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Hafıza kuvveti

ievgili AKİS okuyucuları

11 UyUk Meclisin açılmasına pek az gün kald.ğı şu sırada, siyasi çevre!»- 
ri en çok meşgul eden hâdise, B .31. >1. Başkanlığı için 1). P. Grubu

nun kimi aday seçeceği meselesidir. Şimdiye kadar Başkanlık mevkiinin 
tabii adayı olarak kabul edilen D. P. kurucularından Refik Koral tan, bn 
yü Uk defa ciddi bir rakip bulacaktır. Bu rakip, Balıkesir mUletveklll 
Sıtkı Yırcalıdır. Sıtkı Yırcalının geçen haftanın ortasında “aday adayı" 
olduğunu açıklayıvermesi, meseleye büyük bir cazibe kazandırmış ve bu 
teşebbüsün D. F. yüksek çevrelerince, bilhassa Amerikadan dönen Men
deres tarafından nasıl karşılanacağı merakını uyandırmıştır. Yırcalının 
teşebbüsü, basına İntikal ettiği sıratla Çanka.vadan da duyulmuş ve Sayın 
Cumhurbaşkanı, Yıroalıyı köşke dâvet ederek yemeğe alıkoymuş ve bu 
mevzuda kendisi ile uzun uzun görüşmüştür. Yırralı. Menderesi karşıla
mak İçin İstanbul^ gitmiş ve D. P. Genel Başkanını ‘‘kulağı başkaları 
taıaf adan doldurulmadım önce” görerek işin aslını bizzat anlatmayı ter
cih etmiştir. Bütün bu hâdiseleri AKİS, adım adım takip etmiş ve bu sa
yıdaki D. P. başlıklı yazısında şimdiye kadar hiç bir yerde çıkmamı# te
ferruatı ile okuyucularının dikkatine sunmuştur.

★
P  ecen haftanın sonunda Pazar günü, Adnan Menderesin İki haftalık 

Amerika seyahati sona ermiş ve Başbakan Air France’ııı bir CaraveUe 
uçağı ile yurda dönmüştür. Seyahatler başlıklı yazımızda. Menderesin 
Amerikada geçirdiği son hafta zarfında yaptığı temasların, görüşmelerin 
ve dönüşünde Yeşilköyde karşılanışının hikâyesini bulacaksınız.

★
f  . H. P. Genel Sekreteri İsmail Rüştü Aksal, yeni vazifesine geçtikten 

sonraki ilk gezisini, geçen hafta Istanbula giderek yaptı. Bu haftanın 
sonunda Aksal İzmire hareket edecek ve C. II. P. nin Ege bölgesindeki 
işleriyle meşgul olacaktır. Aksalın Istanbuldakl çalışma haftasının h&- 
dlseleri, Politikacılar başlıklı yazımızda aksettirilmektedir.

★
P  eçen hafta milletlerarası sahada iki ehemmiyetli temasımız oldu. Bun- 

lardan birincisi diplomatik, diğeri İse sportif idi. Diplomatik temas. 
Birleşmiş Milletlerdeki Güvenlik Konsevi üyeliği seçimleriydi. Bu üyelik 
İçin Türkiye ve Polonya adaylıklarını koynrtış bulunuyorlardı. AKİS’in 
geçen hafta yaptığı tahmini, hâdiseler maalesef teyld etti ve bâzı NATO 
üyeleri de dahil olmak üzere bir çok Batılı ve Asya - Afrika memleketleri 
Türkiye dururken komünist Polonyaya rey verdiler. Bu, hiç şüphe yok, 
şimdiye kadar Asya ve Afrika memleketlerine karşı takip ettiğimiz poli
tikanın bir meyvasıydı. Ayni politikanın bir başka meyvası da Beyrutta 
devam etmekte olan üçüncü Akdeniz Olimpiyadlannda toplanmıştır: 
L.ubnanlı seyircilerin ısrarla Birleşik Arap Cumhuriyeti sporcularına leh
te tezahürat yaparken, Türk sporcularını “yuha’ la maları, Arap memle
ketleriyle olan siyasi münasebetlerimizin üzücü bir neticesidir. Bu sayımı
zın ilk sayfalarındaki Dış Politika başlıklı yazıda Güvenlik Konseyindeki 
oylamanın, son sayfalarındaki Olimpiyatlar başlıklı yazıda da Beyrutta- 
kl hâdiselerin hikâyesi yer almaktadır.

★
H  oğu ve Batı Soğuk harpte bir “mütareke” devresine girUmeslne rağ- 

men, “korkulu rüya görmektense uyanık yatmayı” tercih eden Ame
rika, tngiltereden ve Italyadan sonra Türkiye ile de füze rampalarının 
kurulması hususunda bir anlaşmaya varmıştır. Amerikan Savunma Ba
kımının bildirdiğine göre, Türk Hükümetinin Büyük Mecliste yapacağı 
bir açıklamadan sonra bu husustaki anlaşmanın tatbikine geçilecektir. 
DÜNYADA OLITP BİTENLER’e ayrılan sayfalarımızdaki NATO başlık
lı yazıda füze rampaları kurulması hakkındakl haberin tâfsllatmı oku
yacak ve harita servisimiz tarafından hazırlanan mükemmel bir harita
da da Batı üslerinden icabında fırlatılacak füzelerin Sovyet Rusyanm 
hangi bölgelerine kadar müessir olabileceğini en açık şekilde göreceksiniz.

★
• •
| | t eden heri memleketimizin yabancılara iyi tanıtılmadığından şik&.vet 

edilir ve turizm hâzinelerimizin bize bu yüzden beklenen geliri bir 
trrUı veremediği belirtilir. Ama dışarda, memleketimizi tanıtma bahane
siyle ııere'ere kadar gidildiği noktasına pek ehemmiyet verilmez. Bu sa- 
yımızda Musiki sayfasında. Amerikada doldurulnn plâklarla memleke
timizin Amerikalı dostlarımıza ne şekilde tanıtıldığının acı hikâyesini 
ve resmi vazifelilerin bu gibi işlerde nasıl rol oynadıklarının eğlenceU 
tâfsllatmı bulacaksınız.

Saygılarımızla 
AKİS
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Dış Politika
Fedaî!
J J  irleçmij Milletler Genel Kurulu bu

haftanın başında toplandığı za
man, geçen hafta Salı günü saplanıp 
kaldığı çıkmazdan kurtulmağa çalışa
caktır. Genel Kurulun son yıllarda 
karşılaştığı en ehemmiyetli mesele
lerden biri olan bu çıkmaz, Güvenlik 
Konseyindeki münhallerden birinin 
doldurulması için girişilen seçimlerin 
bir neticesiydt. îlk  iki celsede Türki
ye, Komünist blokun sâdece 9 reye sa
hip bulunduğu 82 üyeli Birleşmiş M il
letlerde komünist Polonya karşısın
da ağır bir mağlubiyete uğradı. Ata
türk Türkiyesini örnek alan birçok 
Asya ve Afrika memleketi, hatta NA
TO üyesi Kanada, Hollanda, Norveç 
ve Danimarka komünist Polonyayı 
tercih ettiler!..

Bu yılın sonunda boşalacak Uç yer 
için seçimlere, Genel Kurulun geçen 
Pazartesi sabahı yaptığı toplantıda 
başlandı. 15 dakikalık bir gecikmey
le. saat 10.45 te celse açıldığı zaman 
Birleşmiş Milletler üyesi 82 devletten 
81 inin delegasvonları salonda hazır 
bulunuyordu. Musevilerin Yom Kip- 
pur günü olduğu için İsrailliler o gün
kü toplantıya gelmemişlerdi. Böylece 
Türkiyenin alabileceği muhtemel rey
lerden biri eksilmiş oluyordu. Fakat 
Türk delegasyonuna bakılırsa, bunun 
pek ehemmiyeti yoktu. Çünkü Türki
ye gerekli ü"te iki çoğunluğu çoktan 
çantada keklik saymaktaydı.

Birleşmiş Milletlerdeki Türk Da
imi Delegesi Seyfullah Esin, geçen a- 
yın sonunda "Kazanacağız. Türkiye, 
lehte oy için Asya, Afrika, batı Av
rupa ve Latin Amerika devletlerinden 
söz almıştır” diyordu. Esin, 8 Ekimde 
yaptığı bir basın toplantısında da, ma
kul ölçülerle izahı gayri mümkün bir 
iyimserlikle "Kazanma şansımız üs
tün. Kazanmaya yetecek kadar reyi
miz var” açıklamasını yanıyordu. O 
günlerde AKİS, kazanma şansının za
yıf olduğunu, son derece rizikolu bir 
işe girişikliğini bildiriyordu.

Tarafsız müşahitler, hatta Ameri
kan basını dahi, Seyfullah Esin kadar 
iyimser olamıyordu. PolonyalIlar, Gü
venlik Konseyine seçilebilmek için ay
lardan beri çalışmışlar, tereddüt İçin
de bulunan delegasyonları vaktinde 
kendi taraflarına çelmişlerdi. Meşhur 
Dışişleri Bakanı Adam Rapacki sırf 
bu iş için Varşovadan New York’a gel
miş, hatta seçim günü daimi delegey
le birlikte oturmak suretiyle bu işi ne 
derece ciddiye aldığını göstermişti. O 
sırada Türk Dışişleri Bakanı Zorlu 
Amerikada yüklü bir konferans turu 
yapıyordu. Sovyet bloku ve hemen he
men bütün Asya - Afrika grubu, Ar
jantin. Brezilya, Küba ve Venezüella 
başta olmak üzere 8 Güney Amerika 
memleketi PolonyalIların gerisindey
di. Doğulular için bu defaki Güvenlik 
Konseyi seçimleri bir prensip meselesi 
hâline gelmişti. Gösterilen öbür aday-
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lardan Ekvator İle Seylanın seçilme
lerine bir itirazları yoktu; fakat Gü
v e n li Konseyinin geçici üyeliklerin
den Avrupay a tahsis edilen yer için 
Türkiyeıün ad siy gösterilmesini doğru 
bulmuyorlardı Bir defa 194C da Sov
yet Rusya ile B.rleşık Amerika ara
sında aktedilen “centilmenlik aııdlaş- 
ması”na göre bu yerin Doğu Avrupa 
blokuna tahsis edilmesi gerekiyordu. 
Üstelik Türkiye Güvenlik Konseyine 
geçen defa bir "Asyalı” devlet olarak 
seçilmişti; şimdi ise “AvrupalI’’ ola
rak ortaya çıkıyordu. Türkiye duru
ma göre, Asya, Orta Doğu, Akdeniz, 
Balkan veya Avrupa devleti olarak 
sık sık Birleşmiş Milletlerde gözük
müştü. Ama Güvenlik Konseyi gibi 
ehemmiyetli bir meselede bu politika

coğrafyasının tekrarlanmasına mü
saade edilmiyecekti.

Türkiyenin adaylığını ileri sürme
nin sakat taraflarım NATO'mın bü
yük memleketleri de biliyorlardı. Fa
kat büyük Br tılılar, taraftarlarından 
biri seçilmediği takdirde Güvenlik 
Kmseyinde 7 kişilik ekseriyet: kaçır
maktan korkuyorlardı. 7 rey, Rus ve
tosuna rağmen Genel Kurulu 24 saat 
içinde fevkalâde toplantıya çağırmak 
imkânını veriyordu. Bu sebeple Polon- 
yaya karşı yüzde yüz güvenilir bir a- 
day bulmak lâzımdı. En münasip a- 
day, Asya - Afrika memleketleriyle 
dost geçinen ve Cezayir işinde anla
yışlı davranan Yunanistan idi. Fakat 
basiret sahibi Yunan delegasyonu, iki 
ha£ talik bir tereddütten sonra Polon-

vanın çok daha kuvvetli durumda ol
duğunu görmüş ve Güvenlik Konseyi 
koltuğu adaylığını büyük bir cömert
likle dost Türkiyeye ikram etmişti. 
Ortada Türk Hükümetinden başka 
feda! yoktu. Türkiye bu rizikolu işi 
tereddütsüz kabullendi. Bu arada da 
kulis faalivetlerine ayrılabilecek iki 
kıymetli hafta kaybedildi.

Şeref yarışı

Tl irleşmiş Milletlerdeki Türk dele-
gasyonu Pazartesi sabahı tam kad

rosuyla Genel Kurul salonunda yer
almıştı. Delegasyon Başkam Seyful
lah Esin, yardımcısı Turgut Mene- 
mencloğlu ile birlikte, durumdan emin 
bir edayla oylamanın başlamasını 
bekliyordu. Delegasyon mensupların
dan Uç kişi daha, Başdclegenin yanın
da ve arkasında yer almışlar, bir iki 
turdan sonra Güvenlik Konseyine se
çilmenin zevkini paylaşmaya hazır
lanıyorlardı. Salonun soluna düşen 
diplomatik davetlilere mahsus sıralar
da New York’taki konsolosluk me
murlarından bazılarının hanımlarıyla 
birlikte hazır bulundukları ve bir dip
lomatik zafere şahit olmak için sa
bırsızlandıkları görülüyordu.

Münhallerden üçü için birlikte ya
pılan ilk seçimin neticeleri Türkler 
bakımından bir şok oldu. Sırasıyla 77 
ve 72 rey alan ve gerekli çoğunluğu 
doldurarak Konsey üyeliğine seçilen 
Ekvator ve Seylandan sonra 46 rey
le Polonya geliyordu. Türkiye ancak 
33 rey almıştı. Hatta reylerini Türki
yeye vermektense aday olmayan Ka
nada ile Burmaya birer rey verenler 
bile olmuştu.

