yırtıcı Nixon, Moskova,1a bu sahada 
bir hayli ihtisas sahibi f>briıı$*ur Fa
kat henüz kâfi tecrübeyr sahip de- 
Sildir S<ia düellosunda en usta adam 
olarak Birleşmiş Milletlerle P.ııslurla 
yıllardır çetin söz »ava«lan varw»
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tecrübeli Birleşmiş Milletler Delege
si Henry Cabot Lodge seçilmiştir. Ca- 
bot Lodge, Krutçefe 13 gün müddet
le refakat edecektir. Lodge şimdiye 
kadar Vişinski, Gromyko, Zorin v.s. 
gribi ikinci sınıf adam larla m uvaffa
kiyetle çene yarıştırmaya alışıktır. 
Krutçef çapında, neredeyse Nasred- 
dln Hocayla çene yanştırabılecek bir 
hazırcevap karşısında Lodge'un ne 
dereceye kadar başan göstereceği 
merak mevzuudur.

Krutçef 13 gün zarfında sayısız 
ziyafetlerde bulunacak, politikacılar
la, işadam lanyla görüşecektir. De
mokraside işçilerin durumunu anla
ması için, Sovyet Başbakanına Pitts- 
burgh'da sürüp giden çe!;k grevinin 
gösterilmesi düşünülmektedir. Yalnız 
sendika l.derleri, Rusyada “mecburi 
çalışana” bulunduğu için, Krutçefi 
resmen görm e"! reddetmişlerdir. 
Mamafih bâzı İççi liderleriyle husu
si konuşmaların vuku bulması muhte
meldir. Sendika liderleri gibi. Kongre 
üyeleri de Krutçeften kaçanlar ara
sındadır. Amerikan Kongresi, K ru t
çe f İn Kongrede konuşması ihtim alin i 
en kibar şekilde önlemek maksadıyla 
m ûta t h ilâfına erken tatile girm iş
tir. Bu suretle Kongrede konuşmak
tan  mahrum  kalan Krutçef. Televiz
yonda ve M illi Basm Kulübünde ko
nuşabilecektir. Krutçefin ziyareti 
M ilî! Basın Kulübünün tarihinde bir 
ihtilale vesile teşkil etm iştir: Kulübe 
ilk  defa olarak kadın gazeteciler de 
alınabilecektir. Mend£s-France’ın zi
yareti sırasında. M illi Basın Kulübü
ne girmek isteyen bir gazeteci “K a
dınlara yasak” cevabıyla karşılaş
mış, “Ben kadın değilim , gazeteci
yim” demesine rağmen barajı aşama
mıştır. Bu hâdiseyi hatırlayan kadın 
gazeteciler, yasağın kalkması habe
rine çok sevinmişlerdir. Sovyet Baş
bakanının basm toolantısmda, en in 
safsız, en güç sualler sormava hazır
lanan gazeteciler arasında, hiç değil
se kadın gazeteciler, M illî Basm Ku
lübünün kapışım kendilerine aran a- 
dama karşı insaflı davranacaklardır.

Ne konuşulacak ?

İT  rutçefin Amerikayı ziyareti habe- 
ri, duyulduğu andan itibaren çe

n til tefsirlere yol açtı. Avrupa ga
zeteleri İki devin küçük memleket
lerin sırtından pazarlık yapacağım 
yuauııar. Aj.ıerika bu «rörüşün doğru 
olmadığını göstermeye çalıştı. Eisen- 
hower’in Avrupa seyahati, NATO Ba
kanlar Konseyine Kerterim izahat 
vermesi büyiik ölçüde bu “pazarlık” 
endişesini silmek için yapılmıştır. 
Geçen haftanın ortasında Avrupa dö
nüşü radyoda konuşan Eisenhower, 
dâvet sebebini bir defa daha açıkla
mıştır. Amerikan Cumhurbaşkanına 
göre, “Birinci sebep, Krutçefe Ameri
ka ile Am erikalıların ne olduğunu 
görmek fırsatını vermek, ona büyük 
ve hak ikî bir hürriyet içinde bulunan 
frr m illeti yakından göstermektir, 
tkinei sebep te, Krutçefe Batı Berlin 

dahil olmak üzere günün belli baş- 
It meseleleri hakkında halkım ızın e- 
sas görüşlerini bildirmek ve bu ine-
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Kraliçe Elizabeth 11
Rekoru kırıldı

seleler hakkmdaki görüşlerini bizzat 
ondan dinlemektir” . Yan i bir pazar
lık bahis mevzuu değildir. Eğer K rut
çef yapıcı görüşler ortaya atarsa, b:r 
Zirve Konferansı yapılarak ihtilâf 

mevzuu meseleler üzerinde müzake
re açılacaktır. VVashington’da bir dip

lomat, “Pazarlık tabii ki yok. K rut
çef görüşünü açıklıyacak, Ike görü-

pfpk- , J r
İ

iv

Henry Cabot Lodge 
Vazife**: (JeıuıUuUkt.

günü açıklıyacak. sonra usanmadan 
ayni fikirleri tekrarlayacaklardır” di
yerek resmi izah tarzını nükteli btr 
şekilde ifade etmiştir. Aslında Was« 
hington’da ciddî müzakereler yapıl
masa dahi, Batı halk efkârının çok
tan hissettiği gibi, ziyaret Doğu-Batı 
münasebetlerinde bir dönüm nokta
sıdır. VVashirgton görüşmeleri, dün
yayı mahvedecek silâhlara her ik isi
nin de sahip bulunduğu hasım taraf
ların. ihtilâfların ı masa başında kar
şılıklı konuşarak halletmekten baş
ka çare kalm adığım  resmen tan ım a
larının ifadesidir. Krutçeften sonra 
Eisenhower Rusyaya gidecektir. Bu 
suretle başlayan yüksek kademe te
masları. hiç şüphe yok, daim i bir m a
hiyet alacaktır. İk i blok arasındaki 
ih tilâflar derindir. Amerika m ütte
fiklerinin tasvip etmiyeceği hal ça
relerini empozeye kalkışm ıyacak bir 
memlekettir. Bu sebeple ihtilâfların 
bugünden yarına halli beklenmemeli
dir. A lmanyanın birleştirilmesi, Ber
lin meselesinin halli, Avrupamn em
niyeti dâvası kolayca çözülecek kör
düğüm ler değildir. Belki Soğuk harb 
yıllarında dünyayı in filâk  ettirebile
cek anormalliklerin üstüste yığıldığı 
Uzak Doğuda ufak tefek rötuşlar 
yapma yoluna gidilebilir. O rta Doğu
da İsrail - Arap ih tilâfına »on verme 
çareleri düşünülebilir. F akat bütün 
bu meseleler çok vakit alacaktır ve 
bu meselelerin hallinde de en mühim 
ıınsur karşılıklı emniyet ve İtim at
tır.

Bu bakımdan silâhsızlanma ve az 
gelişmiş memleketlere müşterek yar
dım  ik i ana mesele olarak ortaya 
çıkmaktadır. Gerekli emniyet, silâh
sızlanma meselesine bir hal çaresi bu
lunursa, hakikaten, teessüs edecek
tir. Bloklar şimdiden, beş Batı ve beş 
komünist memleketin temsilcilerini 
toplayan bir silâhsızlanma komitesi
nin teşkilini kararlaştırm ışlardır. S i
lâhsızlanma yolunda önümüzdeki bir 
iki yıl İçinde müsbet bâzı adım lar a- 
tılırsa, kötümserliğin ve şüpheciliğin 
yerini iyimserlik alacaktır.

Az gelişmiş memleketlere müşte
rek yardım, dünyayı fakirler ve zen
ginler arasında bölünmek tehlikesin
den kurtarm akla kalm ıyacak, 1,5 m il
yar insanı barındıran hu memleket
lerdeki karşılıklı rekabet ve entrika
ların son bulmasını, bir işbirliği ha
vasının yaratılmasını sağlayacaktır.

Eisenhower, Krutçefe Berlin. La- 
os v.s. gibi âcil meselelerin yanında, 
en çok silâhsızlanma ve müşterek ik 
tisadi yardım mevzularını anlatacak
tır. '

İngiltere
Erken seçimler

P  eçen haftanın başında İng iliz Baş- 
bakam MacmiHan’m, Kraliçe ile 

görüşmek üzere Iskoçyadaki Balmo- 
ral Köşküne gitmesi, gazetecilere 
“Tamam! Seçimler kapıda” dedirtti. 
F ilhak ika Macmillan ertefrj gün. se
çimlerin 8 Ekimde yapılacağım  ilân 
e tti
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iîajtskcll
tK ile rin  lideri

M  Başbakan, seçimleri altı ay »ne 
almasının sebeplerini “önümüzde m ü
him milletlerarası müzakereler var” 
cümlesiyle açıkladı. Halk, bu m üza
kerelerde kim ler tarafından temsil 
edilmek istendiğini söylemeliydi. Mac- 
miKan haklıydı. Hakikaten Eisenho- 
wer - Krutçef görüşmeleri dörtlü bir 
Zirve Konferansına müncer olacak
tı. îngiiterenin müddetini doldurmuş 
ve seçimlerde değişmesi muhtemel 
bir hükümetle bu konferansta ağır 
basabilmesi beklenemezdi. Tâze kuv
vete ihtiyaç vardı. Bu sebeple seçim
lerin erkene alınması normaldi. Ma
mafih Macm illan’ın Sonbaharı, par
tisi için "en münasip zaman” olduğu 
İçin seçtiği herkesin ıjjalûrmıydu. M u
hafazakâr Partinin lideri çoktanberi 
bu "en münasip zam anı” bekliyordu.

Ingllterede 1956’dakl Süveyş boz
gunundan beri seçim lâfı vardı. Ara 
seçimlerinin çoğunu kazanan İşçi Par
tisi erken seçim istiyordu. Macmillan 
da partisinin bozulan moralini takvi
ye için seçime taraftardı. Bütün me
sele müsait anın yaratılm alıydı. Z ir
ve Konferansı temi, Macm lllan'a m ü
sait anı yaratma im kânın ı verdi. Do- 
ğu-Batı blokları arasındaki çetrefil 
meselelerin masa başında halli için, 
Moskova yolunu tutan Başbakan, İn 
giliz halkının büyük ekseriyetinin 
sempatisini kazandı. Soğuk Harpte 
dönüm noktası teşkil eden Eisenho- 
wer-Krutçef m ülâkatı büyük ölçüde 
onun eseri sayılmaktadır. Eisenho- 
\ver’in  İngiltere ziyareti sırasında 1 

m-lyon Londralının a lk ış lan  "Ike” 
kadar “Mac”e de gitm iştir.

Macmillan ve partisinin prestiji 
yükselirken, SUveyşten sonra yıldızı 
parlıyan İşçi Partisi. Hidrojen bom
bası hakkında Parti Körüğünün tâyl-
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ninde çıkan ih tilâ f yüzünden, seçim 
kaderini tâyin edecek “kararsız” seç
menler nezdindeki itibarını az çok 
kaybetmiştir. Velhâsıl politik hava 
M uhafazakâr Parti için müsaittir. N i
tekim nabız yoklamalarındaki isâbeti 
dolayısiyle dünya çapında şöhret ya
pan Gallup, Muhafazakârların üçün
cü defa kazanacaklarını bildirmiştir. 
Bu, yirminci asırda İngilterede hiçbir 
partiye nasip olm ıyan bir başarıdır. 
Ancak 1857 - 1S74 yıllarında Liberal 
Parti 4 devre iktidarda kalabilm iş
tir.

Gallup’un Ingilteredeki temsilcisi 
Dr. Henry Durant’a seçimlerin Mu
hafazakârların zaferiyle biteceğini i- 
lân fırsatı veren anketin neticesi şöy- 
ledir: Sorguya çekilen şahısların yüz
de 41,5’u M uhafazakârlar lehinde rey 
kullanmıştır. Yüzde 36 İşçi Partisine 
taraftardır. Yüzde 8 Liberallere g it
mektedir. Yüzde 14 henüz kararsız
dır. Bu neticeye göre. M uhafazakâr
lar rakiplerinden yüzde 5,5 ileride
dirler. Borsada çelik tahvillerinin, se
çim haberi üzerine yükselmesi de. 
M uhafazakâr zaferine itimadın bir 
işareti sayılmaktadır. Zira İşçilerin 
çelik sanayiini millileştireceklerini I- 
lân etmelerine rağmen, çelik tahv il
lerinin yükselmesi, aşın  bir itimadın 
delilidir.

26 Mayıs 1955’te yapılan seçim
lerin neticesi şöyle İdi:

Loîi.lraya döner dönmez İşçi Par
tisi Sekreteri, Cuma günü kampan
ya mütehassıslarım topladı ve seçim 
kampanyasını hazırladı, önüm üzde
ki günler çetin bir mücadeleye sah
ne olacaktır.