Üçte iki çoğunluğu, yani 54 reyi 
elde etmek için bu defa yalnız Polonya 
ile Türkiye arasında bir secir.ı yap
mak gerekiyordu. Türk delegasyonu 
her seye rağmen bu İkinci turdan da 
ümitliydi. Reylerini Türkiye lehinde 
kullanacaklarını vaadeden, fakat "her 
nedense” birinci turda Polonyaya rey 
verenler, şimdi durumun vahametini 
görüp fikirlerinden cayacaklardı. Fa
kat ne yazık ki, oylama gizli olarak 
yapılıyordu ve memleketlerinin ismi 
okundukça kürsünün yanındaki kutu
ya kadar gidip reylerini kullanan de
legeler, pusulalarını doldururken salon 
toplantılarındaki vaadlerle kendileri
ni bağlı hissetmiyorlardı. Nitekim, i- 
kinci turun, sonunda, Polonyaya rey 
vermekten cayanlann sayısının sade
ce Uç olduğu anlaşıldı. Polonya 43, 
Türkiye ise 38 rey almıştı. Bu 38 rey, 
Türkiyenin erişebildiği en yüksek ra
kam oldu. Sonraki tuıda rakam 36 ya 
düştü. Dördüncü tur, "tahditsiz” ya
pıldığı, yani delegeler Türkiye ile Po- 
lonvadan başka devletleri de aday 
göstermekte serbest bırakıldıkları 
halde, başka hevesli çıkmadı ve bu 
tur da 46 - 35 Türkiye aleyhine ka
pandı. Saat l ’e geldiği zaman onikin- 
ci tur da tamamlanmıştı. Aradaki u- 
raf tefek dalgalanmalara rağmen ka
panış skoru 46 ya karşı 35 idi. Salon
daki delegelerin en sâkini ve en ya-

AKİS, S0 EKİM  1959

Seyfullah Esin
İyimserlik rekoru
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vaa ytüiiyeni olarak şöhret yapan 
Seyfuilah Es.n, ceUe kapanıp ta ka
pıdan gıkarken, telâşını ve kırgınlığı
nı gizliyemiyordu. Başbakan Mende
resin de Aıııerikada bulunduğu ve A- 
menkanın fethinin bahis mevzuu ol
duğu şu sırada komünist Polonyaya 
her turda yenilmek bir fiyasko idi.

Faydasız manevralar

/  | ğleden sonra Batı bloku yeni bir 
taktikle ortaya çıktı. Arjantin de

legesi Mario Amadeo tarafından ileri 
sUrülen ve Sovyet delegesi Kuznetzov’ 
un itirazlarına rağmen kabul edilen 
bir önergeye göre, Türkiye ile Polonya 
arasında yapıla
cak nihai bir oy
lamadan sonra E- 
konomik ve Sosyal 
Konsey seçimle
rine geçilecekti.
Maksat Polonyayı 
bu konseye seçtir
mek ve böylece 
Güvenlik Konseyi
ne seçilebilme şan
sım azaltmaktı. Ni 
tekim Batılılar gö
rünüşte. bu ma

nevralarının ilk saf 
hasını başarıyla 
tatbik ettiler. Bir 
çekimser reyle 46 - 
34 Türkiye aleyhi
ne neticelenen on- 
üçüncü turdan son
ra Ekonomi ve 
Sosyal Konseye İn 
güdere, Amerika 
ve Danimarka ile 
birlikte Polonyamn 

da seçildiği görül
dü. Bu arada Ja 
ponya ile Hindis
tan arasîndaki çe
kişme, Krişna Me- 
non’un feragati ü- 
zerine tatlıya bağ
landı. İncecik değ
neğine yaslanarak 
kürsüye gelen Hin
distan delegesi, bu 
misalin başkaları 
tarafından da ta
kip edilmesini te- 
In.enni ederek TUr- 
kiyeye târizde bu
lundu.

Fakat Türk hâ
riciyesinin. bu tür
lü târizlere kulak asmaca niyeti yok
tu. Sah sabahı Genel Kurul tekrar top
landığı zaman. Polonya - Türkiye çe
kişmesi ayni şiddetle tekrar başladı. 
O sabah Barbakan Menderes te Türk 
delegesi Seyfuilah Esin ile birlikte 
Birleşmiş Milletlere geldi. Genel Sek
reter Mr. H ile konuştu ve “Amerika 
ffth i”ni unuturacak Güvenlik Konse
yi adaylığı meselesiyle -hiç şüphesiz- 
çok yakından ilgilendi.

Bir gün önceki manevra fayda ver
memiş, Polonyamn Ekonomik ve Sos
yal Konseye serilmesi, bu komünist 
devlet lehindeki oylarda esaslı bir a- 
zalma meydana getirmemişti. Komü

nist Polonyamn dalıjıa basta gittiği 
23 turun sonuncusunda. Polonya ** e 
kargı 38 rey ile gen# ilerdeydi.

Müslüman memleketlerden İran 
ve Pakistan hariç hiç biri Ttirkiyeye 
rey vermemiş, komünist Polonyayı 
t..reİh etmişlerdi. Çoğu NATO üyesi 
olan Kanada, Hollanda, Danimarka, 
İzlanda, Norveç, İsveç gity Batı mem
leketleri Türkiye dururken Polonya- 
nm lehine rey kullanmışlardı. Ame
rikanın hatırını hemen hemen hiç kır
mayan Arjantin, Brezilya, Meksika, 
Panama, Ekvator. Küba ve Venezüel
la gibi Güney Amerika memleketleri 
bu sefer komünist Polonyayı seçmek

te mahzur görmemişlerdi.

Muvaffakiyetsizlik hiç bir tevilin 
örtemiyeceği kadar aşikârdı. Nitekim 
Yeni Sabah, bir başyazıda “Hâriciye
miz ektiğini biçiyor" demekten ken
dini alamamıştı. Türk hâriciyesinin 
Asya ve Afrikadaki tarafsız genç 
memleketlere tepeden bakması, bu ne
ticeyi doğurmuştu. İhtiyatlı ve çok 
dikkatli Siyasi Tarih Profesörü Ah
met Şükrü Esmer de "memleketimi
zin prestiji namına teessür uyandıra
cak bir hâdise” dedi. Hakikaten bir 
memleket hâriciyesinin bu kadar ih
tiyatsız hareket etmesi görülmemiş 
b.r hâdiseydi.

Ne olacak?

P  üvenlik Konseyi seçimleriz» o~ 
^  haftanın başında tekrar başlaıu»-
çaktır. Ne Polonya, ne de Türkiyo a- 
daylıktan feragata yanaşmam akta
dırlar. İki yıl müddetli Konsey üye
liğini birer yıl paylaşma fikn  rağbet 
görmemiştir. Yugoslavya'nın üçüncü 
bir aday olarak ortaya çıkması fikri, 
hâlen gerektiği kadar sempati topla
yamamıştır. Yugoslavya adaylığı, an
cak hem Batı, hem Doğu blokları ken
disini müştereken desteklerse kabul 
edeceğini söylemektedir. Bu takdirde 
Türkiye ve Polonyamn sahneyi ter- 
ketmesi icap edecektir.

Bu durumda ta
raflar Pazartesi 
günü şanslarını de
neyeceklerdir. H âj 
len Amerika ge
rek Türkiyenin, 
gerek kendisinin 
prestijini kurtar
mak maksadiyle, 
geniş bir kulis fa
aliyetine girişmiş
tir. Geçen hafta 
Türkiyeyc rey ver
meyen Batı mem
leketlerini ve Gü
ney Amerika mem 
leketlerini fikirle
rinden caydırmak 
için Amerika mu- 
az-nm bir gayret 
sarfetmek t e d i r .  
Tiirkiyenin seçil
mesi, 20 memleke
tin fikir değiştir
mesine bağlıdır.

Eğer bu gayret
ler de neticesiz 
kalır, çıkmazdan 
kurtulmak müm
kün olmazsa -ki 
Birleşmiş Millet
lerdeki hâkim ka
naat budur- Yıı- 
goBlavyanın seçil
mesi fikri kuvvet 
kazanacaktır.

Seyahatler
J

Gidişin dönüşü..

P  eride bıraktı» 
gımız Pazar 

günü saat 17.20’de 
Yeşilköye inen Ca- 

ravelle uçağı terminal önünde durup 
kapısı açıldığında, koyu kahverengi 
bir elbise giymiş olan Menderes, ilk 
olarak görüldü. Hava açık, fakat so
ğuk ve rüzgârlıydı. Menderes rüzgâ
rın dağıttığı saçlarını eliyle zaptetme
ğe ve düzeltmeğe çalışarak, bir adım 
gerisinde Zorlu olduğu halde uçak
tan indi.

Radyolar sabahın erken saatlar.n- 
dan itibaren Menderesin saat 15.45’te 
yurda döneceğini ve geçeceği yollan 
ilâna başlamışlardı. O gün Istanbul- 
da mühim bir maç yoktu ve Patrik 
Athenagoras ta mutlaka Yeşilköye 
gelecekti. Buna rağmen meydanda

Başbakana Yardım Ettik.
I )  ay bakan Adnan Menderes, kendisinin de tahinin eftiği gibi, Amerıka- 
1 da Türk Basın rejim iyle alâkalı suallerle karşılaşmış bulunuyor. Baş
bakan Adnan Menderes bu neviden suallere karşı (jeyet yerinde bir cevap 
vermiş ve yazılanlar görüldüğü takdirde mesele > '->ı anlaşılacağını söyle
m iştir, Gerçi bıınıı söylerken hapisteki Türk g/ızctec Icrini, yabana bir di
yarda, şahsi hakaretler ve iftiralar kaleme almakla suçlaııdırmasııydı 
daha iyi ederdi. Ama gene de ziyam yok! Madem, ki Başbakan Adnan 
Menderes Türk Bavın Rejim i hakkında tereddüt sahibi olanların bu rejim  
altında hangi yazıların &uç sayıldığına dair bir VJgi edinmelerini istiyor, 
kendisine derhal yardımcı olmayı vazifemiz saydık.

Bu düşünceyle Başbakan Adnan Menderesten böyle b\r tavsiye alan 
Neıo York Times gazetesi muhabiri Mr. Dana Adaıns Schmidt’e yan  iş
leri müdürümüz Kurtul A ltuğ aşağıdaki mektubu göndermiştir, lliş  k ya
zı, meşhur “Şenlenen Sokak”tır. Görüleceği gibi, kendisi de hapis yatmış 
olan Kurtul A ltuğ muhatabı bit ecnebi olduğundan, Samn Adnan M ende
re vn aksine, Basın rejim im iz hakkında her hangi bir hüküm vermekten 
dikkatle- kaçınmış ve o iyi. Sayın Ad>.un Menderesin arzusuna, uygun şe
kilde, Amerikalı gazeteciye bırakmıştır.

Sayın Bay
New York Times dan öğrendiğimize göre Türkiye Başbakanı Adnan 

Menderes kendisiyle yaptığınız bir görüşmede size Türiviyede Basının hür 
olduğunu, sâdece iftira ile şeref kırıcı haberler ve makalelerin cezalan
dırıldığını söylemiş, “Gazetelerimizin yazdıkları bâzı şeyleri görseniz siz 
de problemi anlarsınız” demiştir.

Başbakan Menderesin tavsiyesine uyarak, problemi anlamanız için 
ilişikte bir yazının aslı ile tercümesini takdim ediyoruz. Yazı 12 Ocak
1957 tarihli AKİS mecmuasında neşredilmiştir. Bu yazı üzerine Başbakan 
Menderes Ankara Savcılığı vasıtasıyla «lâva açtırmış ve Ankara Toplu 
Basın Mahkemesi mecmuanın yazı işleri müdürü Yusuf Ziya Ademhan’ı 
“Adnan Menderesi küçük düşürmüş olmak" suçundan dolayı bir yıl hail
se, »090 Türk lirası para cezasına malıktım etmiştir. Temyiz, bu hükmü 
tasdik ettiğinden Ademhan halen Kemaliye cezaevinde cezasını çekmek
tedir.

Saygılarımla 
AKÎS Mecmuası 

Yazı İşleri Müdürü 
Kurtul Al^uğ
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ancak 6 • 7 bin kişilik bir kalabalık 
V»fdı Ve P&rkotele uzanan yollar son 
derece tenha idi. 6 - 7 bin kişilik ka
labalığın mühimce bir kısmı da Trak
ya ve Kocaeli havalisi gibi Istanbula 
yakın yerlerden getirilmiş karşılayıcı
lardı. Bu tarz turizmde mutad olduğu 
üzere çocuklar ekseriyetteydi. 6 - 7  
yaşında, hatta kucaktaki çocukların 
göğüslerinde D. P. rozetleri vardı. 
Piyasada bir rozet enflâsyonu olduğu 
muhakkaktı. Göğüslerdeki birçok ro
zetin yanma Menderesin resmi de 
iğnelenmişti.

Uçağın inişi 15.45 olarak ilân edil
diği için mııtad zevat, çok erken saat
te hava meydanında toplandı. Sıtkı 
Yırcalı 30988 Hususî plâkalı bir Buick 
İle ve Kalafatla birlikte 15.10'da mey
dana geldi. İki eski bakan doğruca 
şeref salonuna geçip oturdular. Kala
fat orada, Londra uçak kazasını be
raber yaşadıkları güzel yüzlü hostes 
Nurdan Yelkovana rastladı. Yelkovan 
mavi bir ceket, koyu gri bir eteklik 
ve kırmızı ayakkabılar giymişti. O 
da Kalafat gibi koltuk değneklerine 
yaslanarak ayakta durabiliyordu. Yel
kovan kendisiyle görüşen foto muha
birlerine “keşki o resmi bulsaydınız, 
onda ayaklarım vardı” dedi. Sonra iki 
kaz&zede, Şeref salonundaki bir ka
nepeye yanyana oturarak uzun uzun 
dertleştiler.

Patrik Athenagoras saat 15.30’da 
meydana geldi. Rüzgârın uçurduğu 
sakallarım tuta tuta Şeref salonuna 
sığındı.

15.45 te gelmesi beklenen uçağın 
saat 16.40’ta gelebileceği ilân edildi. 
Bunun üzerine karşılayıcılar bir saat 
daha beklediler ve bildirilen saat yak
laşınca huzuru mutad zevat ve ihti
ram kıt’ası meydanda kendilerine ay
rılan yerleri aldılar. Meydanda herke
sin duracağı yeri gösteren levhalar 
hazırlanmıştı. Fakat biraz sonra, uça
ğın 16.40'ta da değil 17.19'da geleceği 
haber verildi. Huzuru mutad zevat, 
17.19’da tekrar yerlerini almak üzere 
eoğaktan muhafız yerlere çekildiler.

Caravelle nihayet 17.20’de mey
dana indi. Plânlı ve levhalı asayişin 
gecikme ve karşılavıcılann şayiam
daki yanılma dolayısile bozulması ü- 
zerine meydan hafiften karışmaya 
başladı. Bu yüzden Caravelle’in ma
nevra ysparak terminalin önüne ya
naşması bir hayli güç oldu.

Menderes ineceği sırada, vazifeli 
100 kadar sivil polisin uçağın merdi
venine doğru hızla ilerlemesi, intizamı 
İyice bozdu. Rozetli karşılayıcılar, si
vil polisleri kendilerinden sanarak 
kordonun yanldığı intibaına kapıldı
lar ve onlar da polis - inzibat zincirle
rini kırarak uçağa doğru koşuştular. 
Karşılama plânı tamamile bozuldu.

Uçaktan inen Menderes sivil polis 
girdabı arasında merasim kıt'asma 
doğru ilerlemeye çalıştı Menderesi 
gören "Beykoz D. P. Teşkilâtı” fla- 
mah 20 - 25 kişilik bir grup, ‘‘ya ya 
ya şa şa şa, Menderes çok yaşa” diye 
tezahürata başladıysa da sesleri aksi 
»ada bulmayınca çabucak sustu. Or
talıkta bir an çok tuhaf bir sessizlik

oldu. Sonradan patlayan alkışlar İse
alışılmamış derecede cılızdı. *

Menderes mutadı üzere kalabalığa 
doğru yöneldi. Fakat sivil polislere 
rağmen, ilerlemek zordu. Ancak iri 
cüsseli Patrik Athenagoras ile sivil 
polislerin başları üzerinden el sıkış
mak mümkün oldu. Menderes çaresiz, 
yanma kadar yaklaşan kapısı acık o- 
tomobilin basamağına ayak koyarak 
yükseldi ve oradan kalabalığa el sal
ladı. Ufak tefek alkışlar işitildi. Bu 
sırada İçişleri Bakanı Dr. Namık Ge
dik, refakatteki gazete sahiplerinden 
Haldun Simavl ile meşguldü. Onu Vi
lâyet 0001 plâkalı otomobiline aldı, 
otomobile binmeye hazırlanan Ethem 
Menderes, 0001 jrtikünü aldığı için bir 
başka otomobilde kendisine yer bul
du.

Amerika dönüşü, bu kargaşalık i-

Fatin Rüştü ZorJu
Organizasyondan kırık not

içinde şehre hareket edildi. İki hafta 
evvel Pazar günü başlayan yolculuk 
bu suretle sona eriyordu.

“Business” gezisi

R  aşbakan Menderesin Amerika se- 
hatinin resmî kısmı CENTO top

lantısının kapanmasıyla bitti. Seya
hatin ondan sonra, iş adamları ve baş
ta Başpiskopos Yakovas olmak üzere 
Rum Cemaatiyle çevrili ‘‘busines - iş" 
kısmı başladı.

“Business” gezisinin ilk merhale
si, Teksasın Maliye ve Sanayi merke
zi olan Dallas’tı. Menderes ve berabe
rindekiler Dallas’a bir Amerikan as
kerî uçağı ile 11 Ekim Pazar günü 
geldiler. Başbakan hava meydanında, 
eski Ankara Büyük Elçisi, petrolcü

ve Jeolog Mc ghee ve Rum ortodosk 
kllsesi temsilcisi B.thos ve Türk ko
lonisi tarafından karşılandı. Koyu 
renk bir elbise giymiş olan ve par- 
desü taşımayan Menderes, son dercee 
neş’eliydi. Otomobillerle doğru Dal
las'taki milletlerarası fuara gidildi. 
Menderes, fuarda her an fotoğrafçıla
ra poz Verdi. Bol bol alkolsüz Ame
rikan içkilerinden İçti. .Herkesin elini 
sıktı ve 8 yaşındaki bir çocuğa imza
lı resmini verdi. Menderes fuarda, 
kendini mutad dinamizmine kaptıra
rak, âdeta ufak çapta bir dünya tu
ru yaptı ve Kore Pavyonundan bavlı
yarak bir çak memleket pavyonunu 
dolaştı. Alman Konsolosuna 3957 de
ki Almanya seyahatini anlattı. Mo
dern tabloları görünce “modem san’- 
attan anlamam” d^di. Bu yaz Eisen- 
hower de ayni şeyi söylemişti.

Fuar gezisi bir saat sürdü. Sonra 
otomobille Menderesin kalacağı She- 
raton Dallas oteline gidildi. Otelde, 
Başbakana, başbakanlara mahsus dai
re ayrılmıştı. Daire, 3 yatak, hir otur
ma odasından müteşekkildi ve gecelik 
ücreti 100 dolar -920 lira- idi.

Başbakan o gcce, petrolcü ve jeo
log Mc Ghee’nin evine davetliydi. 
Menderes, petrolcülerin ve diğer iş a- 
damlarının bulunduğu MC Ghee’nin 
evinde geç saatlere kadar kaldı. E r
tesi sabah Menderes, Mc Ghee ile bir
likte Üniversiteyi ziyaret etti. Sonra 
büyük bir mağazayı ve bankayı dolaş
tı.

öğleyin Dallas Dünya Meseleleri 
Konseyinde nutuklu yemek vardı. Ye
mekte, Konsev Başkam Robert J. 
Smith, Menderes ve Zorluya kovboy 
şapkaları verdi. Barbakanın kovboy 
şapkalarıyla sayısız resimleri çekildi. 
Başbakar konsey üyelerine petrolcü 
ve Jeolog Mc Ghee taraflımdan takdim 
edildi. Menderesin biyografisini ve ic
raatını anlatan, Dallas seyahatinin 
organizatörü Mc Ghee şahsa tapma
nın şaheser bir örneğini verdi. Pet
rolcü Mc Ghee, Menderes için "Dünya
nın en srözde siması, modem Türkiye
nin m iman” tâbirlerini ve “Türkiye, 
Menderesin kendi eli ile diktiği bir 
âbide olarak modem dünyanın karşı
sına yükselmiştir. Bugün karşımızda 
kuvvetli ve dimdik ayakta duran p ir 
Türkiye görüyorsak, bu sâdece Adnan 
Menderesin eseridir” cümlelerini kul
landı. Mc Ghee, bu sözlerdeki Men
deres ismini kaldırıp, Washington’un, 
Lincoln’ün veya Jefferson’un isimle
rini kokarak konuşsaydı, onu Ameri- 
kada herhalde akıl hastanesine kapa
tırlardı. Çok şükür, petrolcü Mc Ghee’ 
nin aklı muvazenesi yerindeydi ve 
Tüı-kiyeyi gâyet iyi tanıyordu. Me
selâ Mc Ghee, geçen yıl Amerikada 
bulunan Fuat Köprülüyü de Dallas'a 
çağırmış, onu altı defa ziyarete gel
mişti. Mc Ghee, bu ziyaretlerinde 
Köprülüye, Türkiyedeki antidemokra
tik gidişten İktisadî durumun kötülü
ğünden acı acı dert yanmıştı. Türki- 
yenin Amerikadakl prestijinin, bu 
yüzden çok azaldığım söylemişti!

Mc Ghee’den sonra Menderes ko
nuştu, Rusya ve CENTO hakkındakl
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görümlerini anlattı Akşam uçakla 
New York’a dönülürken, beraberinde
ki zevattan t>:ri gazetecilere, Beyfen- 
dinin “yorgun, fakat mes’ut” olduğu
nu söylüyordu. New York’ta meşhur 
Waldorf - Astoria oteline yerleşen 
Menderes Salı sabahı Birleşmiş mil
letleri ziyaret etti. Genel Sekreter 
Mr. H ile 15 dak;ka görüştil ve Dün- 
yacvinin diğer kısımlarım gezdi. O sı
rada Birleşmiş milletlerde. Türkıye- 
nin Güvenlik Konseyi adaylığı bahis 
mevzuu ediliyordu ve Komünist Po
lonya Türkiyeden fazla rey topluyor
du.

öğleyin Menderes, Dış Politika 
Cemiyetinin, Waldorf - Astoria’dakl 
nutuklu yemeline davetli idi. Bin ki
şilik toplantıda Menderesin bir yanın
da İran Başbakanı İkbal, diğer yanın
da Başpiskopos Yakovas vardı.

Menderes, burada en ehemmiyetli 
konuşmasını yaptı ve Soğuk Harbin 
en şiddetli günlerinde müthiş rağbet 
görecek fikirleri dile getirdi. Daha ev
vel bir Amerika turu yapan Zorlu- da 
aynı fikirleri ifâde etmişti. Fakat söz
lerine başlarken, her ne hikmetse fi
kirlerinin ‘‘modaya uygun düşmediği
n i” söylemek lüzumunu duymuştu.

Kew York günleri

\Jenderesin New York günleri, 1,5
milyonluk Rum cemaati ve iş a- 

damları arasında paylaşıldı. Devlet 
adamlarıyla hiç b r temas olmadı. İh
timal bir Onassis Amerikaya gelse, 
tıpkı o da ayni şekilde hareket ede
cek, ayni çcş.t davetlerde konuşacak
tı.

Menderes, Çarşamba sabahı, onun
la görüşmek ün e re Washingtona ge
len Başpiskopos Yakovas’ı Başpis
koposluk binasında Erdelhun ve diğer 
zevat ile birlikte ziyarete gitti. Ame
rikalı 1,5 milyon Rum-un bu dinî mer

kezinde, papazlar ve Rum cemaati 1- 
teri gelenleri hazırdı. Yakovas, “Allah 
mai korutun, İlhanı versin ve sevket- 
sin.." tarzında dualar ihtiva eden 
Türkçe bir hitabede bulundu. Mende
res Yakovas’ın “hikmet eseri” diye 
vasıflandırdığı sözlerine irticalen 
Türkçe cevap verdi. Ondan “çok sa
mimî dostu Patrik Athenagoras haz
retlerine selâm ve muhabbetleri” u- 
laştırmasını rica etti. Sonra Mende
res ve Başpiskopos Yakovas, hararet
le el sıkıştılar. Fotoğrafçılar bu sah
neyi çok beğenmiş olacaklar ki hara
retli el sıkışma sahnesinin tekrarını 
istediler. Menderes, çehresini kap- 
lıyan büyük bir tebessümle “fotoğraf
çılar, her hür cemiyette diktatördür 
diyerek” bu arzuya boyun eğdi.

Menderes, o gün çok benimsediği 
iş adamı rolünde, iş  muhiti Wallst- 
reet*i dolaştı, öğle yemeğini, iş adamı 
Onassis gibi Chase Manhattan Ban
kası Umum müdllr ve idare meclisi 
üyeleri ile yedi. Caltex şirketi, ve çe
lik sanayii ile iştigal eden Coppers fir
ması umum müdürleri ile görüştü. 
Hilton’un rakibi, Sheraton ateli U- 
mum müdürü ile Taksim gazinosunun 
bulunduğu yerde Hiltondan büyük bir 
otel kurulması hususunda prensip 
anlaşmasına vardi.

Meselâ Vehbi "koç gibi dinamik iş 
adamlarına çok yakışan ve belki bir 
Maliye bir Ticaret Bakanı için anla
yışla karşılanabilecek olan bu is faali
yeti, Cuma akşamı Radyo Gazetesin
de, Üstad Belge tarafından bir zafer 
olarak alkışlandı. Üstad Belgenin işa
reti üzerine, kelimelerin üstüne basa 
basa konuşmakla şöhret yapan Hik
met Münir, New York mahreçli bir 
telgrafı okudu. Telgrafta is adamları
nın yatının yapmak üzere Menderese 
koştuğu bildiriliyordu. Telgrafa göre 
“görüşmelerin milSbet tesiri New

York Borsasında görülmeye başlamış, 
serbest barsadaki Türk lirasının de
ğeri birdenbire yükselmişti”. Bu İ*- 
ber üzerine, AKtS’in İktisat muh*fcirj 
New York borsacındaki Türk Para
sının rayicini inceledi ve ay başından 
ben serbest borsada Türk Urajımn 8 

santim üzerinde sâbit kaldığını jt$r- 
dü. Yani dolar Ne w Yorkta, hafta
lardır, primli kurun 3.5 Ura üstünde, 
12,5 liradan muamele görüyordu. 
Menderesin gelişi, 1 dolar —  12,5 lira 
muvazenesini bozmamıştı...