Gaıtskell. Perşembe günü Black- 
pool'daki sendika kongresinde “İşçi
lerin Zaferinin sâdece İngiltere için 
değil, bütün dünya için ehemmiyetli 
olduğunu” söylemiştir. GaitskeU’e 
göre Doğu - Batı tansiyonunu azalta
cak her türlü im kânı, ancak İşçi Par
tisi en iyi şekilde arayıp bulabilir.

İşçi Partisi Genel Kurmayı, “Tori 
dolandırıcılığı, 1951 - 1959” ism ini 
taşıyan bir broşürü piyasaya çıkar
mıştır. Broşürde Macmillan kabine
sindeki 13 bakanın, ancak çok nüfuz
lu asilzadelerin gidebildiği E ton’dan 
mezun olduğu anlatılmakta, bununla 
İngiliz demokrasisini mahdut bir asil
zade grupunun idare ettiği gösteril
mek istenmektedir.

Buna mukabil Muhafazakâr P ar
ti Başkanı I^ord Hailsham  -başkan, 
partinin idari işleriyle uğraşan tek
nik adamdır- parti teşk ilâtına “n a 
sıl olsa kazanacağız” havasına kapıl- 
mamayı tavsiye etmiştir. Lord Haiîa- 
ham. muhalif partinin “çamur a ttı
ğ ım ”, kendi partisinin bu seviyeye 
düşmiveceğıni söylemiştir. Mücadele 
serttir.

Önümüzdeki günlerde, muhteme-

K nltuk sayısı 

M uhafazakâr Parti S44

İççi Partisi 278 |
Liberaller 6

Kev sayısı

13333000
12405000

723000

Ntsbet

%  49.8 
46.3 

2.8

1955 seçimlerinde rakiplerinden 
yüzde 3.5 fazla rey alan M uhafaza
kârlar, 344 koltuk kazanmışlardır. 
İşçi Partisi ancak 278 koltuk alabil
miştir. Hâlen Muhafazakârlar, rakip
lerinden 58 koltuk ileridedirler. Eğe* 
reyler yüzde 1,6 nisbetinde İşçi Par
tisi lehine bir kayma gösterirse, İş
çiler Parlâmentoda çok hafif b ir ek
seriyet elde edebileceklerdir. Fakat 
bu ekseriyetle memleketi idare etmek 

imkansız olacağından, yeni seçimlere 
gideceklerdir. Eğer reylerde, yüzde
3 bir kayma vukubulıırsa, İşçi Parti
si rahat bir ekseriyet elde edecektir. 
Buna mukabil M uhafazakâr Parti 
lehine yüzde 2 kayma. Macm illan’m  
partisinin koltuk fazlasını 58’den 
160'ye çıkaracaktır. Seçimin netice
sini Gallup anketinin bildirdiği yüzde
14 nisbetindeki kararsızlar tâyin e- 
decektir.

Kampanya

acm illan’ın seçim haberi muhalif
parti liderlerini Moskovada ya

kaladı. Parti liderleri Gaitskell ve 
Aneurin Bevan. Rusyadan sonra Po- 
lonyava gitmek kararı ndaydılar. F a 
kat Macm illan’m  sürprizini öğrenince 
acele Londraya döndüler. Dönmeden 
evvel, Bevan. meşhur Pravda'ya 
"M utlaka kazanacağız” diye bir be
yanat vermeyi unutmadı.

len 17 Eylülde Parlâmento toplantı
ya çağırılacak, 18 Eylülde kendi ken-

U evao  

Kampanyam» beyni
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Kral Suud ve
Earakediyt

dini fesih karan verecektir. 28 Ey
lülde adaylık için müracaatlar yapı
lacaktır. S Ekim  seçim günüdür. Ka
ranan milletvekilleri U  Ekimde ye
min edecekler, 20 Ekimde yeni parlâ
mento toplanacaktır.

Fas

A nıp  Itırlı n

\ tp Birli£i bayrağının üzerinde
• .-.allandığı Kazablanka şehri Be- 

!<xJ1>v binasında yapılan Arap mem- 
'ek.<:«.-ı üı.n bakanlar kademesindeki 
toplantını çeçen haftan ın başında 
sona erdi. İsrarlara rağmen Tunus 
ve Irakın  katılmadığı Kazablanka 
toplantını. b î lik gösterisi mahiye
tindeydi Bu sebeple. Kilislin ve Ce
zayir meseleleri gibi, birliği temin 
edici dâvalar konferansın başlıca 
mevzuu oldu Ama zihinlerdeki asıl 
i;*ı’v>le hiç s’iphe yok Arap Birliği 
te k lif lim i Mısırın Aleti olmaktan 
kurtarmaktı. Kuliste en çok bu me- 
Hole üzerinde duruldu.

Pazartesi «ünü kabul edilen ka
rarda Filistin meselesinin siyasi, as
kerî ve iktisadi veçhelerinin incelen- 

bildirilmektedir Filistin mevzu* 
, unun » iz i tarafları Ocak basında ye

niden görüşülecektir.

Tebliğ bu "bâzı tar&flari’ın  ne ol* 
dujtfumi ^dyleıoemektedlr Fakat “bâ. 
zı tara fla r ' lâfıyla. Kral Suud ve
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Albay Nasır
yen diler

Başkan Nâaırvn Kahire toplantısında 
kararlaştırdıkları ‘'bir Filistin ordu
su ve hükümeti kurm a” fikrin in kas
tedildiği aşikârdır.

Tebliğin ele aldığı ikinci mevzu, 
Cezayir meselesidir. Cezayir milli- 
yetçilerinin de katıldığı konferans
ta. Milliyetçilerin görüşü kolay tas
vip bulmuş. Birleşmiş Milletlerde 
"Fransa mezalim i”nin ele alınması 
kararlaştırılm ıştır.

Bu arada General de Gaulle. Ce- 
zayirin kaderini tâyin  edeceği söy
lenen ve büyük bir merakla beklenen 
bir beyanat yapmaya hasırlanm ak

tadır. General de Gaulle, Cezayir me
selesinin biran evvel hallini isteyen 
Eisenhovver’e Paris ziyareti sırasın
da plânını açıklamıştır. Fakat plfln 
hâleıı son derece gizli tutulmakta, psi

kolojik bir şok yaratılm ak istenmek
tedir Mamafih General de Gaulle’Un 
zihninden. Cezayıre muhtariyet ta 
nıma düşüncesi geçtiği sanılm akta
dır General, büyük bir ihtimalle, 15 

Eylül konuşmasında, "dahili işlerde 
muhtar bir Cezayir Hükümeti ku 
rulması için seçim yapılacağını” ilân 
edecektir.

Böyle bir teklifin. 5 yıldır Ceza- 
yirin istiklâli için dövüşen ve bir Ce
zayir Hükümeti kuran Milliyetçiler 
tarafından kabulü çok zayıf bir İhti
maldir Milliyettiler. Fraıvsız idare
sinde yayılan seçimlerin, kuklaları

işbaşına getireceğinden haklı olarak 

şüphe etmektedirler

Milliyetçilerin talebi. F r a k ız  ve 

Cezayir Hükümeti arasında 
reler yapılması ve Cezay:rin statüsü
nün bu müzakerelerde kararlaştırıl
ması merkezindedir. General de Gh- 
ulU- Ce/.aylrlı m ili :.elçileri < ıml- 
hatap Kaynamakta İsrar etmektedir.

Bu Mîb-ple G. nerııl de OııUİle Un 
me-akia beU- -n n;.tk-mun. ' ’ezayır 
meselesinde yeni bir durum varatma- 
sj beklenmemektedir.

JapoiiN  a

A n a y a s a  ve üsl< r

f '  e'or. haftanın oltasında. J«pon
yüksek Mahkemesi, Amer.kan ve 

jap-ın Hükümetlerin.n yüreklerini 
ağızlarına getlruh çok a lâ la  ce • c 
bir dâvanın durulm asına badadı.

Hikâye " Japon talebesinin Tok
yo civarındaki bir Ameri Kan üssüne 
hücumuyla baş.adı. Alt mahkeme ta 
lebeleri beraat ettirdi. Beraata sebep 
olarak da. Amerikanın himmetiyle 

yapılan harb sonrası Japon 
sının 9 uncu maddesin, ilen sürdü. 
Bu madde. Japonyanın harb etn^K- . 
ten vazgeçtiğini, bu sebeple hava 
kara, deniz kuvvetlen ve d .gerjM Jrf “
vasıtaları bulundurmıyacagmı bililir . 

mektedir.

Bu hükilm  üzerine, dâva Ameri
kalıların Japon toprak!-i . - » asker 
bulundurmasının ve üaler tes:s etme 

sinm Anayasaya uygun ■
£ı gibi çetin bir mesela haluK. „eıaı.

Yüksek Mahkemede Japon  ̂  avu- 

katları. Amerikan ha\
üslerinin Jnponyayı. is te m e d i hal 
de harbe sürüklenme tehlikesine m â
ruz bıraktığın ı ve Anayasayı M U  
ettiSini ileri sürmüşlerdir. -6 avu 
kat. Amerikan askerlerinin Japonya* 
vı terketmesini ve A lt mahkeme ka 
rarının tasdikini istemektedirler.

Alt mahkeme kararını temyiz e- 
den hükümetin temsilcilerine Köre, 
Amer,kan askerlerinin Japon toprak
larında bulunması, Anaya-sanın 9 un
cu maddesine aykırı değildir. Zira 
Japonya, harbi reddetmekle, nefsini 
müdafaadan vazgeçmemiştir. Ameri
kan askerleri Japonyada. Uzak Do
ğunun sulh ve emniyetini muhafaza 
ieln bulunmaktadırlar. Bu dunun 
bölge anlaşmalarına cevaz veren.Bir
leşmiş Milletler Andlaşmasına uy
gundur Sonra milletlerarası andlas- 
malar. Yüksek Mahkemenin selfthı- 
yeti dışında kalmaktadır.

Yüksek Mahkeme, henüz karanm  
vermemiştir. Görünüşe göre. Yüksek 
Mahkemenin 15 üyesi. Anayasanın 
hükmüne uyarak Uzak Doftudaki 
Batı savunma sistemini altüst etmek 
veya realist davranarak Anayasayı 
çifitıemek gibi çetin bir durum la kar

tı karsıyadır.
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Tanıtma
"Biz bufüı inanıyoruz”

«  I Buna İnanıyoruz"
New York Lak. Türk Haberler 

BUroauııun yayınladığı bir kitapçığın 
adıdır. Muhteviyatına bir göz geidı- 
rınee hayrı iler iğinde kalm&mıya im 
kân yoktur. Türkler neye inanıyor
lar? Bu “.naııç” Am erikalılara na
sıl tanıtılıyor? Türk Haberler Büro
sunun müdorii N un  Eren, bu 15 için 
Turk karik ıtüristierin eserlerine baş
vurmuş, derlediği karikatürlerden 
bu, teiniz baskılı, güler yüzlü kitap
çığı meydana getirmiştir. İrkiltici 
olan, Türkiyenin yabancı memleket
lere tanıtılması bahsinde. Basın-Ya
yın Umum M üdürlüğünün Ankara 
merkeziyle New York şubesi arasın
daki zihniyet ayrılığıdır. Merkezde, 
gerçeklerin gizlenmesi ana prensip
tir; zülftiyare dokunmama kaygısı, 
müsbet propaganda kaygısını yok et^ 
ntektedir. New York'ta ise tanıtma 
anlayısn tnmuıı tam tersidir. Ameri
kalılar TUı kleri glinden güne daha 
sempatik görüyorlarsa, bunda Nuri 
Erenin çalışmalarının büyük bir rolü 
olduğu şüphesizdir.

İşte “Türkivede Biz buna İnanı
yoruz” adlı kitapçıktan bâzı örnek
ler: "Politikacılar Daima Memlekete 
Yol gösterir" başlıklı sayfada ik i k a 
rikatür.. Birincisi “Sulh Zam anı” baş
lığını taşıyor. Politikacı m illetin önü
ne geçmiş, ona yol gösteriyor. İk in 
cisinin adı “Harb Zamanı” ... Bu se
fer millet asker olmuş, öndeki politi
kacı bu kere arkaya geçmiş, yol gös
terme işini arkadan yapıyor. “Seçim 
Kampanyası Sırasında Yapılan Vaat
lerin Tutulması Gerektiğine İnanıyo
ruz” başlıklı sayfadaki ik i karika tü
re gelince, birincisinde politikacı, 
vaat yüklü bir torbayla seçmenin a- 
ya£ma gelm iştir: İkincisinde, seçim
ler bitmiş, vatandaş, vaAt yüklü tor
ba bu sefer kendi sırtına yüklenmiş 
olarak, ortada kaîakalnııştır. Bir baş
ka sayfada “Parti Politikası.. GUnlUk 
Hayattan Uzak Kalmalıdır.” başlığı 
altındaki karikatürde bir sandal. De
nizde bir edam boğulmakta. Sandal
daki soruyor: “Demokrat mısın ?
Halk Partili m i? ” Bir başkası “Eski 
A lışkanlıklar Çabııc/ı'". Unutu lur” di
yor. Birinci karikatürde köylü eşe
ğini ağaca bağlamış. İkincisinde 
traktörünü..