İş ^damlarıyla dolan Çarşamba 
gününün akşamı. Birleşmiş milletler
deki Türk Delegasyonu Başkanı ola
rak, Fatin Rüştü Zorlunun, Waldorf 
Astoria’da verdiği 200 kişilik ziya/et 
ile geçti. Birleşmiş milletlerdeki Türk 
Delegasyonu Başkanı, anlaşılan Baş
bakan Menderes ile birlikte Güvenlik 
Konseyi seçimlerindeki zaferi kutlu
yordu. Ziyafette mutad üzere Başpis
kopos Yakovas vardı. Mutad dışı ze
vat arasında Birleşmiş milletlerdeki 
Rus delegesi Sabolor ve Hint delegas
yonu başkanı Savunma Bakaıu Kriş- 
na Menan göze çarptı.

Çelik şehrinde

p  erşembe günü, Menderes, Ameri
kanın birinci sanayi şehri Pitte- 

burgh’a hareket etti. Koyu mavi bir 
elbise giymiş olan Menderes hava 
meydanında. Başpiskopos Polyettoa 
ve Türk Kolonisi tarafından karşılan
dı. Mutad üzere eller sıkıldıktan son
ra, Menderes şehirde b.r tur attı, ö ğ 
leyin iş adamlarının Dugııeane KJu- 
bünde öğle yemeği yenildi. Grev ytt- 
zünden, Menderes, çelik fabrikalarım 
maalesef gezemedi. Ama Menderes, 
bu suretle D. P. programında halâ yer 
alan grevin ne demek olduğunu gör
mek fırsatını buldu.

Menderes, yemekten sonra, Üni
versiteyi ziyaret etti. Rektör, onun 
şerefine bir kokteyl verdi. KokteyMe 
rektör adına muavini ilgi çekici bir 
konuşma yaptı. Muavin, Türkiye ve 
Amerikayı ayıran bir çok farklara 
rağmen, iki memleketin, eğitimin in
sanların fikir ve hürriyetlerini sağlı- 
yacağı hususunda birleştiğini belirt
ti. Rektör muavini aonra “adalet ve 
hürriyet esaslarına yakından bağla
nıldığı takdirde, her şeyin en iyi şe
kilde tecelli edeceğini herkesin bildi
ğini” söyledi. Jefferson, bir Üniversi
teyi kurarken, onun fikirleri müdafaa 
vâsıtası olmasım istemişti v.s. v.s.

Menderes daha sonra, Pitt»burgh 
Dış Politika Birliğinin Üniversitedeki 
toplantısında konuştu. Pittsburgh'ta- 
ki Rum cemaati merasim salonuna, 
kırmızı beyaz güllerden müteşekkil 
bir buket göndermişti.

Menderes, dinleyicilere General 
Ridgeway’in efendice bir konuşma
sıyla takdim olundu. Türk Başbakanı, 
Pittsburgh’ta da, ayni fikirleri tek- 
rarlıyan bir konuşma yaptı.

Başbakan, Cuma sabahı Ncw 
Yorka döndü, öğle yemeğini, Hum 
Sinema kralı Skouras’m dâvetlisi ola
rak yedi. Başpiskopos yakovas ber- 
mutad ziyafette hazırdı. Yemekte, 
İngilizce, Yunanca ve Tlirkce olmak

Başpiskopos 1 akovas ile Başbakan Menderes 
Uayvr dtuun
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Bu Ne Sadakattir!
J î  nşbaknn Menderesin son seyahatinde Amerikaya ayak bastığında 

Nmv York Tiınes’tn muhabiri Dana Adams Schnıidt’e verdiği nıillâ- | 
kat, Anadolu Aajnsı tarafından minü tününe bildirildi ve gazetelerimizde 
yer aldı. Fakat, aradan birkaç ipin geçip Ne w York Times’m Menderesin 
mülâkatının çıktığı nüshası Türkiyeye gelince, Anadolu Ajansının tııulâ- 
katı Türk basınına “sansür” ederek verdiği hayretle görüldü. Hayret, 
Anadolu Ajansının haberleri sadakatla verdiğine inanılmasından değil, 
meşhur t“hrlfçilik itiyadından Başbakanın bir mülakatı bahis mevzuu 
olduğu zaman bile vazgeçilememesinden ileri geliyordu.

.Meselâ New York Tinıes’te çıkan mUlâkattaki 9u cümle, Anadolu 
Ajansının bültenindeki metinde yoktu:

“îzmirdeki Amerikan Koleji mezunlarından olan Menderes 60 yadın
dadır. Sunilere İngilizce cevap verdi. Sözleri arada sırada D ik le r i Bakanı 
Fatin Riiştii Zorlu tarafından kesildi. Hâlen Türkiyenin kuvvetli adam* 
sayılan ve otoriter karakteri Kemal AtatürkUnkini hatırlatan bir reji
min başında bulunan Menderes hususî teşebbüs, basın ve «öz hürriyeti 
vaadetlen bir seçim kampanyasından sonra 1950 da iktidara geldi”.

Anadolu Ajansı, ihtimal, bu basın ve söz hürriyeti vaadlarının ve şim
diki rejimin müzik İfadesiyle “otoriter” karakterinin hntırlatılmasından 
ve Amerikan bas<nııun Güney Amerika diktatörleri hakkında kullanmak 
itiyadında oldukları “strong man =  kuvvetli adam" tâbirinin zikredil
mesinden haşlanmamış olarak ki New York Tlnıes'ın yazısının bu kısmı
nı metinden çıkarmayı uygun bulmuştur. Fakat. Anadolu Ajansının mü
lakattan çıkardığı ikinci kısım için bir makul sebep bulmaya imkân yok
tur. Bu kısımda Menderes, Türk - Amerikan dostluğundan ve İzmirdckl 
döviz kaçakçılığından yakalanan Amerikalı çavuşlardan bahsetmektedir. 
New York Times’te neşredilip te Anadolu Ajansı bülteninde yer almayan 
bu pasaj şudur:

“Menderes, t Enirdeki döviz kaçakçılığından dolayı hâlen muhake
me edilen Amerikan askerleri hâdisesinin komünist propagandası tara
fından İstismarını üzüntüyle karşıladığım belirtti. Bâzı Amerikalılar, sa
nıkların polis tarafından döğüldüğünü iddia etmiştir. Amerikan askeri 
heyetinin tahkikatı köfU muamele iddialarının yanlış olduğunu ortaya 
çıkarmıştır. Menderes, bu şayiaların devamını Türk - Amerikan dostluğu
nu bozmak gayesini güden Sovyet gayretlerine atfetmektedir”,
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llzere üç dilden dua okudu. Yemekte 
sinema kralı Skouras, tatlı bir konuj- 
ma yaptı.

Amerika seyahati bu sUretle son 
buldu.

Erken seçimler
C  eyahatin ikinci kısmının organi-

zatörü Zorlu idi ve kabul etmek 
lâzım, ki bir Başbakana, iş adamı 
programı hazırlıyarak, Zorlu, kötil 
bir organizasyon yapmıştı.

Seyahatin maddi bilânçosuna ge
lince, pek bir «ey yoktu. Belki bâzı 
iş adamları -Sheranton otelleri şirketi 
gibi- Türkiyeye l*ir miktar hususî ser
maye getireceklerdi. Hükümetten hü
kümete yapılan yardımlarda bir artış 
yoktu. Bilâkis I. C. A. yardımı 100 
milyondan 80 milyona azaltılacaktı. 
Maamafih, Türkiyede Orta menzilli 
füze üslerinin kurulması, munzam 
yardım pazarlıklarına girişmeye im 
kân veriyordu.

Yardım işi, İnönüniln yaz başından 
beri özlenen tok özlü nutuklarında da, 
bahis mevzuu edilince, 1960 baha
rında erken seçimlere gidilmesi ihti
malini akla getirdi. Bu lıenüz Giresun 
limanının açılması gibi, bin defa karar 
değiştirilecek bir mevzu idi. Nitekim 
înönüntln C. H. P. teşkilâtına “hazır 
ol” ihtarı bâzı demokratlar ile Radyo 
Gazetesini telâşlandırdı ve “kim de
miş onu, daha seçim yok” demeye 
başladılar. Onlann da, bâriz korkula
rına rağmen, bildikleri hiç bir şey 
yoktu. Bilinen tek şey, C. H. P. nin ve 
milletin biran evvel seçimlere gitme
yi istedikleri idi.

D. P.
Köşkte akşam yemeği

(Kapaktaki politikacı)

P  eride bıraktığımız Perşembe gece-
si, saat 8 e doğru 28488 numaralı 

telefon çaldı. Telefonu açan orta boy
lu, efendi çehreli adam “Sıtkı Yırca- 
lı, buyrun” dedi ve devam etti: “Evet, 
benim efendim... Peki, peki... Hemen 
geliyorum".

Yırcalılar o gece “Ajans Türk”ün 
sahibi şair Necdet Evliyagilin -ki Sıt
kı Yırcalının şiir kitaplarının tâbi ve 
nişindir- 14 Mayıs mahallesindeki 
yeni evinde verdiği ziyafete dâvetliy- 
diler. Yırcalılar tam evden çıkmak 
üzereyken telefon çalmıştı. Telefon 
Çankaya Köşkünden geliyordu ve Sa
yın Cumhurbaşkanının o gece Sıtkı 
Yırcalıyı akşam yemeğine beklediğini 
bildiriyordu. Yapacak hiç bir şey yok
tu. Bir taksiye atlıyan Balıkesir mil
letvekili ve D. P. Genel İdare Kurulu 
üyesi, 14 Mayıs mahallesi yerine Çan- 
kayanın yolunu tuttu. Bu işe de tabii 
en çok eğlenceli bir geceden mahrum 
kalan muhterem Piraye Yırcalı üzül
dü.

Çankayada derhal huzura kabul e- 
dilen Yırcalı, Sayın Cumhurbaşkanı
nın önünde bir bülten görünce biraz 
şakırdı. Bülten o gün Ajans Tiirkte 
Yırcalının huzurunda kaleme alınmış
tı ve Balıkesir milletvekilinin Mec
lis Başkanlığına adaylığını koyacağı

nı ve bu yolda propagandaya başladı
ğını bildiriyordu. Gazeteler için hazır
lanan bülten demek ki çabucak Köşke 
ulaşmıştı. Yırcalının şaşkınlığı bu 
yüzdendi. Aslında ortada şaşılacak 
bir şey yoktu. Ajans Türk matbaasın
da yazılan bültenden bir nüsha da İz- 
mirdeki Yeni Asır gazetesinin Ankara 
muhabiri olan Balıkesir milletvekili 
Mekki Sait Esene verilmişti. Mekki 
Sait, görülmemiş bir sür'atle haberi 
D. P. Grup Başkanı Atıf Benderlioğlu- 
na ulaştırmıştı. Benderlioğlu, bülteni 
görmek istemiş, bunun üzerine Yeni 
Asınn Ankara muhabiri, her gazete
cinin kolay kolay yapamıyacağı bir 
fedakârlık ve sadakatle bülteni, par
tisinin Grup Başkanına vermişti. Ben
derlioğlu da bülteni dâvet olunduğu 
Köşke götürmüştü.

O akşam Köşkteki konuşmalar, 
havadarı sudan sohbetlerin büyük yer 
tutmasına rağmen, tabii ki Yırcalının 
Meclis Başkanlığına adaylığını koy
ması mevzuu etrafında döndü. Sayın 
Cumhurbaşkanı son derece mültefitti 
ve sureti katiyede Yırcalının teşebbü
süne muhalif olduğunu belli eden bir 
harekette bulunmadı. Hava mülâyim- 
di. . Nitekim Yırcalı, tajîsi ile geldiği 
Köşkten kırmızı plâkalı bir araba ile 
döndü...

Yırcalının hazırlığı
Y  ırcalı, Meclisin açılmasının yaklaş

tığı şu günlerde. Başkanlık için

büyük bir mücadelenin yapılacağını 
tecrübeyle biliyordu. Grup, ekseriycîi 
Koraltam değiştirmeye kararlıydı. 
Meselâ yozgat milletvekili Ömer Lüt- 
fi Erzurumluoğhı, daha Ağustos ayı 
ortalarında, Koraltanın bu yıl seçile- 
miyeceğini hem de Grup Başkanı Atıf 
Benderlioğlunun önünde söyliyebill- 
yordu. Hele Menderese sadakatla övü

nen Zonguldak milletvekili Suat Ba- 
şolun kehaneti çok daha enteresandı. 
Başol, Viscount’ta Ankaradan îstan- 
bula giderken yârenlik ettiği bir ga
zeteciye şunu diyordu: “Koraltan ge
çen yıl da başkanlığa scçilemiyecekti. 

Seçilmesine sebep, Şem’i Ergini des- 
tekliyenler arasında grup ekseriyeti
nin sempatik bulmadığı kimselerin 
mevcudiyeti idi. Bu sebeple ben bü
tün gücümle Koraltanın kazanması i- 
çin çalıştım. Arkadaşlar bana orta re
is dedikleri için ne de olsa -biraz sö
züm geçer... Ama bu sefer durum öy
le değil. Koraltan imkânı yok, seçi- 
lemiyecektir.”