Yalnız iç politika bahsinde değil, 
Amerikayla, K ıbnsla. günlük hayat
la. aile ve aşk hayatıyla, meslek ha 
vatıyla alâkalı bahislerde. Türklerin 
ne düsündügiinü aksettirmek için se
çilen karikatürler, bir yandan Türk 
mizahının, Türk karikatürcülüğünün 
seviyesini uygun bir zaviyeden Ame
rikalılara tanıtmakta, öte yandan da. 
bütUn insanların anlayabileceği bir 
mizah görü--îti kitapçığın düzenlenme
sine hâk im  olduğu için. Amerikalı 
T ilrkü eninde sonunda kendinden ay
rı olmıyan. kendi gibi düşünebilen 
bir İnsan olarak görebilmekte, bunun

V A 'I I N
•onunda da p*-k tabii olarak Türke 
olan yakınlığı, sempatisi, alakası art
ma ktadır. “Türkıyede Biz Buna İna
nıyoruz” kitapçığı, N un  Erenin pro- 
pavania İşlerinde <Osterdıgı başarı
ların ı»rı UMirlı vt «o hoz*■ tfOılınür- 
lenn< l*n  b in d ir .

( ,'ık nm / » » k a k ta

\ | amafih Aııver kalılar kendi mem
leketlerinde Türkiyeyle ancak, 

posta yoluyla temasa seçebilme im 
kânına salıintırlcr. Tiırk Haberler 
Bürosuna mektup yay.ıp neşnyat iste
me arzusu da yalnız, ya Türkıyeyi 
görmüş, ya da Tüvkiyeyi bir dostla
rından Işıtmış Amerikalılarda uyan
maktadır. Bunun sebebi de Türk H a
berler Bürosunun, gözden uzak bir 
semtte bulunmasıdır. 52 ncı sokağın 
doğu ucundaki bir binanın onuncu ka
tında bir apartman dairesine sığın
mış olan Türk Haberler Bürosu gerçi 
şehrin muteber muhitlerinden binn- 
dedir -yandaki apartmanda Greta 
Garbo oturur-: fakat onbeş milyon
luk New York’ta Türk Haberler Bü
rosunun nerede bulunduğunu bilen
lerin sayısı 500'ü geçmez. Halbuki, 
diğer memleketlerden hemen hemen 
hepsinin tan ıtm a ve turizm  büroları, 
şehrin merkezi yerlerindedir; iş ma- 
tıallerindedir. Hem de onuncu kat
ta  değil, fakat cadde üstünde.. Çoğu
nun bir dükkân ı ve v itrin i vardır. 
Hergtin yüzbinlerce Ne\v York’lu, ya
bancı tanıtm a bürolarının vitrinlerin
de, o memleketlerin câzip tarafların
dan birer parça bulur; o memle
ketleri gezme görme isteği içinde 
uyanır. İstediği zaman dükkânın ka
pışım açıp içeri girer; enformasyon 
memurundan istediği bilgileri, istedi
ğ i broşürleri alır. Türk Haberler Bü
rosunun bu çeşit ziyaretçisi ise yok 
denecek kadar azdır. Büronun yerini 
bilenler bile, otobüs ve metroların u ğ 
rağı olmıyan bir sokağa gitmeyi göze 
almamaktadırlar. Büro, propaganda 
isini daha cok posta yoluyla yapmak
tadır. Büronun günlük mektup hac
m i oldukça yüksektir. Gene de New 
York nüfusuyla kıyaslanınca, günde 
100  kadar bilgi talebi mektubunun

O K U T O H

V-

ne kadar ehemmiyetsiz bir rakam 
utıluğu anlatılır. Türkiyenin Arııen- 
kada 1^1 tanınmasının sebeplerinden 
t>aşlıcası. Nuri Erenin tnj sahadaki 
bütün bilgisine, muhitiyle tamas kaa- 
bıllyetıne, müsbet zihniyetine rağ
men, büronun rasyonel denebileeek 
bir propaganda çalışmasına yıllar
dır girememiş olmasıdır. Bundan beş 
vıl önce büroyu merkezi oır yerde, 
dükkanlı ve vıtrlnli bir ofise taşıma 
tasavvuru bugüne kadar henüz ger
çekleşmemiştir. Türkiye adını çoğun
lukla “This Is Turkey -  İşte Türki
ye" adı aitında American Broadcas- 
tlog Conıpany radyosunda yayınla
nan ve Türk llab^rlar Bürosu tara
fından hazırlanan t)rogramlardan du
yan Ne w Yorklular. istedikleri M i
m len ancak posta yoluyla elde ede
bilmekledirler.

Türk Haberler Bürosunun hazır
ladığı broşürler nevse ki. gerek baskı 
ve gerek muhtevivat bakımından, üs
tün kalitededir; hatta bu kalitenin, 
başka yabancı büroların broştlrleri- 
ninkine k ıyaca, çok daha üstün oldu
ğu söylenebilir. Aııkarada, Basın-Ya
yın Umum M üdürlüğünün hazırladı
ğı tanıtma ve turizm  broşürleriyle, 
New York bürosunun hazırladığı bro
şürlerin kıvası, aradaki farkın kıvas 
ölçülerini aştığını ve merkezdeki neş
riyat bürosunun bosuna çalıştığını 
ortaya koyar.

Okullardan başlıyarak 

R  ugünkü şartlar içinde doğrudan
doğruya halka inmek imkânsız 

olduğuna göre, büro m üdürü Nuri 
Eren bu işi, bâzı teşekküllerle ve bil
hassa okullar ve üniversitelerle tema
sı temin etmek suretiyle yapmayı ter
cih etmektedir. Hele okul ve üniversi
teler, Türk Haberler Bürosunun başlı
ca “müşterileri” arasındadır. Türk 
hayatı, Türk kü ltürü mevzularında 
hazırlanm ış çeşitli büroşürler, okulla
ra Türkiyenin coğrafyası, tarihi, ıdar® 
sistemi hakkında bilgi veren, vazıh 
ve alâka çekici surette hazırlanm ış 
eğitim  malzemesi, Türkiyenin fark ı
na varmış bir Amerikan neslinin ye
tişmesinde, gerçi kifayetsiz, fakat 
gene de ehemmiyetli bir rol oyna
maktadır.

Erenin kayda değer işlerden bi
ri de, Adnan Saygunun “Yunus E m 
re" oratoryosunu p lâk  halinde yayın
latmasıdır. Geçen yılın Kasım ayında, 
Leopold Stokovski idaresinde Symp- 
hony of the A ir ve Crane Korosu tara
fından Birleşmiş Milletlerde icra edi
len “Yunus Emre” oratoryosunun bu 
icra sırasında kaydedilmiş şeritleri. 
Türk Haberler Bürosunca, m ahdut 
baskılı, 33 devirli bir uzun çalan p lâk 
haline getirilm iştir. Bir yandan Ame- 
rlkada musikişinaslar sendikasının 
şartlan, öte yandan Tilrk Haberler 
Bürosunun ticari işe girişmesine İm
kân olmaması, “Yunus Emre”nin t i
cari p lâk  halinde çıkmasına engel ol
muştur. Fakat, görünüşü bakım ından 
tıpkı bir ticarî uzunçalan p lâğa ben- 
ziven "Yunus Emre” plâğı. Üniver
sitelerin musiki bölümlerine, musiki 
tenkitçilerine, manacerlere. gazeteci
lere ücretsiz olarak dağıtılmakta, 
böylece bu tesirli kişiler vasıtasıyla 
eserin tanıtılması sağlanmaktadır.
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S .  , , ru ıın  n K ın  h a f if  t u t u l ı ı ıa j ı  i&jtıın sel-

j ,* ,  koluyla unlatılır.
D in le n d i' 1*1 lıjler

Kadm veya ertıek. her insanın gün
lük vazifeleri haricinde zevk duy-

Istirahat şart

A vrupa İktisadi İşbirliği Teşkilâtı 
Genel Sekreteri Mr. Cahan. bize 

"24 saatte 23 saat çalışma” tavsiye 
ededursun, iktisatta degril anıa hıf- 
zıssıhada ondan kat kat selâtıiyetli 
ilim  adam larının fikri şudur: İy i ça- 
hşmak, verimli çalışmak için iyi isti
rahat etmek şarttır.

Tabiat, bu kaideden insan vücu
dunun hiçbir uzvunu müstesna tu t
mamıştır. H attâ  durmadan çalıştığını 
zannettiğim iz kalb bile iki darbe ara
sındaki bir anlık duraklamalar saye
sinde çalışma kudretini muhafaza e- 
debılmektedir. Mide ik i hazım  ara
sında dinlenir, -tabii oburlarınki de
ğil- Toksinlerin yıprattığı sinir hüc
releri ise, ancak İstirahat anlarında 
bundan kurtu lur ve yeni bir enerjiye 

sahip olur.
Şu halde, sağlam sinirlere sahip 

olmanın çaresi iyi istirahattir. Y a l
nız, çalışmayı durdurmak istirahat 
etmek değildir Meselâ ev işlerinden 
fazlasıyla yorulan bir kadın süpürge
yi «ünden atıp oturduğu ve hattâ  
yattığ ı yerde mütemadiyen yetişti- 
remediği işleri, kocasının ve çocuk
larının eve döndüklerinde yemeği ha
zır bulam ıyacaklannı düşünürse, ya 
da kendisini üzecek diğer şeyleri 
kurmaya, hesaplamaya başlarsa k a f 
iyen istirahat etmiş sayılmaz. Zihnî 
yorgunluklar, bedenî yorgunluklar
dan daha yıpratıcıdır. İstirahat anı 
dediğim iz dakikalarda elimizi kolu
muzu nasıl dinlendiriyorsak, düşün
ce mekanizmamızı durdurup zihn i
m izi de dinlendirmemiz şarttır. F a 
kat kafam ızı bir saat gibi kurm ak 
veya kurmamak, her zaman elimizde 
olmadığı İçin, tamamiyle İstirahat 
etmek istediğimiz zaman bir yere 
uzanıp zihni meşgalemizi bir mecmu
anın sayfalarını karıştırmak, yap
tırmayı düşündüğümüz yeni elbiseyi 
düşünmek, odanın şeklini nasıl de
ğiştirebileceğimizi tasarlamak g bi 
şeyler kafam ızı dinlendirmekte çok 
faydalıdır. Çalışırken iş değiştir
mek de insanı dinlendirir. Meselâ iki 
saat durmadan m utfakta yemekle 
uğraşmaktansa bir saat yemek pişir
mek, yarım saat odayı tanzim  etmek, 
yarım  saat dolap yerleştirmek daha 
az yorucudur.

İy i dinlenmekten başka, çalışır
ken de dikkat edilecek bâzı hususlar 
vardır: ağ ır bir yemek yedikten son
ra, bedenî veya zihnî faaliyette bu
lunm ak doğru değildir. Hazmı sa- 
atlannda istirahat şarttır. Akşam 
yemeklerini ha fif yemek iyidir diye 
söylenirse de, bu öğle yemekleri 
m utlaka ağ ır yenmeli demek değil
dir. Yemekten sonra hemen yatm a
m ak ve biraz yürümek şartiyle en 
kuvvetli yemek akşam sağlanmalı
dır. Öğle yemeğini tak ip  eden saatla- 
n n  çalışma saatlan olduğu ve hazıtn 
faaliyetinin çalışma randımanım  dü
şüreceği düşünülürse, öğle yemekle-

dugu başka meşgaleleri de olmalıdır. 
Birçok meşhur iş veya siyaset ada
m ının tatil günlerinde balık tutarak, 
resim, yaparak, keman çalarak d in 
lendikleri malûmdur.

Pul veya k itap merakı, maran
gozluk, bahçe işleriyle uğraşmak 
v. s. gibi meşgaleler işinden dönen 
erkeği yormaz. B ilâkis işinin en sı
kıntılı bir anında yeni elde ettiği pul
ları. alacağı bir kitabı, yeni yaptığı 
bir etajeri, tarhın ortasına diktiğ i 
gül fidanım  hatırlıyarak ferahlar. 
Kadınlar asırlardan beri dantel ve 
yün örerek, kanaviçe işliyerek ağır 
ev işlerinin yükünü hafifletmesini bil
mişlerdir. Bugün, her ev kadınının 
sepetinde arada sırada eline alabile
ceği bir iş bulunmalıdır. Boş zaman
larında evlerine abajurlar yapan, 
tahtadan bir tabağı resimle süsleyen 
bir kadın bu suretle hem zevk duyar, 
hem de hakikaten dinlenmiş olur.

Dinlendirici meşgale, m utlaka in
sanın esas İşinden fark lı olmalıdır. 
Meselâ bir edebiyat profesörü için 
iyi bir ikinci meşgale, eve geljp re
sim yapmak veya şiir yazmak değil, 
bahçede çiçek yetiştirmek, atölyeye 
gidip marangozluk yapmaktır.

Anneler çocuklarını küçük yaş
tan ikinci meşgalelere alıştırırlarsa, 
onlara büyük iyilik etmiş olurlar. 
Açık hava
|> ürolarda ve diğer kapalı yerler

de çalışmaların iyi dinlenebilme- 
leri için tatil günlerinden istifa
de ederek açık havaya çıkmaları 
şarttır Evleri. işyerlerinden uzak
ça olan insanlar biraz yürümeye mec

bur oldukian İçin, bu, on iann farkın
da olmadıkları bir şekilde fayda ve

rir
D kkn t edilecek d ğer bir nokta 

da çalışırken telftsa kapıln ;am akur. 
İşini yetiştirememek, fena yapmak 
veya bir an önce Bitirmek telâşı in
sanı iki m isli yorar. Şu halde yorul
madan iş görmek için, telâşsız çalın
mak, zaman zaman İş değiştirmek 
ve istirahat ederken zihni üzücü ve 
yorucu mevzulardan uzak tutm ak 
lâzımdır.
Tatil (dinleri
I )  aşta hafta tatili olmak üzere, iş
* yerlerinin kapalı bulunduğu di
ğer günlerde İnsan daha iyi dinlen
me fırsatı bulabilir. Ancak bu günle
rin tam  bir istirahat halinde geçme
sini ev kadını tanzim  eder.

Pazar günleri erkek evde diye ona 
bütün sıkıcı işleri yüklemek haksız
lık  olur. Pazar günü ev kadını da 
m üm kün mertebe ev işi yapmamalı
dır. Ailenin en çok sevdiği yemeğin 
malzemesi bir gün evvelden alın.p 
her şey önceden hazırlanmalıdır. Ta
til günü ikinci yemek de kaldırılmalı, 
hazır bir tatlı ve salatayla ik tifa  edil
melidir Akşam  yemeği yerine de iyi 
bir kahvaltı tercih edilmelidir. Bu 
sâyededir ki tatil günü hakiki bir is
tirahat günü olabilir ve insan hem 
vücudunu, hem kafasını tam  mâna- 
siyle dinlendirebilir.

Cüz'lltk
Ağız temizliği

C iyimi, gözleri, saçlan, kısaca yü
zü son derece güzel olan bir ka

dında ihmal edilmiş ağız temizliği 
bütlin güzelliği gölgelemez m*? Ağı* 
bakımı ve temizliği hiç ihmale gel- 
mıyen bir iştir. Nice güzel kadınlar 
görürüz, sararmış dişleri, biçimsiz 
boyanmış dudakları, sarımsak veya 
soğan kokan ağızlarıyla sadece tik-

Spor yapaıı hır kadın 
Bu da bir dınlenm&Ur
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«indiricidirler. Sarımsaklı, soğanlı,
yiyecekler yenmez m ı ? Şüphesiz ye
nir. Kakat bu kokulan yok etmek 
çok kolaydır. Çünkü ağızdaki arızi 
kokulan giderecek pastiller yahut 
suya dam latılıp gargara yapılacak 
dezenfektan maddeler vardır. A n z i 
kokulardan başka devamlı ağız ko
ku lan  vardır ki, bunların başlıca se
bebi bakımsız diş, bademcik iltihabı 
veya mide rahatsızlıklarıdır. En iyi 
çare doktora başvurup sebebinin or
taya çıkanlmasıdır. Mide, bademcik 
ve diş tedaviyi icap ettiriyorsa tabii 
ki bu, doktoru ilgilendiren bir bahis
tir.

Bir de dişin bakımsızlığından ile
ri gelen ağız kokusu olabiljr ki, bu
nun halii pek kolay ve basittir. Dış- 
leri fırçalamak, çocuklukta elde edi
len bir alışkanlık olmalıdır. Ama böy
le bir alışkanlık edinilnıemişse bil
hassa ihmal etmemiye d ikkat edil
melidir. Kullanılan diş fırçalarının 
ne çok sert, ne de yumuşak olması 
lâzımdır. Günde en az bir defa yat
madan önce m utlaka dişler fırçalan
malıdır. Bundan başka iki üç günde 
bir balmumu sürülmüş ibrişimle diş 
aralarını temizlemek faydalıdır. H af
tada bir defa dişleri macun yerine 
çok ince sofra tuzuyla ovmak beyaz
latm ak için en iyi usûldür. Diş etle
rinin kuvvetlenmesine ihtiyaç varsa 
b,r m iktar dereotu suda kaynatılıp 
süzüldükten sonra bir iki dam la ten
türdiyot ilâve edilerek elde edilecek 
suya yumuşak bir fırça batın lm ak 
suretiyle diş etleri hafif hafif ovul- 
malıdır.

Ağız kokusunu gidermek için en 
tabiî ve en güzel çareyi, eski Yunan
lılar bulmuşlardır: Bir portakal ve
ya elma yemek, sonra da sevgiliye 
aynı ır.eyvadan yedirmek Yunan de- 
likanlılannda âdetmiş.

Diş ve ağız içi tem izli*' temin 
edildikten sonra dudak sıhhati ve 
güzelli*! düşünülebilir. Bâzı dudak
lar çatlar, kurur ve küçük kabarcık
lar yapar. Çoğu zaman bu gibi du 
dak sılıhatsizligine ru jlann  sebep ol- 
d ü ^ ı sanılırsa da daha ziyade içten 
gelen rahatsızlıklar yükünden oldu
ğu b linmelidir. Mamafih böyle hal
lerde rul kullanm am ak daha doğru 
olur Dudakların çatlamaması için 

limon veya kolonya ile ovma
y ı  kalkmak hatalı bir iştir. En iyisi 
k ıynam ış yağm ur suyu İle sık sık 
y.kayıp tuzsuz tereyağı sürmektir.

Renksiz ve cansız dudaklar var
dır. iste, masala ihtiyacı olan dudak
lar böyle görünür. Sadece konuşmak 
dudak için lüzum lu hareketi tcnrn 
e'-nez. Cok konuşan kadınlarda b le 
r^tksl* dudaklar pek çok görülür. 
Kam harekete geçirmek ve dola.vı- 
jry ’e renkli b ir görünü? temin etmek 
f 'in  masaj lâzımdır. En kolay du-

liuiıalan Gendik

1 I  arb hakikaten sosyal bir felâ
kettir. İkinci Dıuıya Harbi bi

teli şuuca .yıl olduğu halde açtığı 
yaralar hâ lâ  kapanmak bilmiyor. 
Liderlerin peşinden sürüklenmek 
torunda olan halk kütleleri İsteni
leni yaptı, öldu ve öldürdü. D ün
yayı saran ateş İçerisinde yıllarca 
yaşanmaya çabaladı. A rtık  her şey 
bitti. Üiüier unutuldu, düşman o- 
laıı devletler barıştı, yıkılan şehir
ler onatıldı, belki de eskisinden 
daha guzel oldu. Am a bombardı
man altında dünyaya Kelen, baba
sının cephede şehit dııştiığ.ıııü du
yan, anasının hayatını idame etti
rebilmek için gayri meşru yolla
ra sapt.ğıııı goreıı, geceleri bir ha
rabede gözünü kapayıp gün ışı
ğına orada gözletin! açan, nihayet 
bayatını aynı çetin şartlar altında 
kazanmaya çabalayan dünün ço
cuku, bugünün genç nesli neye i- 
nansın? Kime bel bağlasın? Işte- 
bu sual harb felâketini görmüş 
bütün memleketlerde âdeta genç
liğin parolasıdır. Gençlik inançsız
lık içindedir. Mesuliyet bilmiyen 
âsi ruhlar bunalmaktadır. Dinî, 
ahlâki, siy asi hiçbir görüşü ve an
layışı seçmiyen bu geı.çler, ne yap
mak, nereye gitmek istediklerini 
bilmiyorlar, tnançlannın kaybıyla 
pusulasız hale gelenler, karşı koy
dukları şeyi şuurlu bir şekilde or
taya koyamıyorlar.

Amerika, Ingiltere, Fransa, 
A bna ııja , Danimarka, İtalya.
Rusya ve .Taoonyanm yann-n* teh
dit eden bu âsi gençler, eğitimei-

Fatm a GZCAN

leri acı acı düşündüren karıcık 
bir problem olarak görünüyor. Bu
nun nasıl halledileceği merak edil- 
ııılyecek şey değildir. Ancak ga
zetelerde okuduğumuz bâzı küçılk 
haberler bu problemin halli uğru
na muhafazakâr kilise çevrelerin
de bile nıülây im  bir davranışın 
mevcut olduğuna dikkatim izi çe
kiyor. Meselâ bâzı dinciler, genç
leri kendilerine çekebilmek için 
kilisede Kock and Roil çalınması
na bile rıza gösteriyorlar!

İşte, dünyayı saran bu bunal
tıl!. âsi gençler modası, bir gün de 
bizim ■■ eıııleketimlze uğrıyabilir. 
(•erci birlin genç, nesil fiilen harb 
felâketi görmedi, bu yüzden m â
nevi değerleri ölmüş değil. Fakat 
Amerikadakl “ Beat Generation”, 
tngiltejedetd •'Teddy Boys’", Al- 
nıanyadakl “Halbstarken” ve Ja- 
ponyadaki “Tokyo Joku” adlarım 
alan âsi gençlerin davranışları bir 
moda olarak memleketimize girer
se, eminim ki kolayca yer eder.

Çünkü bizde dışardan gelen her 
şeyi çabuk kabul etme temayülü 
vardır. Bundan başka hu moda, 
delikanlılık cağı dediğimiz, heye
canlı ve mesuliyet duygusunun 
hafiflediği yaştakiler arasında ya
yılacağı İçin tesiri daha süratli ve 
kuvvetli oia<»ktır. En çıkar yol, 
gençlerimizi böyle bir modaya ka
pılmaktan uzaklast'rma çareleri
nin aranmasıdır. Yavem  hale ye- 
lirse, eğitimcilerimizin bu mesele
yi ne seklide halledebilecekleri 
meçhuldür.

dak miasa.1i P harfiyle başlayan ke
limeleri sıralamak suretiyle her gün 
beş dakika içinde yap’labilir. Biltün 
mnsele P harfini kuvvetli söylemek
tedir Patlıcan, pırasa, mınc. pelte, 
portakal mıdra nüâv v s. sr’b1 keli
meler bu temrinler için en uygun o- 
lanJandır.

Rak ’m lı ve saf’-'ıfh yerinde olan 
dudaklar biraz d ’ikkatle boyanırsa 
cazip bir afi-i7a sahip olmamak için 
h<  ̂ srhen kalmam Eskiden moda ol- 

g h i kil^npov b 'r ” T ve gül 
dudak devri çoktan fp^tiMne göre 
l«ter büvük. ’stivr Mlciik olsun. 'ba
kımlı aSız pü^ I  bovanrvt.ıs dudaklar 
daima h " «  e der P^vap^ken de t"- 
mi^ ve t'tiT olm^k sn-ttır Evvelki 
bT>’a tsm »m !v’n eıkorıld'ktnn ve dıı- 

bfirîr v«?lı hJr Vrem'e v «v j 
kakao yağı ile ovulduktan, yağ tu 

valet kâğıdına iclrildikten sonra ka
lemle dudağın şekli belirtilmelidir. 
în<\ bir tabaka hai nde pudra sürü

tebil r Bu n ılu n  sab'tîiğini temin e- 
der. Eğer ağız genişse ve nispeten
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RADIN

küçük görünmesi isteniyorsa alt v« 
üst dudağın tam  orta yeri yanlara 
nazaran daha koyu boyamnalıdır. 
Bâzı kimselerde de ya üst yahut da 
a lt dudak diğerine nazaran daha in
ce olur. O zam an da ince olanı koyu 
boyamak icap eder. Dudak uçlarının 
aşağıya doğru sarkık olması yüzü 
yaslı gösterir. Onun için dudak ka
lemle çizilirken m üm kün olduğu ka
dar uç lan  kald ım ııya gayret edilme
lidir.

Bu yılın modasında dudaklar sol
gundur. Dudak boyalarını bu sebeple 
açık renklerden seçmek icap edecek
tir.