Yırcalı, bu cereyanlardan elbette 
ki haberdardı. Yalnız Bnrhanettin O- 
nat ve Şem’i Ergin tecrübelerinden 
ağzı yanmış grubun bu sefer belli be
lirsiz bir adama İtimat etmiyeceğini 
biliyordu. Yırcalı, yaylacı olstın olma
sın grubun itimat edebileceği bir kim
seydi. Grupta -mütedil ve efendice 
davranışlanyla sevilen bir adamdı. O-
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nun için tek handikap olarak, Men
deres m .  kabinesinde kopan fırtına 
sonunda. Döviz Komitesi üyeleri Po- 
latkan ve Zorlu ile birlikte İstifaya 
mecbur edilmesi söylenebilirdi. Yır- 
calı bu handikapı kaldırmak maksa
dıyla, Menderes V. kabinesinde Ba
sın - Yayın ve Turizm Bakanlığım 
kabul etmişti. Yırcalı imkân nisbetin- 
de mutedil bir Basın-Yayın Bakanı 
oldu ve kâğıt tevzii v.s. gibi şimşek 
çeken işleri üzerine almaya yanaşma
dı. Yırcalı daha sonra Sanayi Bakan
lığını tercih etti ve Koordinasyon Ba
kanı Ataman ile kâğıt fiyatları yüzün
den çıkan bir ihtilâfı vesile ederek ka
bineden ayrıldı. O zamandan beri de 
mutedil davranışı ile dikkati çekti. 
Bilhassa bu yaz. Seçim bölgesinde 
yaptığı ölçülü konuşmalarla Yırcalı 
büyük bir semoati topladı. “C. H. P. 
nin bıraktığı yerden biz devam ediyo
ruz” veya "D. P. de C. H. P. de inan
cı bütün insanların partisidir” tarzın
daki aklı selimin icabı sözler -D. P. 
ileri gelenlerinin ağzından hiç işitil- 
mediği için olacak- muvafık muhalif 
herkes tarafından çok beğenildi.

Yarattığı bu sempati havası ile 
Ankaraya dönen Yırcalı yakın arka
daşlarına, Meclis başkanlığına adaylı
ğım  koyacağını açıkladı. Genel İdare 
Kurulu içinde ve kabinede onu destek- 
liyenler vardı. Yırcalıyı, bu isâbetli 
kararını, 'bir an evvel açığa vurması 
ve mücadeleye girişmesi için teşvik 
ediyorlardı. Fakat sempatik Balıkesir 
milletvekili, vaktin henüz erken ol
duğunu, Başbakan Menderesin Ame- 
rikadan dönüşünü beklemek gerekti
ğini söylüyordu. Kararı açıklama saa
tine tntizaren, hazırlıklar yapılırken, 
geçen perşembe Yeni İstanbul. Yırca- 
lınm Meclis Başkanlığına adaylığını 
koyacağı haberini verdi. Durum ar
tık belliydi. Yırcalı, ortaya çıkmalı,

Hazin İtiraf
j )  aşbakan Adnan Menderes 

Amerikada Başpiskopos Ya- 
kovas’ı ziyareti sırasında ko
nuşuyor:

“—  Fotoğrafçılar biltün hür 
cemiyetlerde birer diktatör
dür"

Hım! Hani şu bizde, bâzan 
bizzat Adnan Menderesin em
riyle kovulan, ekseriya da dö
vülüp ellerinden makineleri alı
nan, filmleri yakılan fotoğraf
çılar...

Allahtan bu sözü bir muha
lif söylemedi. Yoksa, Türk ce
miyetini dışarıya jurnal etti 
diye geceler ve geceler yakası
nı Radyo Gazetesi prodüktörü
nün- elinden kurtaramazdı.

kararını açıklamalıydı. Balıkesir m il
letvekili, arkadaşlarına danıştıktan 
sonra, kararım bildirmek üzere Ajans 
Türk matbaasında karargâhım kur
du. Yanında tabii Necdet Evliyagil ve 
Yalçın Uraz olmak üzere iki eski za- 
zeteci vardı. Evliyagil ile Uraz, der
hal bir metin kaleme aldılar. Metinde, 
Yırcalının Meclis Başkanlığına aday
lığını koymaya karar verdiği ve bu 
yolda propagandaya başladığı bil
hassa kaydediliyordu. Hazırlanan me
tin bâzı gazetelere elden gönderildi; 
diğerlerine telefonla okundu, böylece 
gazeteciler Yırcalının karargâhını A- 
jans Türk matbaasında kurduğunu 
öğrendiler.

Yırcalının Ajans Türkte bulundu
ğunu anlıyan Milliyet Gazetesi foto 
muhabiri resim çekmek üzere gittiyse 
de önce buna muvaffak olamadı. Bi

lâhare Yırcalı, gazetecileri darıltma
mak hususunda ikna edildiği ifiln, fo
toğrafçıya poz verdi ve ertesi gün Mil* 
liyette çıkan resim, Yırcalının Ajana
Türkte çekilen resmi idi.

Ertesi sabah, yani Cuma günU Yır- 
calının ilk İşi Istan buldaki bir arka
daşına telefon ederek gazetelerin a- 
daylığına alt haberleri nasıl koydu
ğunu öğrenmek oldu. Arkadaşı, ga
zete başlıklarım okuduğu zaman Yır- 
calının yüzünde bir memnuniyet İfa
desi vardı. Zira basın, bu hareketi be
nimsemişti. Haber iki gazete müstes
na manşete çıkmıştı.

Yırcalı, saat 10 a doğru Adalet Ba
kanlığında yakın arkadaşı Esat Bu- 
dakoğhınu görmeye gitti. İki eski ar
kadaş, makam odasında adaylık me
selesini bir müddet halvet olarak gö
rüştüler. Bu sırada Budakoğlu kabine
nin Ethem Menderes başkanlığında 
fevkalâde toplantıya dâvet edildiğini 
öğrendi. Adalet Bakam kabine toplan
tısına giderken, Yırcalı da Anadolu 
Kulübünün yolunu tuttu. Kulüpte m il
letvekillerine adaylık işini enine bo
yuna izah etti. Bir taraftan da Istan- 
bula gelecek olan Menderes ile görüş
mek üzere, yataklıda kendine bir yer 
ayırttı. Yırcalı Istanbula hareket et
meden önce trende kendisi ile ko
nuşan gazetecilere epeyce cessur dav
randı. Normal bir seçim yapılacağın
dan emin bir şekilde, “Herşey grupta 
belli olacaktır” dedi. “Bu seçim ge
çen seneki seçime benzemiyecektir. 
Adaylığımı koyacağım ve vazgeçrni- 
yeceğim” sözlerini ilâve etmeyi unut
madı.

Yırcalının Istan bula gidişinin baş
lıca sebebi, Menderes adaylık mese
lesi hususunda kimse ile görüşmeden 
evvel onunla konuşmak arzusuydu. 
Yırcalı. Menderes île "kulağı doldu
rulmadan” önce görüjmek kararın
daydı.

Istanbula gelen Yırcalı, yan Baş
bakanlık vazifesi gören Park otele 
yerleşti. Gazeteciler tabii derhal. Park 
otele koştular. Yırcalı, onlara Ankara- 
da söylediklerini, yanlış tefsirleri ön
lemeye gayret ederek tekrarladı. Ka
zanma şansı hakkındaki bir suale 
“Her yanşa giren kazanmak ister. 
Tabii yanşlarda finiş en mühimdir”

• diyerek, yanş tekniğini İyi bildiğin’, 
gösterdi. Yırcalı, sonra gazetecilere, 
yeni yazdığı "Ellerim” ve "Narlı kah
vede Deli Divane” şiirlerini okudu 
Deli Divane şiiri pek beyenüdi...

Komitanın evinde * i

V  ırcalııun adaylığı haberi öğreni-
;e gazeteciler, MecHs başkanlığının 

tabii adayı Koraltamn peşine düştü
ler. Koraltandan damadı Halûk Ti- 
murtaş vâsıtası ile randevu temin et
mek kâbil oldu. Gazeteciler Perşem
be günü saat 19.30 da Koraltamn ye
ni Meclis bitişiğindeki köşküne gittik
leri zaman, saraylara lâyık eşyalarla 
döşenmiş bir odaya alındılar. Duvar
larda kırmızı perdeler vardı. Perdeler 
altın rengi ipliklerle işlenmişti. Du
varda sâdece bir resim vardı ve Adnan 
Menderes tarafından hediye edilmiş
ti. Profilden çekilmiş mütebessfm re-— KİM DEMİŞ BASINDA HÜRRİYET YOK DİYEL,

.A Kİ S, M  EKİM 1869
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min altında "çok sevdiğim ağabeyim 
ve canım kardeşim Koraltana” ithaf» 
vardı.

AKİS muhabiri, muhteşem odanın 
muhteşem eşyalarını hayran hayran 
seyrederek, Koraltam beklerken, bi
tişik odadan sesler meliyordu. AKİS 
muhabiri, istemiyerek kulak misafiri 
oldu. Bâzı sesleri tanımıştı. Nitekim 
tahmininde yanılmadı. Biraz sonra 
yan odadan çıkan, Ulaştırma Bakanı 
Muzaffer Kurbanoğlunun Koraltanın 
evini terkettigini gördü. Misafirler 
çıktıktan sonra, öbür odaya geçildi. 
Bu odada İrak kraliyet ailesinden 
Kral Faysal ile amcası Abdüllllâhın 
resimleri ilk bakışta dikkati çekiyor
du.

Koraltan gazetecilere kendisinin 
benüz genç olduğunu. Meclis Başkan
lığı yapabileceğini. Meclis açılırken 
bu tarz haberlerin her zaman çıktığını 
söyledi. Vatan kurtaran üç arslandan 
biri olduğu şiirlere geçen Koraltan ol
dukça heyecanlı idi. Maamaflh Milli
yet muhabirine, “milliyet mi ? İyi, iyi. 
Ben de milliyetçi Çinden geldim” esp
risini yapmaktan kendini alamadı. 
Koraltan bu tarz esprilere bayılırdı. 
Nitekim Yugoslav devlet adamı "Pi- 
yade’ye de Sen piyade değil, süvari
sin” diyerek takılmış ve bu esprisini 
Halûk Şamana zorla tercüme ettir
mişti..

Karadeniz yolcusu

Y jeclis  Başkanı Koraltan seçim der-
dine düşerken, mevcut şartlar al

tında Meclis, müzakerelerini idareyi

Sıtkı Yırcalı
M enderesi de inaııdırsa...

reddeden ve Başkanlık frakını bir da
ha giymeyi düşünmeyen Meclis B a l
kan vekillerinden Mahmut Gologlu, 
İstanbulda. memleketi Trabzona git
meye hazırlanıyordu.

Goloğlu, "iyi bir Devlet idaresinin 
çok partili siyasî hayata dayanmasını 
şart sayan" hafızası kuvvetli demok
ratlardan biriydi. “Ben buna inanmı
şım, demokrasi de bu zâten. Bunu 
ideal edindim ve siyasî hayata bu se
bepten atıldım” sözleri Gologlunun 
ağzından sık sık işitilirdi.. Hakikaten 
Meclis Başkan Vekili, 1946 da taşıdı
ğı bu fikirlere, bâzı hâfızaların ntsyan

Tarafsızlık
ngiltereden gelen haberler, 
seçimleri büyük farkla kaza
nan Muhafazakârların Avam 

Kamarası Spikerliğine, yani 
.Mec lis Başkanlığına bir İşçi mil
letvekilini seçmeyi düşündükle
rini gösteriyor.

Ekseriyetteki bir partinin 
Meclis Başkanlığı gibi ehemmi
yetli bir mevkii ekalliyetteki 
partiye bırakması inanılınıya- 
cak bir şey tribl görünmektedir 
ama İnciliz demokrasisinde bu
nun misali vardır: 1945 te İşçi 
Partisi büylik farkla seçimleri 
kazanıp iktidara geçtiğinde, 
Avam Kamarası Spikerliğini eh
liyetle ifa eden Muhafazakâr 
Clifton Brovvn’ı makamında bı
rakmakta hiç bir mahzur gör
memiştir ve İşçi iktidar zama
nında parlâmento çal.şmalarına 
bir munalif milletvekili riyaset 
etmiştir.

Clifton Brown, Muhafaza
kârdı, ama Meclis Başkanlığı 
kürsüsüne kadar... Bir defa o 
kürsüye çıktı mı, şu veya bu ta
raf bahis «ııevzuu değildi: çalış
maları mutlak bir tarafsızlık 1- 
çir.'.ie yürütmeye kendini mec
bur hissederdi. Bu, Mr. Brovvn’ın 
değil, İngiliz demokrasinin bir 
hususiyetidir. Orada, bir A var 
Kamarası Spikerinin mensup ol
duğu siyasi partinin mema.itıa 
rina göre hareket edebileceğini 
düşünmeye bile İmkân yoktur.

ile malûl olmadığım ispat ederek, so
nuna kadar sâdık kaldı. Bu yüzden 
bir adamın her ne pahasına olursa ol
sun izinden gitmedi şiar edinen hâfı- 
zası zayıf demokratların antinatisini 
kazandı. Bilhassa Meclis tahkikatı 
önergelerinin gündeme alınması hu
susundaki İsrarı - yâni vazifesini yap
maktaki İsrarı- Gologlunu hafızası za
yıf D. P. milletvekillerinden yeniden 
rey alma şansını sıfıra indirdi.