Terbiye
Zekâca geri çocuklar

V I emleketimizde ele alınm ıyan mc- 
selelerden biri de, doğuştan ze

kâca geri olan çocukların tahsilleri 
ve yarınlarının hazırlanmasının ne 
şekilde olacağıdır. Esefle belirtmek 
icap eder ki bu yolda hiçbir ciddî 
çalışma mevcut değildir. Bütün me
denî memleketlerde bu bedbaht ço
cuklara ve şanssız ailelerine hükü
met ve hususî teşekküller tarafın
dan tatb ik  edilen eğitim  sistemleri, 
ailenin yükünü hafifletmekte ve ço
cukların hayata hazırlanması, aile i- 
le okulun yapacağı işbirliği sayesin
de nispeten kolay hale gelmektedir.

Batı memleketlerinde zekâca ge
ri çocukların yüzde 3 - 4  nispetinde 
olduğu söylenmektedir. B izim  mem
leketimizde ise bu nispetin yüzde 2 

olduğu ve 500 bin çocuğun zekâca ge
ri bulunduğu tahm in edilmektedir.

Şu halde. 500 btn çocuğun eğitim  v«
Öğretim meselesi kısa zamanda hal- 
ledilmelidlr. Zira rakam küçUmsene- 
c«?k gibi değildir. Am erika Birleşik 
Devletlerinde 1958 yılı istatistikleri
ne göre devlet veya hususî müessese- 
lerin idaresindeki, muhtelif kapasite
deki okul sayısının üç binin üzerinde 
olduğu söylenmektedir.

Geri zekâlı çocukların ilerde işe 
yaramaz b.r ir.san olacağım düşün
mek pek yanlıştır. Yalnız bizim mem
leketli. lizde bu hususta, yardımcı ola
cak hiçbir ciddî müessese olmadığı 
•yeni kurulmuş, mahdut im kân lı bir 
dernek vardır-, hattâ teferruatlı ya
zılmış, k ılavuzluk edecek bir kitap 
dahi bulunmadığı için, çaresizlik i- 
ç;nde kalan aile böyle düşünebilir. 
F akat bu, asla kesin bir hüküm  de
ğildir.

Böyle çocuklarda, çocuğun tak 
vim yaşı esas kabul edilmeyip, zekâ 
yaşma göre hareket edilmelidir. Ze
kâ  yaşını bir takım  testlere göre ölç
türmek mümkündür. Zekâ yaşı esas 
kabul edildikten sonra meselâ, on ya
şma geldiği halde, zekâ yaşı dört ya
şında normal bir çocuğunki gibi ola
bilir. O zaman aile çevresindekilerin 
çocuğa karşı davranışları on yaşın
daki çocuğa göre değil de dört ya- 
şındakine göre olmalıdır. Böyle ço
cuklar bir şey öğrenirken dikkatle

rin i devamlı olarak uyanık tutam az
lar. S ıkıldığ ı zaman ısrar etmek hiç 
doğru değildir. Ögrenemiyeceği gibi, 
o şeye karşı nefret de duyabilir. En 
iyİ3i zorlamadan hemen vazgeçmek 
ve başka bir zam an aynı şeyi öğret
mek için denemeye girişmektir. Ye
ni bir yere gitmek, yeni bir şeyle

Aynı yaşta iki çocuk 
Akıllar ayım değü

karşılaşmak, geri çocukları normal 
çocuklardan daha çok şaşırtır. O ka
dar ki, ak lı karışıp, hiçbir şey anla
yamaz hale gelir. Böyle durum larda 
daha evvel hazırlam ak uygun olur. 
Meselâ ilk defa tünele binecek yahut 
sinemaya gidecek çocuğa daha ev
deyken tünel veya sinema hakkında 
bilgi verilmeli, karşılaşacakları an

latılmalıdır. Gördüğü zaman daha 
kolay ve çabuk kavrayıp anlıyabilir. 

Aynı usûl, yani anlatabilmek İçin t- 
tina gösterme usûlü, terbiye eder

ken de düşünülmelidir. Böyle bir ço
cuk kabahat yaptığı zaman bağıra 

bağıra paylamak faydasızdır. Çünkü 

o anda söylepilendon hiçbir şey 'anla

maz. Zamanla, bağ ın larak  yapılan 

ihtara alışır, bunun da bir tesiri ka i

msiz. Kabahatini sükûnetle anlatmak, 

suçlu olduğunu kabul ettirmek icap 

eder. Süreli ceza vermek, meselft, sa

bahleyin yaptığı bir kabahat için 

“Akşam üzeri seni parka götürmem" 

demek ve bunu tatbik etmek yanlış

tır. Çünkü, hafızası dar olan çocuk, 

akşama kadar yaptığ ı kabahati unu

tacak ve parktan mahrum  kalış sebe

bini anlayamıyacaktır.

Zekâca geri çocukların âzam i de

recede ruhî sükûnete ihtiyaçları var

dır. Daim a sevildiğini bilmek; hattâ  

kabahatli olsa bile sevildiğine inan

mak onlar için başlıca «ifadır. _____

im

Amıc ve kıza iş başuula
Zekti dereceMne göre, eğitim
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C E M İ Y E T
l^ a p r is le r l ve skandallan İle meş-

iıur soprano Maria Callas ile m il
yarder arm atör Onassis arasındaki 
gizli bir a?km geçen hafta aleniyete 
çıkması, bütün dünya gazetelerinin 
dedikodu yazarlarım  seferber etti. 
Italyada çıkan I I  Messafero gazete
sinin muhabirleri hemen Battista 
MeneghJni’yi yakaladılar ve sıkıştır
maya banladılar. Maria Callas’ın ko

cası olan bu adam, önce konuşmak 
istemedi. Gazetecileri "Söylenecek 
sözüm yok’’ diye başından savmaya 
kalkıştı. LAkin muhabirler yaşlı a- 
danıın can damarına basmasını bil
diler: "Bakın onlar -Callas ve Onas- 
si3’den bahsediyorlardı- rahat rahat 
konuşuyorlar. Kendilerini müdafaa 
ediyorlar. Susmakla, umum i efkâr 
önünde partiyi kaybetmiş olacaksı
nız. Sözleriniz bir hücum değil, bir 
uetis müdafaası olacaktır..”

İşte bu "Yaranın üzerine parmak 
basış" ya .iı adam ı konuşturmaya 
k.U'ı geldi. B ir au düşündü ve sonra 
siLkin anlatm aya başladı, ilk  sözü 
şıı oldu: “Ah.. Ah.. O yat yok m u?.. 
Ne oldu ise, işte o yatta  oldu”. Bat
tista Meneghini’nin bahsettiği yat, 
Milyoner Oııassis'in Christina isimli 
y izen sarayı idi. B ilindiği üzere bu 
yat. geçen ay içinde Akdeniz içinde 
büyük bir dinlenme sezisine çıkmış, 
bu arada Türkiyeye de gelmişti. Y a 
ta halk arasında "Meşhurlar Y a tı” 
da deniliyordu. Z ira taşıdığı m isafir
ler arasında dünyaca meşhur bir si
yaset adamı -Sir W iston Churchill-, 
beynelmilel bir sanatçı -Soprano M a
ria Callas- Tıp âlem inin meşhur bir 
duktoıu -Dr. Alphonso Castelinni-,

Aristotales Onassis
Kırkından sonra azan

AK İS , 16 E Y L Ü L  İM İ

ün lü bir fransız yazan, şöhret yap
m ış bir ressam da bulunuyordu. N i
hayet yatın  sahibi de milyonların, 
petrol tankerlerinin ve Monte Carlo 
gazinosunun sahibi Aristotales Ona- 
sis idi.

Christina Izm irde bir, Istanbulda 
iki gün kalm ıştı. Motorcular dolmuş 
yapmış, gazeteciler ve foto m uha
birleri seferber olmuştu. Başbakan 
ve Dışişleri Bakanı yatı ziyaret et
mişler, Churchill ile görüşmüşler, 
Chıistina’da yemek yemişlerdi. Am a 
hiç kimsenin aklına da bir Callas - 
Onassis macerası gelmemişti. H al
buki işte tanınm ış sopranonun koca
sı keyfiyeti gayet açık bir şekilde 
açıklıyor “Ne oldu ise, o seyahatte, 
o yatta oldu” diyordu...

Anlaşılan Yunanlı Milyoner için 
meşhurlar, misafirler, seyahat, ziya
ret ve gezintiler, hepsi hepsi bir 
bahane, bir teferruattan ibaret
ti. Churchill de dahil olmak üzere 
herkes kendisinin Maria Callas ile 
olan macerasında birer figüran ro
lüne sahiptirler. Doğrusu bu, iyi sah
neye konmuş bir temsildi! Ne çare 
k i Margaret’ten, Süreyyadan, Btrg- 
m an’dan sonra dedikodu sütunlannı 
dolduran bu gönül hikâyesi fazla 
gizlenememiş, M ilano’daki b ir gece 
kulübünde ba^başa geçirilen saatler
den, yanak yanağa edilen danslardan. 
İçilen şaraplardan sonra ortaya çıkı- 
vermişti. Boşuna dememişler "Aşk 
bir, sefalet iki... işte bu ik i şey asla 
gizlenemez” diye...

Callas =  Pygm allon?

t  talyan gazetecilerin seri sualleri
karşısında “M aria ile ayrılacağı

mız katidir” diyen Meneghini, daha 
sonra onunla tanıştığı, evlendiği 
günleri şöyle hikâye etti:

“Çocukluğumdan beri lir ik  musi
kiye karşı derin bir a lâka ve yakın
lık duyanın. Bütün  arzum, dünya
nın hayranlığım  çekccek bir kadın 
opera sanatkân yetiştirmek ve lân- 
se etmekti. İdealimdeki yıldızı arar
ken. bir gün Verone’de karşımda M a 
ria Callas’ı buldum. Mükemmel bir 
sesi iie üzerindeki eskimiş basit el
biselinden başka bir şeyi yoktu. O ra  
lAzım gelen bütün ihtim am ı gösteri
yor ve bütün zamanım ı ona hasredi

yordum. Maria, dünya çapında bir 
şöhrete ulaşacak meziyetlere sahip
ti. Mesele, kendisini hazırlamaktan 
ibaretti. Böyle yaptım . Her geçen 
gün şöhreti arttı. Neticede ona âşık 
oldum ve evlendim. Tanıdığım  za
man kültürsJlzdü, 110 kiloydu. Bu 
gün okumuş, aydın bir kimsedir ve 
62 kilo gelmektedir. Fakat bütün 
bunlan anlatm ak niye?... Y ara ttı
ğım  insan ile aramda artık her şey 
bitm iştir”.

Talihsiz koca sustu, am a II Mes
safero muhabirleri bir tür lü  susmak 
bilmiyorlardı. Onlar ve temsil ettik
leri okuyucu kütlesi için, belki de en 

m ühim  nokta Maria, kocası ve Onas-

Maria Callas
Ekandallar kraliçesi

sis arasında geçen hâdiseler şeridiy
di. “Y atta  ne oldu, neler cereyan et
t i? ” suali yaşlı erkfi£i pek düşündür

dü. A m a nefis müdafaası olan konuş- 
nasına gene de devarn etti: “Fazla 
bir şey olmadı, yahut her şey oldu” 

dedi. "Aristo kudretini, kuvvetini 
Maria’ya daha yakından göstermek 
im kânını buldu”.

Hâdise ilk  defa Ajans haberleri 
arasına 8 Eylül günü geçmişti. Hal
buki Meneghini’nin sözlerine bak ı

lırsa Maria Callas ile bir hafta ön
cesinden ayn ln ıak  karann ı alm ış
lardı. H ç ttâ  hâdiselerin başlangıç tâ 
rihi daha da eskiye gidiyordu.

17 Ağustos gecesi Callas’lann  
Sirınione'dpki v ilia a r ı önünde ere e- 
nm  geç saatir.de muhteşem bir oto
mobil durmuştu. Arabayı kullanan 

Onassis'd i ve ne o'u-\ ne olmafe !;a- 
’n iri yan şoförünü de yanın* 

da getirmeyi ıiın;ai e memişti. Hava 

6 'çaktı, Maria ve kocası terasta bu
lunuyorlardı. H ayli iı,ki nlm ış oldu
ğu  halinden belli olan Onassis. Me- 
!!•:,,nni'ye zerrece ehemmiyet ver- 
meden Maria'ya yaldızlı aşk sözleri 
söylemiş, kendisi için dünyayı ye

rinden oynatabileceğim iddia etm iş
ti. Onassis işi o derece ileri götürm üş
tü ki. Battista polise haber vermek 
zaruretini hissetmişti. Bereket po

lislik olmamışlar, Onassis, M aria’mn 
ricası üzerine, gelmiş olduğu gibi, 
muhteşem arabasının direksiyonuna 
geçmiş, çekip gitm işti...