Gologlu 16 Şubat 1959 günü,
B. M. M. ne “ekseriyet var, inikadı 
açıyorum” dedikten sonra, Kiyaset 
divanının mâruzâtı olduğunu bildır-

Ifrfik Koraltan
D evlet Bakaııitğ\na ne buyurulur T

miş ve §u sözleri söylemişti. "Muh
telif ın'iKatlaıda muamelesinin biran 
evvel intacı talep olunan Meclis tah
kikatı talepleri hakkında Riyaset di
vanı karara varmış ve mezkûr takrir
lerin bütçe müzakerelerinin intacını 
müteakip ruznameye alınmalarına 
karar vermiştir.”

Ne çâre ki bütçe müzakereleri so
na erdikten sonra, Riyaset divanının 
kararına rağmen, Meclis üstü kuvvet
lerin tesiriyle Meclis tahkikatı öner
geleri gündeme alınmadı. Gologlıına 
bu açıklaması hatırlatılınca, kaçamak 
yolları aramadı ve 24 Nisan günü 
"Meclis tahkikatlarının gündeme alın
ması hususundaki beyanım doğrudur. 
Bu karan Yüksek Heyetinize tebliğ 
etmiştim. Şimdi de Yüksek Heyetimi
ze tebliğ edilmek üzere bildirilen ka
rarın mevkii tatbike konması husu
sunun lüzumlu olduğunu yine Riyaset 
Divanına arzedeceğ.rn” dedi. Sonra 
Uşak hâdiseleri oldu, tahkikat öner
gelerinin sayısı çoğaldı. C. H. P. mil
letvekillerinin önergelerin gündeme 
alınması taleplerine “zorlama" ad: ta
kıldı. Meclis üstü kuvvetlerin karsı
sında, Meclis Başkan Vekili Gologlu, 
İsrarlarına rağmen. Riyaset Divanına 
aldığı karan tatbik ettirmeye muvaf
fak olamadı. Bu yüzden Gologlu, ye
niden seçilmeme pahasına başkanlık 
frakını bir daha sırtına takmadı.

Uzun boylu, esmer, gür bıyıklı ve 
ince yapılı bir insan olan Gologlu. 1915 
yılında, Trabzonun Polathane kaza
sında doğdu. Babası Celâl Bey Subay
dı ve küçük Mahmudun doğduğu yıl 
Sarıkamış Cephesinde şehit düştü.
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D o ğ u  - B a t ı  v e  M s î î d e r e s

C  ayın Başbakan Menderesin Amerikada yaptığı ko-
misinalar, Ntığuk Ilurlıiıı eıı şiddetli gtiııleriııde 

rağbet buıan fikirlere yeni bir şey ilâve etmemiştir. 
Menderes, “mütecaviz ser kuvvetleri'nlıı sayelerinde 
hiç bir değişme olmadığ.na inanmaktadır. Eğer Rus
ya, bugün sulh maskesi takıyor ve sulhten bahsedi
yorsa, bu, başta NATO olmak üzere Batı dünyasının 
koliektif savun ııa sistemlerinin askeri yoldan Kus 
ilerlemesini durdurduğu içindir. Bu sebeple Rusya, 
tecavüzkâr emellerini başka yollardan gerçekleştir
meye çalışmaktadır. Meselâ doğrudan doğruya Avru- 
pada llerleyemiyen Rusya, Orta Dokudaki tazyik
lerini arttırmış, Orta Doğudan Afrlkaya atiı.varak Av- 
rupayı yandan kuşatma gayretine düşmüştür.

Rusya, Batının koliektif savunma sistemleri kar
şısında, bilhassa iktisadi yardım ve propaganda yo
luyla tecavilz politikasını devam ettirmektedir. Sulb 
lâfları, bu politikayı kolaylaştırmaktadır.

O halde Kusyaya karşı nasıl hareket etmek lâ
zımdır?

Müzakere? Sayın Menderese göre, “devamlı bir 
sulhun kurulmasına müncer olabilecek herhangi bir 
işareti tamanılLo bilmemezlikten gelmemek*' lâzım
dır. Müzakereler, Batının sulh arzusunu hiç bir te
reddüde yer tarakmıyacak şekilde ispat edecektir. Ya
ni Başbakana göre. Komünist Bloku mütecaviz ga
yeler gütmekten vazgeçmemiştir; onlarla müzakere, 
Batının sulh arzusunu ispat maksadıyla "taktik ica
bı” yapılmalıdır. İktisadi yardımda, tarafsız mem
leketler ile Batı safında olanlar arasında tefrik 
olmalıdır. Batı safındaki bir az gelişmiş memleket 
dururken, meselâ Hindistana ya da Birleşik Arap 
Cumhuriyetine yardım eli uzatılmamalıdır. Manevî 
cephede propagandaya hız verilmeli, “mütereddit ve 
tarafsız memleketler halklaruıa ve hatta muarız cep
heye dalıll milletlere, hakiki saadet ve refahı temin 
eden hür müesseslerin hakiki gaye ve mahiyetlerini 
anlatmak için hiç bir gayret esirgenmemelidlr”.

Sayın Başbakanın, Krutçefin Amerika ziyaretin
den sonra Doğu - Batı münasebetleri hakkındakl görü
şü esas itibarile bundan ibarettir. Bu görüş, Ameri
kanın diğer sadık dostları olan Güney Kore, Milli
yetçi Çin gibi memleketlerin fikirleriyle tam bir mu
tabakat halindedir.

H iir Dünya lideri Amerika da 1947 den itibaren
-bilhassa Kore harbinden sonra- bu görüşün şampi
yonluğunu yapmıştır. Netice ne olmuştur? Asyada 
ve hatta Orta Doğuda komünist İlerlemesi durdurula- 
nıamıştır. En nıülıimi, Dünyayı her an harbe sü- 
rükliyebilecek anormal durumlar yaratılmıştır. Ber
lin, Laos, Vietnam, Çuemoy ve Matsu adaları, Kore v.s. 
deki durum, her an bir Dünya harbine sebep olabi
lir. Bu arada, füze çağma girildiğinden beri askeri 
bakımdan iki blok eşit kuvvete erişmişlerdir. Her iki 
taraf ta Dünyayı tahrip edecek kudrete sahiptirler. Bu 
askeri muvezene, Dii.ıya harbini düşünülemez hâle 

getirmiştir. Halbuki yeryüzünde mevcut anormal du
ruklar, her iki blok da harbi düşünmese dahi, Dün
ya harbini vur »tabile ek mahivet'e’lr. Blrk tç suba
yın aklına esip. Irakta Nuri Said idaresini devirme
leri Dünyayı harbin eşiğine getirmiştir. O halde ma
sa başına oturun bu anormal durumları halletmek ve 
her iki tarafın da menfaati Dünya harbini önlemek 
olduğuna göre, Dünya çapında düşünmeyen küçük 
memleketlerin, mesuliyetsiz liderlerin elinde ktirrei arzı 
kana boyamaları ihtimalini elbirliği ile ortadan kaldır
mak lâzımdır. Dünya liderleri lıasım durumda olduğu

müddetçe, İki tarafı blriblrine karşı oynayarak, en 
ufak memleket dahi. Dünya harbini yaratacak kud
ret kazanmaktadır. Halbuki sullıü kıı. tarıııakta men
faatleri birleşen İki lider, menfaatleri İcabı elljlrllği ile 
hareket edince harp tehlikesi önlenmektedir. Nitekim 
İngiltere ve Fransa gibi kudretli memleketler dahi Sü
veyş taarruzu sırasında, \Vashington ve Moskovadan 
“dur” ihtarı gelince derhal gerilemişlerdir.

Rusya ve Amcrlkayı karşı karşıya getiren sebep, 
harbin iıııkânsızlğı, iki tarafın da harp yapmakta men
faati olmaması ve harbi ancak iki tarafın müştereken 
önleyebileceği hakikatlarının anlaşması olmuştur.

Hiç bir Amerikalı liderin, Krutçefin kaşına, gözüne 
ve tatlı sulh sözlerine kanacak kadar saf olduğu düşü
nülemez. Eisenhovverln Krutçefl, resmî propagandanın 
iddia ettiği gibi, “Amcrlkayı tanısın da yanlış fikirleri
ni düzeltsin” kanaatıyla dâvet ettiği söylenemez. Da
vet, yukarıda sayılan objektif sebeplerin ve ıniışterek 
menfaatlerin İcabıdır ve hiç şüphe edilmesin iki blok 
liderleri arasında bundan sonra sık sık temaslar yapı
lacaktır.

ı.u uemek değildir kî, ihtilaflı dünya meseleleri bir 
kalemde halledilebilecektir. Bu demek değildir kİ Ame
rika Rus yaya itimat edecektir. Bu demek değildir ki A- 
merika müttefiklerini terkedecektlr.

Sayın Menderesin dediği gibi, “söz değil, fiil mii- 
himdir.’Vsitekim Amerika. Soğuk Harpte bir “mütare
ke’ ’lıüküm sürdüğU şu günlerde dahi, Türkiyede orta 
menzilli füze üsleri kurma kararını alarak Hür Dünya
nın emniyetini kuvvetlendirme yoluna gitmiştir. Ame
rikanın müttefiklerini bırakmamıusı da sadece ahlâki 
bir mecburiyet değil, kendi menfaatleri icabıdır.

Fakat müzakere etmek, anlaşma yollan aramak, 
ufak memleketlerin harbe sebep olmalarını elbirliği ile 
önlemek, füze çağında bir zarurettir. Eğer müttefikler, 
bir zaruret olan bu temasları baltalamaya kalkışırlar
sa, Amerika ve Rusj'a geııe masa başına oturacaklar
dır. Hem de bu sefer, Amerika müttefiklerinin fikirle
rini almaya lüzum duymadan Rusya ile başlıaşa vere
bilecektir. Nitekim Krutçefin, İngiltere ve Fransanın 
da katıldığı, Almanyanın sesini duyurduğu bir Zirve 
Konferansı yeılne başbaşa görüşmek üzere Amerikay» 
davet edilmesi, biraz da Fransa ve Almanyanın “iste- 
mezük” zihniyetinin neticesidir.

O halde Amerikanın müttefiklerine düşen şey, lld 
blok liderlerinin karşılaşmalarını beyhude yere önleme
ye çal şmak ve bu yiizılen kenara İtilmek tehlikesini 
göze almak yerine, Doğu - Batının mecburi işbirliğinde 
yapıcı bir zihniyetle hareket etmektir.

Hiç şüphe yok ki meselelerin müzakere yoluyla ve 
İki blokun elbirliği ile halH, blokların az gelişmiş mem
leketlerde olan rekabetini ortadan kaldırmıyacaktır. 
Her iki taraf ta, 2 milyar insanın yaşadığı az gelişmiş 
memleketleri, kendi sistemlerine ve hayat anlayışına 
kazanmaya çalışacaklardır.

Türkiye bu bakımdan büyük bir rol oynayabilir. 
Eğer Türkiye, hususi teşebbüse yer veren bir sistemle, 
hürriyet İçinde İktisadî ve sosyal kalkmmas nı gerçek
leştirebilirse, ümitsizlik yüzünden komünizmin kolla
rına atılan diğer az gelişmiş memleketlere mükemmel 
bir örnek vererek kendine. Hür Dünyaya ve sulha en 
büyük hizmeti yapmış olacaktır.

Memleketimizin Hür Dünya lideri Anıerikaya ge
tireceği en büyük yrfrdımı Soğuk Harp sözleri yerine, 
bu “fiilî” tavsiye teşkil edecektir. Bunun içinde, her- 
şeyden evvel. Sayın Menderesin tabiriyle “hakiki saa
det ve refahı temin eden hür müesseselerln hakiki gâ- 
ye ve mahiyetlerini” hakikaten anlamak lâzımdır.
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FURTTA OLUP BİTENUOt

Goloğlu, tik, orta ve lise tahsilini 
Tr&bzonda yaptı. 1938 yılında İstan
bul Hukuk Fakültesini bitirdi. As
kerliğini tamamladıktan sonra İstan- 
bulda İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
Muhakemat Şubesinde memuriyete 
banladı. İnhisar müfettişliği yaptı. Bi
lâhare memuriyetten ayrılarak avu
katlık stajını tamamladı ve 1948 de 
Tra ozonda yazıhanesini açtı. O tarih
te 33 yaşındaydı. Bir çok genç idealist 
gibi D. P. ye kaydım yaptırdı ve de
mokrasi yolunda imanla çalışmaya 
koyuldu. Goloğlu 1950 de Trabzon 
milletvekili idi. B. M. M. nde İnhi
sarlar Encümeni Başkanlığı, (Jrup 1- 
dare Heyeti üyeliği gibi vazifelerde 
bulundu. Açık kalpliliğiyle ve dürüst
lüğüyle Mecliste muvaffık muhalif 
herkesin sempatisini kazandı.

Trabzon milletvekili muhatabı üre
rinde derhal iyi bir insan tesiri yapar. 
Sesinin tonu kalın, konuşma şekli 
tok ifadelidir. 44 yaşından fazla gös
terir. Okumayı, bilhassa hukuk ve ta
rih kitaplarım okumayı sever, geceleri 
çalışır ve dışarı çıkmaz. Mazbut bir 
hayatı vardır. Ülserli olduğu için az 
ve itinalı yemek yer, cok az içer. Si
nema. ve tiyatroya bile ender gider. 
Bu yıl Ankara Bahçelievler Lisesini 
bitiren ve Süınerbank hesabına Av- 
rupaya gitmeye hazırlanan, 17 ya
şında Ayşe ve henüz ilk okula giden
10 yaşında Zehra adlarında iki kızı 
vardır.