B attis ta bu  hâdiseyi unutmaya 
çalıştığı bir sırada, bir akşam eve 
döndüğünde M aria ’m n kendisine h i
taben yazılm ış kısa bir notunu bul
du. Soprano “Onassıs’in bir dâvetine 
İcabet ettiğini, M ilâno’ya gittiğ in i.
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8 cala operası için Milyonerle b irlik
te bâzı temaslarda bulunacağını” ya
tıyordu..

S î N E M A
Anla .51 lan artık  modern Pygma- 

lioa'un yaratıcısından daha ziyade, 
muktedir âşığına ihtiyacı vardı..

İta lyan Sanayicisi Battista Me- 
neghini bir taraftan  hikâyesini an 
latırken bir taraftan  d a  aşk ve ev
lilikte m innet ve vefa hissiniz k ifa 
yetsizliğini ortaya koyuyordu.

Bundan bir yıl önce Londrada 
Covent Garden’de Chenıb ln i’nin Me- 
dea Operasını bilyük bir başarıyla 
oynayan M arla Callas, işte şimdi i- 
kinci bir Medea’yı da kendi hususî 
hayatı içinde canlandırmaktaydı. B i
lindiği gibi Medea, Yunan M itoloji
sinin kahramanlarından (biridir ve 
ağ ır bir dram ın kahramanıdır. Clıe- 
rubini'nin operasında, kadın âşığını 
kocasına tercih ederse de, bu ona 
beklediği saadeti getirmez. Vefasız
lık kadına pahalıya mal olur.

Meneghini basma ka ti k a ran  a- 
çıkladıgı sıralarda, Callas Milânoda 
Onassis'in refakatinde ve muhteşem 
bir salonda “La Giocondo” operası
nın plâk larım  doldurmakla meşgul 
bulunuyordu.

Bu arada ortada bir de “öbür ka 
dın" vardır, ö b ü r  kadın, yani Tiııa 
OnasNİ», hâlen Venedikte çocukları 
ile birlikte dinlenmektedir. M ilyar
derin güzel ve sevimli eşi, sanki hiç 
bir şeyden halıeri -yokmuş gibi gün
lük hayatını yaşamaktadır. Gazete
cilerin suallerine cevap olarak ga
yet nazik b ir tarzda  kocası ile gö
rüşmelerini tavsiye etmiştir.

M ilânoda fcaşbaşa geçen saatler
den sonra Onassis - M aria Callas 
hikâyesi çeşitli haber ve tahminlere 
yol açmıştır. M aria ’m n kocası Onas
sis için: “Bu adam  gerçek ve büyük 
bir sanatkârın isminden faydalana
rak, tankerlerini yaldızlamak heve
si içindedir.. A m a günün birinde bu 
heves geçecek. Maria ne kadar bü
yük bir hatâya düşmüş olduğunu an
layacaktır” derken, Battista’nın an
nesi “Çok şükür, oğlum, bu dişi kap
landan kurtu ldu! A rtık  kimse onu 
Mösyö Maria Callas diye çağırm aya
cak” şeklinde memnuniyetini ifade 
etmiştir.

B irkaç gündür gazete sayfaların
da Callas - Onassis isimlerine, rast- 
lanmaktadır. Ç ıkan haberler arasın
da Onassis’in sevgilisi için Napolide 
îta lyam n en muazzam opera binası
nı inşa ettireceği. Birlikte Amerika
ya gidecekleri, Metrepolitan Operası
nı içinde bulunduğu mail krizden 
faydalanarak Onassis'in satın alaca
ğı ve Maria Callas'm  bu operanın 
Primadonna! ıgı m ifa edeceği de var
dır ...

Bilinmeyen tek nokta -Îtalyada 
boşanma kanunen yasak olduğuna 
göre- Maria ile Meneghinfnin ayrı
lışlarının nasıl m üm kün olacağıdır. 
Keza bu arada Battista'n ın Onassis'e 
karşı bir dâva açıp açmıyacağı da 
m alûm  değildir. 

r 'J ' Oyun oynanmıştır Minnet hissi
nin ve vefanın yetersizliği bir kere 
daha kendini belli etmiştir.

Filmcilik
A. B. D. : 1958 - 1959

T) irkaç yıl öncesine kadar, kov- 
boy filmlerinde sık sık rastlanan 

terkedilmiş şehir manzarasındaki 
Hollyvvood yeniden canlanmaya baş
lamıştır. Am a 1959 yılındaki Holly- 
vvood’un canlılığını sağlayan, artık  
sinemacılar değildir. Yarısı bomboş 
bırakılm ış yabani otlar bitm iş sütüd- 
yo arazilerindeki tek tük  petrol ku 
yuları gittikçe çoğalmaktadır. Fa
aliyette bulunan sütdyolarda ise han i 
harıl televizyon filmleri çevrilmekte

dir. Hollvvvood’un asıl sâkinleri Ame
rikan sinemacılan Hollywood’tan çok. 
yabancı ülkelerde çalışıyorlar. Ko
mada Zinnemann “The Nun’s Story- 
Bır rahibenin hikâyesi”ni, W yler 
“Ben-Hur”ü, Koster “The Naked 
Maja - Çıplak model”i, K ing Vidor 
“Solomon and Sheba - Hazreti Sü
leyman ve Saba melikesi”ni, Charles 

Vidor “A Farewell to Arms - S ilâhla
ra veda’’ı... meydana getirmişlerdir. 
O tto Preminger R iviera’da '‘Bonjour 
Tristesse - Merhaba hiizün’ü, Huston 
ile Zanuck Paris yakınındaki Fon- 

taineblau ormanında kurduk lan  “Za- 
nuckville”de “The Roots of He- 
aven - Cennetin kökleri”ni, Minelli 
Pariste “G igi’’yi, Aldrich Beriinde 
“Ten second to Hell - Cehenne
me on saniye”. Yunanistan’da “An- 
gry H ills - K ızgın tepeleri’i, Rob- 
son İngiltere’de .“The Inn  of Sixth

Happiness * A ltıncı saadet hanı"- 
m, Fleischer İskandinavya’da “The 
V ikings - V ikingler”i... çevirmiş
lerdir. Amerikan sinemacılannın 
durumu, ilk  dünya harbinden son
ra herbiri bir Avrupa başkentine 
dağılan “kayıp nesil” yazarlarını ha
tırlatıyor. Am a Îtalyada, Fransada, 
A lmanyada "gönüllü sürgün’’ haya

tı yaşıyan bu kayıp nesil, ik i dünya 
harbi arasındaki Amerikan yazarla
rının en iyilerinden bâzılannı, He- 
mingway’leri John  Dos Passos'lan, 
Faulkner’leri vermişti. Fakat sine
macılar, yazarlar kadar talihli çıka
madılar. Bunun sebebi de açıktır: 
Yazar nereye giderse gitsin, düşün

celerini. mevzularını beraberinde gö
türüyor, gezdiği yerler ancak tecrü
besini, görgüsünü arttırıyordu. K ita
bın şu veya bu başkentte yazılması, 
şu veya bu başkentte basılması fark 
etmezidi. Am ç sinemacılar için durum 
aynı değildi. Sinemacı tek başına de
ğil ekip halinde çalışmak zorundaydı; 
düşünceler, mevzular tek kafanın de
ğil birçok kafanın mahsülüydil. Bu 

düşünceleri, m evzulan gerçekleştir
mek birçok kimselerin elbirliğiyle 
çalışmasına bağrlıydı. B ir Amerikan 
rejisörü “eski k ıta”ya g ittiğ i vakit 
iki şıkla karşı karşıya bulunuyordu: 
Ya tamamiyle Amerikaya has bir 
mevzu ele alacak veya g ittiğ i yere 
has bir mevzu işliyecekti. Birinci du
rumda, bambaşka bir çevrede, de
ğişik m izaçta ve düşünüşte insanla
rın varlığı, Amerikan rejisörünün ça

" A a n e  F r a n k ’ın  h â t ı r a  d e f te r i"

J/evrimi» en iyisi
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tışmasına t&mamiyle '‘yabancı" darrv 
Kası vuruyordu îktnct durumda, bir
kaç aylık bir müşahede ve çalışma, 
bu yepyeni çevreyi tanımayı, mese

lelerini anlamayı imkânsız kılıyordu. 
Bundan dolayı her iki halde de “eski 
k ıta”daki Amerikan sinemacıları, 
m aruf tâbiriyle "sudan çıkmış balığı” 
andırmaktaydılar.

Bir efsanenin sona

F  akat mühim  olan, sinemacıların 
Hollywood'tan uzaklaşmasıydı. 

Hollyvcood’un terkedilmiş şehir hali
ne gelmesi, bilhassa “Hollyvvood mi- 
talojisi”nin vok olmasıydı. Gerçi si- 
nemalarm reklâm şubeleri vazifele

rini yapmıya aynı hızla devam edi
yorlar. dünya başkentlerini reklâm 
malzemesiyle beslemekten geri dur
muyorlardı. Hollyvvood’un dedikodu 
yazarları yine sütunlar dolusu yazı
lar dolduruyorlardı. “Modern Scre- 
en’’lerin, “Photoplay” lerin, “Screen- 
Story”lerin kaybettiği okuyucu sa- 
yıyısı, televizyon dolayısiyle sinema 
salonlarının kaybettiği seyirciden 
daha azdı. Am a artık  yolunda g it
meyen birşey olduğu her an, her sa
tırda seziliyordu ve eski zenginliğini 
kaybetmişti. A rtık  yerli ve yabancı 
turistler hususi otobüslere dolarak, 
hususi m ihmandarların verdiği iza

hatı dinliyerek sinema başkentinde 
dolaşmak zahmetini göze alm ıyor
lardı. Zaten böyle bir zahmeti göze 
alsalar görebilecekleri hemen hiçbir 
şey kalmam ıştı. Eğer Hollywood m i
tolojisinin sona ermediğini iddia e- 
den tek bir kimse varsa, geçen haf
tanın başında çok acıklı bir tören
den haberdar olması fikrin i değiştir
meye yeterdi. Bizzat Hollyvvood’hı- 
lar, Hollyvvood m itolojisinin sona er
diğini hazin merasimle “resmen” 
ilân ettiler Hollywood'la ilg ili herşe- 
yin, rezaletlerin aşklann. çılgınlıkla
rın. dedikoduların kaynaştığı "A lla 
hın bahçesi” - The Garden of Allah-, 
32 yıl her gece hiç ara vermeksizin 

çılgınca bir neşe ile dolup taşarken 
geçen haftanın başında ilk defa cid
d i yüzlü, hüzünlü tavırlı, b ir  cena
ze merasimindeki insanları andıran 
Hollywood’lu larla doldu. B ir ay son
ra, “A llahın  bahçesi” ve etrafında bü
tün binalar yerle bir edilip bir petrol 
Şirketinin yeni işhanına acılacaktı. 
“A llahın bahçesi”nin bir zamanlar 
cıvıl cıvıl yakışıklı erkek, güzel k a 
dın la dolup taşan yüzme havuzu. 
Hollyvvood’lu lann  matem işareti ola
rak yerleştirdikleri boş içki şişele
riyle dolmuştu. Mack Sennett’in “m a

yolu güzeller”i k: lığında servis ya
pan &enç kızlar, “Kesytone polisleri” 
kılığ ındaki garsonlar artık tarihe ka
rışıyordu. Jean Harlow, Pola Negri, 
Charlie Chaplin, G loria Svvanson v.s. 
m akyajıha hürünm üş tanınm ış yıl
dızlara artık  rastlanmayacaktı. Pos
tacı bir gün Beverly H ills’teki bir 
kapıyı çaldığı vakit, karşısında çı
rılçıplak, omuzunda maymun taşı
yan zamanın ünlü yıldızını görüp, tel
grafı şaşkınlıkla maym una uzatmı- 
ya çaktı.

A ! ' İ P ,  15  f S Y I . V l .  !  '• ■ S

Faydasız dlmnıne

A slında bu son. İkinci Dünya Har
bi b ittiğ i vakit kendini hissettir

mişti. Am a bir İm paratorluğun yıkıl- 
m ıyacağına inanan bütün eski kafa
lılar bu gerçeği İnkâr etmişler, günü 
gününe alınmış tedbirler .vücudu da
ha zayıf düşüren gençlik aşılariyK 
karşı koymağa başlamışlardı. Savaş
tan sonra Hollyvvood'u saran karan
lık havadan sıyrılma çaresi ancak 
“yumurta kapıya geldikten sonra” a- 
ranm ıya başlanmış, fakat geç kalın
mıştı. Kara liste siyasetinden vazge
çilmesi. senaryocuların iadei itibar 
etmeleri, sansürün gevşetilmesi, geniş 
perde ve üçbuutlu usullerin denen
mesi, Hollyvvood m itolojisinin y ık ıl
masını geciktirdi am a önliyemedi. 