"Politikada ahlâk şarttır. Samimi
yet şarttır. Açıklık ve hüsnüniyet kai
desine sadakat gösterilmelidir. Ben 
politikayı böyle anlıyorum” diyen Go
loğlu 1958 de Meclis Başkftn Vekilli
ğine getiriKli. Bu mevkide meclis üs
tü kuvvetler karşısında, istediği gibi 
vazife yapamamanın aczini duydu. 
Duyunca da grene yaşında benimse
diği demokrasi fikirleri ve davranış
ları arasında bir ııçıırıım açmamak 
düşüncesiyle başkanlık kürsüsüne çık
mamayı tercih etti. Bunun içindir ki 
Goloğlu, bugün Meclis çalışmaları ve 
demokrasi hakkındaki değişmemiş fi
kirlerini yilzakıyla tekrarlıyabilmek- 
tedir. Goloğluna göre “Meclis müza
kerelerinin selâmeti temin edilmedik
çe. siyasî havadaki gerginlik azalmı- 
yacaktır. Münakaşalar, münasip bir 
dil ve azami serbestlikle Meclis için 
de yapılamazsa, memleketin miting ha 
vasından kurtulması elbette ki müm
kün olmaz. Türk milleti çok olgun bir 
millet olduğunu ispat etmiş ve ilk de
fa yaptığı serbest bir seçimle, tek par

ti İktidarını değiştirmiştir. Bu, siyasî 
tarihte müstesna bir hâdiseler. Böy
le bir başlangıç nasıl ümitsizliğe sü
rüklenebilir? Ne yapıp yapıp. Meclis 
müzakerelerini, kâmil bir topluluğun 
münakaşa yeri hâline getirmek lâzım
dır. Bütçe müzakerelerinin anormal 
şartlarını yaratan husus, milletvekil
lerinin söylemek ihtiyacından doğu
yor. Bütçe bir boşalma, iç dökme fır 
satı oluyor. Halbuki normal çalışma 
şartları temin edilse. Bütçe zamanla
rına mahsus bu sinirli hava asla g6- 
rillmiyecektir”.

Goloğlu bu m«ı*eJelurın htlllato

gilç olmadığı kanaatindedir. Her şey
den evvel "partilerarası münasebet
lerde düşmanlık olmıyacağı hakikati” 
anlaşılmalıdır. "Bir iktidarın, hizmet 
mevkiinde kalıp millet ve memleket 
faydasına çalışmak istemesi ne derece 
tabii ise, muhalefetin de ayni talepte 
bulunmasa o den-ee normaldir ve bu 
mücadeleyi düşmanlık şeklinde tecelli 
ettirmek memleket menfaatlerine son 
derece zararlıdır".

Bir ilmit işareti

IV/leclis Başkanlığına adaylığım ko
yan Yırcalı da, Balıkesir gezilerin

de Gologludan farklı bir dil kullan
madı. O da iki sınıf vatandaş yaratan 
veya yaratmaya çalışan düşmanlık 
zihniyetini şiddetle tenkit etti. Bu yüz
dendir ki yaylaymış, şuymuş, buymuş 
şeklindeki hiç bir hizbin adamı olrnı- 
yaıı ve meselenin bir ‘ kazan kaldır
ma” şeklinde tefsirini aslâ istemiyen 
Meclis Başkam aday adayı, vatanda
şın kalbinde yeni bir ümit ışığı yaktı. 
Vatandaş Meclisin yeniden çalışır hâ
le geldiğini görmek istiyordu.

Şimdi mesele Menderesin bu aday
lığı nasıl karşılıyacağı idi. Koralta- 
mn değiştirileceği yolunda bir hazır
lık olduğundan Menderesin haberi 
vardı. Hakta Menderes, ismi yaylacı
ya çıkan milletvekillerinden birine 
“Bu yıl Meclis Başkanlığı için kimi 
düşünüyorsunuz” diye sormuş ve “Hiç 
bir şey düşünmüyoruz'’ cevabını al
mıştı. Bu “Hiç bir şey düşünmüyoruz” 
cevabında, "Biz ne düşünüyorsak, ak
si yapılıyor” sitemi gizliydi...

Menderes, Meclis Başkammn de
ğişmesini lüzumlu sayan kimselerin 
kulağına lâf götürebilecek bâzı şahıs
lara “Ben Meclis Başkanlığı seçim
lerine karışmıyorum. _ Ne yaparlarsa 
yapsınlar” cevabını ulaştırmış ve son
ra Amerikaya hareket etmişti. Ama 
yakın mesai arkadaşlarına kuliste dö
nen ve dönecek olanları dikkatle- tâ- 
kip etmeleri direktifini vermişti.

Gruptaki serb;st bir seçimde Ko- 
raltanın kaybedeceği aşikârdı, yalnız 
Menderesin Koraltam bırakacağına 
pek çok kişi ihtimal vermiyordu. D. P. 
Genel Başkanının politikada, taassup
la inandığı bâzı fikirler vardı. Bu fi
kirlerin başında “Grubu adam yemeye 
alıştırmamalı” düşüncesi vardı. D. P. 
Genel Başkanına göre, “Grup bir de
fa adam yemeye’ alışırsa bunun sonu 
gelmez” idi. Ama bir kuvvet deneme
sine girişmek yerine, adaylığım koy
maktan vaz geçirerek, Koraltam me
selâ Devlet Bakarı yapmak nıümk ün
dü.

Mutedil Yırcalı, asla bir kuvvet 
denemesine girişmek arzusunda d( gil- 
di. Fakat Yırcalı sözünden dönen a- 
dam da değildi. Bir defa herkesin ö- 
nünde “adaylığımı koyacağım ve vaz 
geçmiyeceğim” dedikten sonra, işin 
sonuna kadar gidecek politikacılar
dandı. Bu sebeple. Menderesi, M^f’lis 
Başkanlığında bir değişiklik yapılma
sının lüzumlu olduğu hususunda İk
na etmeye çalışacaktı. Yırcalı. bu ü- 
Tiitle Menderesi karşılamaya İstan
bul» gitti.

Politikacılar
S uy unca gitmek yok!

P  eçen haftanın başında Pazartesi 
sabahı, daha ortalık iyice aydın

lanmadan Divan Otelinin "Room Ser- 
vıce”inin telefonu çaldı ve 606 numa
ralı odadan bir kişilik kahvaltı isten
di. Garsonlar şimdiye kadar, bu ka
dar erken saatte kahvaltı isteyen 
müşteriye rastlamadıkları için 606 nu

maralı odanın müşterisini merak etti
ler. Müşteri, C. H. P. Genel Sekreteri 
İsmail Rüştü Aksaldı. Bir gün evvel 
fftanbula gelen Genel Sekreter, aya
ğının tozuyla Kadıköy İlçe Kongresi
nin yapıldığı Süreyya sinemasına git
miş ve akşama kadar orada kalarak 
konuşmaları takip etmişti. Akşam, 
Cünaltay, Satır, Sancar ve diğer par
tililerle beraber Divan Oteline gelmiş, 
yemeğini otelde yemiş ve gece yarısı
na doğru odasına çekilmişti. Aksal o 
gece hem yerini yadırgadığından, hem 
de yorgunluktan iyi uyuyamamış, ir  r 

kat buna rağmen mutadı veçhile sa 
at 5 te uyanmış ve yataktan çıkmıştı. 
Canı bir sigara yakmak isteyince, 
doktorların tavsiyesini hatırlamış ve 
kahvaltısını istemişti. Zira Aksal, ül
serden mustaripti ve aç kam ına siga
ra içmek kendisine rahatsızlık veri
yordu.

Kahvaltıdan sonra, akşama kadar 
kim bilir kaç tanesini içeceği Yenice
lerden ilkini ateşledi. Sonra otelin alt 
kattaki salonuna indi, öğleye kadar 
orada kaldı ve ziyaretçüerirü kabul 
etti. Bu arada aynı otelde kalan Şem’i 
Erginle de kısa bir konuşma yaptı.

Metodik Aksal, Istanbulda geçire
ceği 4 gün için bir program hazır
ladı ve bu program harfiyen tatbik 
edildi. Pazartesi gününün öğleden 
sonrası gazetelerin ziyaretine ayrıl
mıştı. Genel Sekreter, gazete idareha
nelerine giderek selâhiyetlilerle görüş
meler yaptı. Vatan gazetesini ziyare
ti sırasında Genel Sekreter ile Ahmet 
Emin Yalman arasında geçen konuş

ma. alâka çekici bir zemin üzerinde 
ve dalıa ziyade bir ‘münazara" havası 
İçinde cereyan etti. Münazarada Yal
man, "suyunca gitmek” tezini savun
du. Aksala ise, bu tezi çürütmek düş
tü. Bir hayli uzun süren sohbette Yal
man, Muhalefete daha yumuşak dav
ranmasını tavsiye edince. Aksal, "Ya
ni onlar muttasıl sert hareket edecek
ler, şiddet kullanacaklar, biz de tatlı

lığı elden bırakmıyacağız. Bunu mu 
istiyorsunuz?” diye sordu. Yalman, 
"Millet görür ve onlar haksız mevkie 
düşerler” diye mukabele etti. Fakat 
Aksal, bu derece “tatlılık’’a taraftar 
değildi ve Yalmana uzun misallerle 

Muhalefetin tatlılığı, meşhur tâbirle 
Bahar Ha\-asını birçok defa denediği
ni. fakat bunun karşı taraf üzerinde 
cesaret arttırmaktan başka hiç bir te
sir yapmadığım izah etti. Muhalefet, 
milletin hakkını aramak mecburiye- 
tlndeydi ve bu mecburiyet ifa edili
yordu.
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İ S T İ H A L E

Muhalefete, gazetelere ve gazetecilerin mesleki tevekküllerine İM ye
tiştirmekten İngiliz »«-çimlerinin bir “tahlU’Mnl yapmaya fırsat bu

lamadığından yana yakıla şikâyet eden Radyo Gazetesinin siyasi pro
düktörü, nihayet Keçen haftanın başında özlediği lnıkAnı buldu ve Ingi
liz geçimlerinden kana kana söz etti.

Burhan Belgenin “Ab, bir fırsat bulsak ta aniatsak" diye İçlenme
sinden, üstadın klııı bilir ne inciler döktüreceği ümidine kapılanlar, rad
yolarının başında şu sözleri dinlediler:

•‘...Demek oluyor ki, »W partili sistemde, sat görüşleri birbirine yak
laştırmak elzemdir. Aksıi takdirde memleket, ifra t ile tefrit arasında, 
bocalayıp duracaktır. Fransa'da ve kıtanın diğer memleketlerinde t& 
18J/8 tarihlerinden beri olduğu gibi.

Şu halde İngiliz demokrasisi şöyledir. İngiliz demokrasisi böyledir 
deyip boş ve romantik hayranlık göstermek yerine, o demokrasinin par
tileri nasıldır ve nasıl hareket ederler, seçmenleri nasıldır ve nasıl hare
ket ederler noktalan üzerinde durarak bunları anlamaya çalışmak, mu
hakkak ki daha faydalıdır. Kaldı ki, demokrasiler, öyle hazırcı dukkân- 
lartndan satın alınacak hazır elbiseler değildir. En sathi tetkik dahi 
gösterir ki, demokratik rejimler, memleketlere göre birçok başkalıklar 
göstermektedir ve bu m illi bünyelerin m illi tarihlerin, m illi siyasi terbi
yeler ile davranırların bir icabıdır.

Bunu böylece kaydederek şimdi son İng iliz seçimlerine gelelim :

Gerçi, ddı-a bitm iş ve hallolmuş değildir. İk i parti arasındaki görüş 
farkları, gene de mühimdir ve derindir. Fakat, bn son seçimlerde her 
iki buyiik parti aralarında k i'fik ir  ve içtim ai görüş farklarını, ortaya 
koymaktan çekinmişlerdir. Bizce, bu dahi bir olgunluk eseridir. Eğer
o farkları şiddetle öne sürmüş olsalardı, şimdiye kadarki mutabakat
lar tahrip edilmiş ve milK gövde ik iy i bölünmüş olacaktı. Hemen kay
dedelim M, her ik i partide de, bunu isteyenler mevcuttur. Ama liderler, 
siyasi ve sosyal işlerde de sel sularının tahrip edici, kanallar ile sulama
nın ise hayır ve bereket getirici olduğuna kani olgun kimseler olduğun
dan, bu seferki seçimlerde de, kapitalist göniş ile sosyalist gorilşiin 
çırılçıplak karşılaşarak memleketin ve m illetin tarihi düzenini boz
malarına müsaade etmemiştir.

Birçok memleketlerde olduğu gibi, İngiltere’de de seçimlerin tarihini 
tespit etmek, hükümetin hakkıdırjCünkü seçimler bir nevi bildnçodur. Bı- 
lânçoyu en münasip zamanda takdim  eylemek de işbaşında olanların seld- 
hiyeti dahilindedir.”

İşte Kadyo Gazetesinin siyasi prodüktörünün 1959 yılında İnciliz 
seçimleri münasebetiyle ortaya döktüğü demokrasi hakkıııdaki fikir
leri bunlardır, şimdi aynı Burhan Belgenin, aynı vesileyle 10 yıl evvel 
ve kimse dilini ve kalemini istediği gibi kullanmasına karışmadığı 1949 
yılında meşhur “Haftalık Siyasî Mektuplarından birindeki şu fikirle

re bir bakınız:

" Demokratik rejim , müdafaa ettiği bütün hürriyetler ile hissi, ek
seriyet ile aklın emrine vermeye mecburdur. Aksi takdirde ya muhale
fet ve itiraz istikametinden demagoji yahut sevküidare istikametinden 
istismar ve ahlatma tehlikeleri başgösterir. İng iliz demokrasisinin bütün 
muvaffakiyeti ve s im , aevkilidare kadrolarını namuslu tutmasıdır. Bu 
da idare edilecek olarAann akıl hamlelerini kırmamak yahut tağşiş et
mekle kabildir.