Louis B. Mayer’in M.G.M.'den uzak
laştırılması, Hollyvvood için. Orta 
Doğuda Kral Faruk lann , Nuri Sait- 
lerin devrilmesi kadar ehemmiyetliy
di. Yıldızların, film lerin k âr lan  üze
rinden yüzde istemeleri, bizzat film  
çevirmeğe girişmeleri, uzun yıllar
dan beri ilk defa 50-50 esası Üzerin: 
den petrolünü satmaktan vazgeçen 
bâzı Orta Doğu memleketlerinin ha
reketi kadar stüdyo başkanlann ı şa
şırtmıştı. Hollyvvood buna ayak uy
durmağa çalıştı, am a geç kalınmıştı. 
"M ohikanlann sonuncusu”, Colum- 
bia’nın başkanı Harry Cohn’un ö lü
mü ile stüdyo başkanlanm n hâk im i
yeti tamamiyle sona ermiş, fakat re
jisörlerin, oyuncuların veya senaryo
cuların ik tıdan  ele geçirmeleri de sa
dece anarşiye yol açmıştı. Daha fe
nası: Eskiler gitgide kötülüyor, ye
niler ortaya çıkmıyordu.

Eskilerin tflânı

1 ?  skiler, yâni W illam  W yler’ler, 
J John Ford’lar, Alfred Hitohcock’- 

lar, Levvis Mileston’lar W illam  Di- 
eterle'ler, W a lt Disney’ler...

W illiam  W yler 1958-59 da "The 
Big Country - Büyük ülke” ile Ste- 
vens’in  “G iant” modeli üzerinden 
buram buram sunilik kokan bir eser 
vermekten öteye geçemiyor, geri ka
lan bütün gücünü Cinecitta’da çevir
diği “Ben-Hurda’’de savaş arabaları 
yarıştırm akta harcıyordu. Ford. 
“The Last Hurrah - Son alkış”ta an
cak Spencer Tracy ve iyi seçilmiş bir 
oyuncu takım ı ile durumu kurtarabi
liyor, hemen arkasından Scotland 
Yard memurlarının övgüsüne - "Gi- 
deon’s Day - Gideon’un günü - veya 
kabak tadı vermiş iç savaş hikâyele
rine - "The Horse Soldiers - Süvari
ler” - el atıyordu Hitchcock "Verti- 
go”. Milestone "Pork Chop H ill” ile 
kendi kendilerini en can sıkıcı yoldan 
tekrarlamakla meşguldüler. W illiam  
Dieterle bir "Om ar Khayyam” baya
ğılığ ına kadar düşüyor. W alt Disney, 
"Pam uk prenses”ten beri en tesirli 
uyku hapını "Sleeping Beauty - U- 
yuyan prenses” ile veriyordu.

Hollywood’un en bağımsız en ser
best düşünllşlü, en şahsiyet sahibi re
jisörlerinden biri olan Hııston bile. 
"The Barbarlan and the Geisha - Bar
bar ve geyşa”. "The Roots of Hea-

"jtteyuan okuyanlar”
Kara listeye paydos!

ven - Cennetin kökleri” ile birbiri ar» 
dından hayâl kırık lığ ına yol açıyor
du. En büyük hususiyeti bütün film 
lerinin bir görüş bütünlüğüne erişme
si olan Nicholas Kay bile, birbiri ar
dından “W ind Icross the Everglades
- Everglades rüzgârı” ve ‘‘Party Girl

- eğlence kızı”nda tamnmıyacak ve 
tanınması hiç arzu edilmeyen bir h ü 
viyete bürünüyordu. B ir göbek daha 
gençlerden Robert Aldrich, zaten pa
m uk ipliğine bağlı üm itleri “ Angry 
H ills - Kızgın tepeleri’de bayağı bir 
casusluk hikâyesiyle, "Ten Seconds 
to Hell - Cehenneme on saniye’'de 
Clouzot’nun “Dehşet yolcularT’mn 
zayıf bir kopyasıyla hemen taınamiy- 
le suya düşürüyordu.

Bütün bunlan , her sanatçının 
zaman zaman uğradığı başarısızlık
lardan sayacak olanlar ve bu ka
dar başarısızlığın bir araya gelişini 
tesadüfe hamledecekler çıkarsa, bir 
de Hollyvvood’t j ı  kendi ölçülerine gö
re “hatâ etnn j '  sayılan, hiç olmaz
sa hiç bir vak J  ticari başarısızlığa 
uğramadıklarım  iddia edebilecek o* 
lan büyiik, kendi başına buyruk pro
düktörlerin son maceralarına göz a t

mak yeter. Selznick, şu on yıldan be
ri film  yapmadığı için göz alıcı bir 
başarıyla perdeye dönmek isteyen, 
emrindeki rejisörlerine herhangi bir 
Sovyet liderinden daha bol, daha sert 
“memorandum”lar gönderen, Hus- 
ton'la anlaşamadığı için Charles Vi- 
dor’u kullanan Selznick. “A Fare- 
well to Arms - Silâhlara veda” ite 
tam  bir fiyasyoka uğruyordu. Za- 
nuck, “The Roots of Heaven - Cenne
tin kökleri” ile belki de bütün meslek 
hayatında zararla biten İlk film in i 
veriyordu. E lli yıllık tecrübesin»» rs£-

w Sİ
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vjru.-v̂  kitap ve UandiT’den bir sahne
Mevsimin en iyi komedisi

men Samuel GoMv/yn, “Porgy and 
Bess"le, hem do yandan çoğu yanan 
film i yeniden çevirmekte İsrar ede
rek, bayatında karşılaşmadığı zara
ra giriyordu.

Eski "büyükler”den ancak Capra, 
o da her halde yedi yıllık bir uzak 
kalışın verdiyi tazelik ve zindelikle, 
•‘A  Hole in the Hcad - Kafada bir de
lik ’’ ile üm. t verici bir yeniden başla
yışa erişebilmişti.

Ayakta kalanlar

| ? u çöküntüden uzak kalanlar. A-
meri k ın  sinemasının oldukça es

ki ve sağlam bir geleneğe dayanan 
m üzikli komedi veya hafif komedi ile 
kovboy film i çeşidinde çalışan sayı
lı birkaç s.nemccıydı. Vince jıte Mi- 
nelli, "The Reluctant Debutante - İs
teksiz kız'' ve en çok da “G ig i” ile, 
kendine has dekor, kostüm, ltoroog- 
rafi ve m üzik  çerçevesi içinde seyir
cilerini peşinden sürü kliye biliyordu. 
Stanley Donen, tek başına “Indıscre- 
et - Patavatsız”, George Abbot’la 
"Dam n Yankces” ile biri hafif ko
medi, difteri m.üzikli komedi çerçeve
sinde vasatın üstüne yükselebiliyor
du. Capra’nın beyazperdeden uzak 
kalışı. Preston Sturges’un ölüm ü ve 
George Cukor’un gerilemesi karşı
sında onlardan boşalan yeri doldur
mağa namzet görünen Richard Qui- 
ne de “That Jane fronı Maine - Mai- 
ne’li Jane”de ve bilhassa tatlı bir bü
yücülük masalı olan “Bell, Book and 
Candale- Çan, kitap ve kandil”de se- 
y rcinin Amerikan komedisine olan 
güvenini haklı çıkarabiliyordu. Bro- 
od’.vay’de sahneye Koyduğu “Auntie 
Mame - Mame Teyze’’yi Hollywoçd’a 
getiren M ırtnrj Do Costa. bu talih li
ler kafilerine katılan sun rejisördü.

Anthony Mann, Erskine Caldvvell’- 
in vaktiyle sansürle dağdağalı mace
ralar geçiren “God’s Little Acre - 
Tannya adanan toprak”m a el attığ ı 

vakit, romanın sadece iç gıcıklıyan 
sayfalarını perdede seyretmek üm id i
ne düşen seyircileri avlamak ister 
bir şekilde davranmaktan ileriye geç
miyor, fakat ihtisas sahibi olduğu 
kovboy film leri sahasında “Man of 

the West - Batı adam ı”nı verdiği va
kit. daha sağlam bir zeminde çalıştı
ğı belli oluyordu. Yine kovboy film 
lerinde tecrübeli olan Howard Hawks 
“Rio Bravo” ile, bu sahadaki tecrü
besi her zaman iyi netice vermiyen 
Edward Dm ytryk ise “W arlock” ile 
belirli bir seviyeyi tutturabiliyorlar- 
dı.

Akıntın ın dışındakiler

endisine ağır, emin bir çalışma
temposu seçen ve her adım ım  he

saplı atan, George Stevens’in belki 
de en güç tecrübesi olan “The Diary 
of Anne F rank - Anne Frank'ın ha

tıra deftcri''nden yüzüm ln akıyla ç ı
kışı bir yana bırakılırsa. 1958-59 
mevsiminde Hollyvvood'lu sinemacı
ların diğer başarılan daha çok “me
sut tesadüflere’’ borçlu olarak mey
dana gelmişe benzemektedir. VVollcs, 

yıllardan sonra Hollywood’da reji
sörlüğe yeniden dfiııdüÇii vakit çev r- 
diği “Touoh of Ev il”i daha çok tek
nik ustalığı, dinam ik sinema anlayı
şıyla kurtarabilmektedir. , Stanley 
Kramer’in “The Def-ant Oncs - K a
der bağlayınca’’, bir yandan Lıttle 

Rock olaylarının bir yandan s^ımr- 
yocularla MacCartyst'lerin mücade
lesinin gelişmeleri yüzünden oldu
ğundan fazla bir ehemmiyet kazan
maktadır. Aynı şekilde. Deibert 
Mann’m “Separate Ta’.ıles - Ayrı ma 
salar”!, “all-star” rol dağılışı ve Te

rence Rattigan 'ın  çizdiği bfLzı tip le
rin başarılı oyuncular tarafından 
canlandırılması alAka çekicidir. R ich
ard Fleischer’in “Compulsîon - Zor- 

lam a”sı “seyredilebilir” olma husu
siyetini Orson NVelîes’in yıllardan, be
ri yeniden bir “solo oyun” çıkarm a
sına borçludur...

Ancak şifa bulmaz bir Holly- 
wood hastası olanlar, son yıllarda 
Hollywood’un geçirdiği sarsıntının 
ciddî olmadığını ileri sürebilir, an

cak bunlar “1958-59 Hollyvvood tab- 
losu”nun olduğundan <'ok karanlık 
resmedildiğini ileri sürebilir ve Ho"y- 
vvood’un ölmezliğini iddia edebilir. 
F akat bunlar için -yapacak birşey 

yoktur. Üstelik Hollywqod hem bizzat 
kendisini hem de sadık taraftarları
nı, sağlamlığına, gençliğine inan

dırmak için, normal insanlar için gü
lünç de gözükse bâzı suni usullere de 
başvurmaktadır. N itekim  geçen ay, 
Hollywood’un son buluşu, perdede 

bir korku film inin cn heyecanlı gö
rüntüleri gösterilirken, her seyirci
nin koltuğu altına yerleştirilen mo
torlarla seyircilerin sunî olarak “tit- 
retilmesi” idi. Hollyv/ood komedi 
film lerfni gösterirken seyircinin kol
tuk altına dokunan çubuklar, melod

ram lar gösterirken seyircinin gözya
şı dökmesine sebep olan gazlara da 
başvurabilir. Z ira kendi kurduğu sis

temin kurbanı olan bir sinema şim
di bu kadar zavallı çarelerden medet 
umacak duruma düşmüştür.

D İ K K A T !

AKIS'uı 115 ve 123. sayısı mahkeme karam !* topl'utı- 

rümıştı. Gene mahkeme karariyle iade edilen bu fevkaiâde 

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.

\_______________________________  _____________ _____ — .  ....................  — . . . .  — — *

AKİS, İS E Y L Ü L  1959



__Ş_ P O R

Futbol
Şanssız Fenerbahçe

J atanbulun M ;thatpaşa Stadı. kurul
muş olduğu »ründen beri geçen haf

taki kadar büyük bir kalabalığa şa
hit olmamıştır. Tribünlerde bos yer 
değil, sahayı görebilecek, bir çift 
gözlük bir aralık  dahi yoktu. Yapı
lan ilâve tribünler her dakika çök
mek tehlikesi gösteriyordu. Nihayet 
kalabalık seyirci topluluğu sahanın 
içine de -bunlar daha ziyade dâveti- 
yelilerdi- sızmaya m uvaffak olmuş

tu.
Avrupa Şampiyon Kulüpler Tur

nuvasının bu müsabakasında, karşı
laşan tak ım lar Macaristan lig birin
cisi Csepel Vasas ile Türkiye Şampi
yonu Fenerbahçe takım larıydı.

İk i tak ım  on gün sonra Budapeş- 
tede Nep stadında karşı karşıya ge
lecekler ve ik i müsabakanın netice
sinde skoru lehine çeviren taraf, ay
ni turnuvanın ikinci turunu oynamak 
hakkını -Muhtemelen İspanyol Bar- 
celona tak ım ı ile- kazanacaktı.

Fenerbahçe İçin Csepel maçının 
ehemmiyet arz eden çeşitli tarafları 
vardı. Bu maçın, Budapeşte handi- 
kapı hesaba katılarak, Sarı - Lâci
verttiler lehine açık ve net bir skor
la bitmesi, Türkiye şampiyonuna en 
azından 500 bin lira menfaat temin 
ederdi. İdareciler kazanılacak zafe
rin gan ve şerefi kadar, işin bu ta 
rafı ile de ilgiliydiler. N itekim  Baş
kan Agâh Erozan, keyfiyeti yan 
kapalı bir şekilde, Fenerbahçe kam 
pında oyunculara izah etmeye çalış
mış, sonunda da: "Maçı kazanın, a- 
çık şekilde kazanın, Budapcştede va
ziyeti idare edip gelin, sonra benden 
ne isterseniz dileyin..” deyivermişti.

Fenerbahçe bu güne kadar ya
bancı tak ım lar karşısmda daim a en 
İyi neticeleri alm akla şöhret yapmış 
bir ekipti. Bu sebeple sahayı dold-u- 
ran otuz bine yakın kalabalık, İstan
bul şampiyonundan parlak bir maç 
beklemekteydi.

Csepel Vasas bir fabrika takım ıy
dı. E lemanlar arasında yıldız futbol
cular. m illi tak ım  oyuncuları yok
tu. Sadece futbolün onbir kişi ile 
oynandığinı iyi biliyorlardı. Bu 
yıl oynamış oldukları lig maçla
rında parlak neticeler almamışlardı 
ama "anlaşm ış” bir futbolün Istan- 
buldan kendilerini en azından bir be
raberlikle döndüreceğini üm it edi
yorlardı.

Hir Q.nlık gaflet
\.f açtan önce ileri sürülen tahmin 

ve görüşler, oyunun seyrine zer
rece uygun düşmedi. Netice olarak 
b.rçok kişi muhtemel bir beraberlik
ten bahsetmişti. Am a gerçekte bu 
beraberliğin, maçın böyle bir seyir 
takip ettikten sonra vuku bulacağını 
önceden düşünen yoktu.

Bir anlık gaflet. Sarı - Lâcivert 
renkli Türk tak ım ına fazla pahalıya 
mal oldu. Oyuna başlanalı henüz o-

tuzbeş saniye geçmişti. İlk  vuruşu 
Macariar yapmışlardı. Santrfor topu 
so! içe. sol ıç sağ hata, sağ haf sağ 
açığa gönderdi. Sağ açık süratle Fe
nerbahçe kalesine indi, Bahrinin üze
rine çıktığ ı bir sırada da topu sağ 
için önüne yuvarladı. Fenerbahçe de
fansı uyumakla meşgulken, Macar 
sağ iç çok yakından sert bir şutla 
topu Fenerbahçe kalesine gönder- 
Ynekte güçlük çekmedi. Oyunun bi
rinci dakikamı henüz tam am lanm a
mıştı. Mac âdeta ikinci defa ve Fe- 
nerbahçenin 1 - 0  mağlûbiyeti ile 
tekrar başlıyordu.

“Oyundan berabere çıksak iyi o- 
lur” diyen Cscpel’liler için müsabaka 
böylelikle tatlı bir sürpriz içinde a- 
çılmıştı. Sarı - Lâciverttiler bundan 
sonra olanca kuvvetleriyle Macar ra
kiplerinin üzerine çullandılar. Birinci 
devrenin hemen hemen tamamını, i- 
kinci devrenin de büyük bir kısmını 
tek kale oynadılar. Lâkin neye yarar? 
Şuursuz ve telâşlı bir hücum siste
mi, sol içlerini de geri çekerek ka
palı bir m üdafaa yapan rakiplerin 
oyunu karşısında erimeye, kırılmaya 
âdeta mahkûmdu.

Bu arada Fenerbahçe takım ının

gol kabiliyetine direkt olarak tesir 
etmeye muktedir iki lnsayt oyuncu
nu da -Can ve Lefter- inatla ayakla
rında top tutup, çalım üzerine çaltrn 
yapınca, Csepel müdafaasının lşJ 
büsbütün kolaylaşıyordu. Fenerbah
çe forveti klâsik bir beceriksizlik nü- 
nıunesi halindeydi. Bu arada Yüksel, 
Can, Ergun en rahat pozisyonları bi- 
1-3 hovardaca harcadılar. Oyunun g i
dişatı da S an  - Lâcivertler için 
"şanalı” kelimesini kullanmaya im 
kân verecek gib: değildi. Z ira atılan 
üç şut da kaleciyi geçmesine rağmen 
d.rekten dönüvermişti. Her geçen 
dakika, Fenerbahçeyi büsbütün si
nirlendiriyor, tak ım ın gol çıkartma 
kudretinden bir şeyler alıp götürü
yordu.. Macarların sert, lâk in  kasti 
faullerden uzak bir futbolleri vardı. 
Oyunu mümkün mertebe ağırlaştır
m ak gayreti içindeydiler. İlk  saniye- 
da a ttık lan  gol, onları böyle bir maç 
çıkartmaya âdeta zorluyordu.

Maç devam ediyor, Fenerbahçe 
bastınyor, gol atamıyor ve bir anlık 
gafletin kefaretini ödüyordu. İşte ilk 
devre böylece 1 - 0  Fenerbahçenin 
mağlûbiyeti ile bitivermişti. Akın 
üzerine akın, baskı üzerine baskı 
para etmemişti. Düzgün şut a tm ak
tan  mahrum  bir forvetin, kapalı bir 
müdafaa tatbik eden rakibi karşısın
da nasıl bir ikinci devre çıkaracağı 
düşünülecek noktaydı. N itekim  haf-

Taktm kurtaran kaleci: Bülent
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tayımda takım lar soyunma odasına 
giderlerken tribünlerde bir endişe 
kendini hissettirmeye başlamıştı.

Oyunun gidi»)

iy i  acar takım ı btltün maç boyunca 
Fenerbahçe kalesine parmak ile 

gösterilecek kadar az akın yapmıştı. 
Bunlardan ikisini Özcan kurtarmış, 
üçünü de rakip forvet akıl almıya- 
cak kadar kötü vuruşlarla dışarı a t
mış. biri de golle neticelenmişti. H al
buki Fenerbahçe, sayısız fırsat heba 
etmişti. Sağdan ve soldan atılan kor
nerlerin sayısı hatırda tutulamıyacak 
kadar çoktu. En  kolay pozisyonlar 
ya ayakta top bekletmek, ya topa iyi 
vuramamak yahut isabetsiz atışlar 
yüzünden peşpeşi sıra heba olup g it
mişti..

Üm itlerin kırılmaya yüz tuttuğu 
bir sırada, oyunun başından beri sa
yısız gol fırsatını öldüren Can. bir 
avut vuruşundan dönen topu yakala- 
lattı. Top Csepel kalesine girerken 
dı. sürdü, kontrol etti ve şutunu pat- 
»aat, oyunun 78 inci dakikasını gös
teriyordu. Halbuki aynı Can. bir da
k ika evvel çok daha müsait bir du
rumda topu dışarıya göndermişti.

Maçın son on dakikası, ik i taraf 
için de çetin bir mücadele halinde 
geçti. Sert çıkışlar, itişmeler, topu 
taça atmalar, kaçırılan fırsatlar bi- 
ribirini takip etti. Bu arada Macar 
aol açığı son derece müsait bir po
zisyondan istifade edemedi. 89 uncu 

dakikada da Lefterin Naciden aldığı 
bir pasla onsekiz içinden savurduğu 
köşelemesine bir şut stadı dolduran 
30 bin kişinin “A h !.” la n  arasında kıl 
payı fark la dışarıya çıktı. Netice bel
li olmuştu: Çekişmeli, heyecanlı ama 
kalitesiz maç. böylelikle 1 - 1  bera
bere sona eriyordu.

Budapeşte yolunda

p  enerbahçe 90 dakikalık  oyunun
*  en azından 70 dakikasında oyu
na hâkimdi. Am a böylesine oynayan 
bir forvetle gol atmak, daha ziyade 

tesadüfe kalıyordu. Yoksa, vasat bir 
kuvvete sahip görünen Csepel yenil
meyecek bir tak ım  değildi. Bol dep- 
l&sman yapıyorlar, topu en müsait 
durumda olan arkadaşlarına geçir
meye gayret ediyorlardı. Birkaç m ü
him  fırsatı pek cömert ve rahatça 
harcamışlardı. Ne var ki bu kaçırı

lan fırsatlar Fenerbahçeninkiler ya
nında, devede kulaktı. Fenerbahçe, 
aynı tak ım la bir defa da Budapeşte- 
de Nep »tadında karşı karşıya gele
cektir. O maç da berabere bittiği tak 
dirde bitaraf bir sahada ücüncü bir 
karşılaşma yapılacaktır. Ü m it edilir 
ki. S an  - Lâciverttiler rakiplerinin 
kuvvetli ve zayıf taraflarım  iyice 

görüp anlamışlardır. Bu takdirde 
Peşte maçını b ir başka düzen ve he
sap içinde oynamak zorunda kala
caklardır. Bu kere avantajın çoğu 

Csepel’indlr. Fenerbahçenin silâhı 
"iy i futbol” olacaktır. Bunu da gös
terdikleri zaman Peşteden iyi bir ne
ticeyle dönmeleri pekâlâ kabil olur.

?,\

Millî Lig
Maraton ediyor
\ ıhayet 19 Mayıs Stadının maçla-
* ra hazır hale getirilmesiyle geçen 
hafta M illi L ig karşılaşmaları An- 
ka ıada da başlıyabıidı. Cumartesi ve 
Pazar günieri başşehirde yapılan 
maçlar az seyirciye rağmen iyi ha
sılat yaptı. Zira Ankara Bölgesi de 
Istaııbula uymuş, maç biletlerinin 
Ücretlerini kabarık tutmuştu. Kapalı 
tribün için 10  lira vermek lâzımdı. 
Yani bir aylık maç tahsisatı olarak 
bu- meraklının ayda seksen liraya ih- 
t.yacı olacaktı. “Pahalı” sözüne içer
leyen Boige Müdürü ve Futbol A janı 
iddiayı politik bir cevapla savuştur
dular: ‘ Bu günkü devire göre ucuz 
bile sayılır” dediler.

Cumartesi günü ilk  maçta Hacet
tepe biraz ofsayt kokan bir golle genç 
rakibi Şeker H ilâ l tak ım ım  1 - 0  
yendi. Günün ikinci maçı ik i ezeli 
rak:p olan Gencierbırliği ile Anka- 
ragücü arasında oynandı. Bu maçı 
da AnkaragUcü hâkim  bir oyundan 
sonra 2 - 0  kazandı.

Pazar maçlarında garip bir tesa
düf ilk günün m ağlupları ile galiple
ri karşı karşıya geldiler. Şeker H ilâl
- Gençlerbirliği maçı Şeker H ilâlin  
1 - 0  zaferi ile son buldu. Hacettepe
- Ankaragücü karşılaşması zaman 
zaman hırçın ve çekişmeli geçti ve 
1 - 1  beraberlikle son buldu.

İstanbulda yapılan müsabakalara 
gelince, haftanın maçı Perşembe gü 
nü oynandı. Fenerbahçe beraberliğin
den sonra Kasımpaşamn şöhretli ve 
kudretli Galatasaray karşısında ne 
yapacağı merakla bekleniyordu. Mac 
miitevazi Kasımpaşamn sıkı b ir .m ü
dafaa taktiğ i içinde oynandı ve Ga- 
latasarayın ‘‘gol makinesi” Metin 
çepçevre sarılınca maç golsüz ve 
beraberlikle sona erdi. Böylelikle 
Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Galata
saray maçlarından ik i puan kazanç
la çıkıyordu ki, bu kendisi için bü
yük başarıydı.

Cumartesi maçlarında Vefa, gay
retsiz ve gayesiz görülen Adaleti 
bir de penaltı kaçırdıktan sonra 1 - 0  

yeniverdi. Günün ikinci maçında 
genç Beşiktaş, gene genç oyuncular
dan kurulu Beykoz ile 1 - 1 berabe
re kaldı. Beykoz bu m açta Vefa gibi 
hareket etmedi ve verilen penaltıyı 
golle neticelendirmesini bildi.

Pazar günü tehir edilen M illî L ig 
m açlan  yerine Fenerbahçe ile Csepel 
Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnu
vası için karşılaştılar.
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