İng.'ltcrede, eğer sevküidare dürüst ve namuslu ve idare edilen 
aklı ile müteharrik olmasaydı, hiç, harbin en büyük kahramanı ChUr- 
chill seçimleri kaybeder mi idiT

ChurchiTl belki gene iktidara gelecektir. Fakat gene o sayede yani 
LAborcu sevküidarenin namusluluğu ve İngiliz seçmeninin akü sayesinde!_______________________________ __- -_ ■

Gene! Sekreter, Istan buldaki ika
meti «ırasında Yalmandan başka yas
lı. genç birçok gazeteciyle görüştü. Bu 
görüşmeler sırasında Aksal daima gü
nün meseleleriyle alâkalı konuvnala- 
ra vesile verecek bahisler acıyor, bu 
suretle gazetecilerle fikrî temas tesisi
ne çalışıyordu. Genel Sekreter, sırası 
geldikçe kendi fikirlerini de açıkça 
ve serbestçe söylüyordu. Meselâ Bâ- 
bıâlinin genç gazetecileriyle sohbet 
ederken “Bence, demokratik idareye 
geçtiğimizden bu yana cereyan eden 
en mühim hâdiselerden biri de 1P55 
D. P. Grubu hâdisesidir” dedi. Aksala 
göre, bu bir dönüm noktasıydı. Aksa
la göre, Menderes, teker teker düşü
rülen bakan'annm ortasında tek başı
na bırakılınca, bu anın acı tecrübesi
ni edinmişti. Bu tarihten sonraki ça
lışmaları da aeıkca gösteriyordu ki. 
Grubun bir daha böyle bir harekette « 
bulunmasını önlemek, Menderesin 
başlıca hedeflerinden biri olmuştur. 
Meclis içinde edindiği uzun tecrübele
ri, 1955 Grup hâdisesi ile tamamlamış
tır. İnsanların his taraftarını ele ge
çirmeyi çok iyi öğrenmiştir. Ümitleri 
ve ihtirasları ayakta tutmayı çok iyi 
öğrenmiştir. Kabinede daima boş İs
kemleler bırakması, kendisine karşı 
girişüecek hareketlere önderlik edebi
lecek kabiliyette olanların kâh kabi
neye alınarak zararsız hâle getirilme
sine. kâh kabineye girmek ümidini 
beslemesine faydalı olmaktadır. Bun
dan başka, Menderes, gerek parti içi, 
gerek parti dışı meselelerde asla ça
buk hal lüzumuna kani değildir. Teh
likeli gördüğü meseleleri kurcalamak 
istemez, zamana bırakır. Bu görüşünü 
“yarayı kaşıyıp azdırmamah” diye i- 
fade eder.

Hesap Sorma

P  . H. P. nin, bu görüşün tam aksi-
ne, yaralara gereken müdahelele- 

rin yapılmasına taraftar olduğu Ge
nel Sekreterin sohbetleriyle iyice an
laşıldı. Meselâ “hesap sorma” mevzuu 
kaşınınca azabilecek bir yara şeklin
de görülmesine rağmen cesaretle ele 
alınmıştı ve Aksal bu mevzuda, “en 
zor muhalefet şartlan içinde meşrui
yetçi kalmayı prensip edinmiş bir par
ti, yarın iktidara geçerse, mesuliyct- 
sizlerin maceracı sürükleyişlerine el
bette ki en sert şekilde mukavemet 
edecektir. Bunun için de daha şimdi
den bu istidatlan görüp onlan kert1- 
di bünyesi içinden uzaklaştırmayı bi
lecektir.”

Aksalı İstanbulda meşgul eden bir 
mesele de teşkilâttaki hizipleşmeler 
oldu. Genel Sekreter, teşkilât ile bü
tün temaslannda çok ciddî ve kararlı 
bir şekilde teşkilât meselelerine eğildi 
ve meseleleri kendisine anlatıldığı şe
kilde değil, kendi anladığı şekilde tet
kik etmesini bildi.

Salı günü C. H. P. İl Merkezinde 
ilçe başkanlanyla yapılan toplantı
da, Aksal başkanları düşünce ve şi
kâyetlerini açıklamaya dâvet edince,
İl İdare Kurulundan Oğuz Oran “İh
tilaflı bir meselemiz yoktur, sadece 
meşru normal ve meşru hizmet yanş- 
majn vardır” demek suretiyle müna
kaşaları önlemek istedi. Fakat Eyüp

İlçe Başkanı “Kravatlı - Kravatsız” 
çekişmesini ortaya atınca, bu mevzu
da herkes fikrini»söylcdi. Neticede, bu 
nevi hizip faaliyetlerinin parti için za
rarlı olduğu prensibinde birleşildi. En 
fazla hizip faaliyetinde bulunmakla 
şöhret yapanlar bile, birlikte hareke
tin lehine konuşmalar yaptılar.

Cuma akşamı trenle Ankaraya 
hareket eden Genel Sekreter Aksal 
bu mevzu üe alâkalı bir yığın malze
meyi de Merkez İdare Kurulunun önü
ne sermek üzere beraberinde getiri
yordu. Meselelerin halli Lcin açıklık

ve cesaretle harekete ihtiyaç vardı ve 

Merkez İdare Kurulunun mutlaka bu 

şekilde davranacağı kanaati İstanbul 
teşkilâtında uyanmıştı.

Kıbrıs
Fetihten fetihe

P  eride bıraktığımız haftanın or- 
tasında, Kıbrısta Cumhurbaşkanı 

ile yardımcısının seçimlerinin Aralık 
ayı ortasında yapılacağı ilân edildi.
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YURTTA OLUP BtTENUER

Cumhuriyetin doğuş tarihi oton !WiO 
Şubatının yaklaşması dolayısıyla bu 
hususta acele edilmesi normaldi. Yal
nız Cumhurbaşkanını seçmeye hazır
lanan Ada, henüz bir Anayasaya sa
hip değildi Anayasa ortada yokken, 
cumhurbaşkanı seçmek, arabayı ö- 
ktizlerin önüne koşmak gibi bırşeydi.

Adanın başlarının seçileceği tari
hin ilâm, Makarios’un ısrarının ne- 
ticesiydi. Makarios, 2 - 3 ay evvel, u- 
zayıp giden çalışmalardan birşey an
lamayan halkın moralini yükseltmek 
ve komünistlerin kuvvetlenmesine 
fırsat vermemek esbabı mucibesiyle 
bir Jest yapılmasını istemişti. Halka 
en tesir edecek jest te. Cumhurbaşka
nı ile yardımcısının, seçilmelerinin 
ilânı idi. Teklif, İngiltere, Türkiye ve 
Yunanistanm tasvibine sunulmuş, on
ların kararıyla seçim tarihi tesbit e- 
dilmışti.

Aslında Makarios’un niyeti Ana
yasa komisyonu çalışmalarına bir za
man hududu çizmekten ibaretti. Cum
hurbaşkanının secileceği gün belli ol
duğuna göre. Anayasa Komisyonunun 
çalışmalarını o tarihten evvel bitir
mesi lâzımdı. Usta bir pazarlıkçı olan 
Makar.os, müddet tâyini suretiyle, 
işlerin daha fazla uzamasını önliye- 
rek, görüşlerim kabul ettireceği ka- 
naatındaydı. Hele Grivas ile de an
laştıktan sonra durumu daha kuv
vetlenmiş, pazarlık kudreti artmıştı. 
"Bence kabul, ama Grivasa bunu 
dünyada kabul ettiremem” sözü da
nanın kuyruğunun kopacağı şu gün
lerde, Makarios’un ağzından sık sık 
işitilecekti.

Halen Rum basım. Anayasa çık
mazından Türkleri mes’ul tutmakta
dır; bilhassa Makarios'un neşir orga
nı olan Eleftheria, bu mevzuda sayı
sız makaleler yayınlamaktadır. Maka- 
riosun neşir organı. Başpiskoposluk
ta yapılan müteaddit toplantılar so
nunda daima muhtelif Anayasa mese
leleri üzerinde yem terakki kaydedil
diği ilân ediliyordu ve bu daimi te
rakki o dereceye varmıştı ki varılan 
anlaşmanın ilân edileceği gün dahi 
tâyin edilmişti; bu arada Lefkoşa ve 
Ankaradaki Resmi Türk çevreieri'ile 
bütün Türk gazeteleri kesin bir ifade 
ile bir hal çaresinin elde edildiğinden 
bahsediyor ve bunu y ^zarken de hiç

bir ihtiyat kaydına lüzum görmüyor
lardı. Fakat anlaşmanın tasdik edile
ceği gün gelince Sayın Küçük her 
nedense toplantıda hazır bulun
madı. Yalnız bu vak’a bile Türk- 
lerin bir kere daha geri döndükle
rini tamamen ispat etmektedir. Sa
yın Küçiik’ün toplantıda hazır bu
lunmayışı, yalnız Türklerin suçlu 
olduğunu göstermekle kalmamak
ta fakat aynı zamanda bu suçun 
itirafını teşkil etmektedir. Türkler 
şimdiye kadar o kadar çok dönmüş
ler ve kaçamaklı vollara sapmışlardır 
ki Türklerin müzakerelerde iyi niyet 
göstermedikleri neticesine varmakta 
haklıyız” diyebilmektedir.

Eleftheria, Yunan Hükümetinin. 
Türkıyeyi yumuşatmak maksadıyla

İt

Vali Foot
Dayanamadıt

Keniş bir diplomatik faaliyete girişti
ğini, İngiltere ve Amerika nezdinde 

teşebbüse geçtiğini yazmaktadır Ma
karios’un neşir organına göre, “Türk- 

lerjp icra selâhiyetleri mevzuunda ta
kındıkları uzlaşmaz tavır karşısında 

Yunan Hükümeti seyirci kalmamış,

Makarios 
Saman altından su yürütüyor

bilâkis muhtelif istikametlerde büyük 
bir diplomatik faaliyet göstermiştir.

Siyasi çevrelerin kanaatine göre 
Dışişleri Bakanı Averof’un Atina’daki 
Türk Sefır.nl kendisini ziyarete davet 
etmesi, Yunan Hükümetinin Türk 
Hükümeti nezdinde sarih teşebbüsler
de bulunmak ve hiç bir şantaj karşı
sında gerilememek hususunda karar
lı olduğunu gösteren bir alâmettir.

Bu arada öğrenildiğine göre Yu
nan Hükümeti, gerek İngiltere gerek
se Amerika nezdinde teşebbüse ge
çerek hiçbir taviz vermiyeceğini a- 
çıkça tebarüz ettirmiştir. Bu Yunan 
diplomatik faaliyetlerinin bir netice
si olarak Türk diplomasisi, geç de ol
sa, müzakerelerde güçlükler çıkar
makla Yunanlılardan taviz kopanla- 
fnıyacağım üstelik de Yunan tutumu
nun sertleşeceğim anlamağa başla
mıştır. Bilhassa geciktirme metodla- 
nnm  Türklere hiçbir fayda sağlamı- 
yacağı idrâk edilmiştir.

Herşeye rağmen Yunan tarafının, 
Zilrih ve Londra anlaşmalarının sa
dakatle tatbiki üzerinde ısrarla dura
cağı ve anlaşmaların akamete uğra
ması ihtimali karşısında bile taviz 
vermeğe yanaşmıyacağı aşikârdır.”

Rumlar her fırsatta. Zürih ve 
Londra anlaşmalarına sadakatla bağlı 
kaldıklarını söylemektedirler. Ge
çen hafta, Lefkoşenin nüfuzlu beledi
ye başkam Derviş, bu sadakatin na
sıl anlaşıldığının güzel bir örneğini 
verdi. Zürih ve Londra anlaşmalarına 
sadık Dervis’e göre -ki Makarios’un 
en güvendiği adamlardan biridir- 
Türklerin ayrı belediyeler kurması 
anlaşmaya aykırıydı! Halbuki anlaş
ma, bu hususu en ufak tereddüde yer 
bırakmıyacak bir sadakatle belirti
yordu. Nitekim anlaşmalara sadık 
Derviş*in id.’ialarına Vali Foot cevap 
vermek lü umunu duydu ve Türk be
lediyeleri hakkında yapılan yeni ka
nunu protesto eden Dervis’e kamımın 
anlaşmaların bir icabı olarak hazır
landığını hatırlattı. Vali Foot bu mev
zuda “Şuna inanıyorum ki iyice dü
şündüğünüz takdirde ileri sürdüğü
nüz iddilann haksız olduğunu ve bu 
kadar sert bir dil kullanmanıza se
bep olmadığım anlıyacaksınız” de
mekten kendini alamadı. İşte ağız
dan düsürülmiyen sadakat böyle bir 
sadfekatti.

Meselenin daha endişe verici cephe 
si Makarios’un fikirlerini aksettiren 
Eleftherianın daha şimdiden, Zürih ve 
Londra anlaşmalarına karşı sesini 
yükseltmesiydi. Eleftheria, “Adalet 
uğruna” adlı bir başmakalede şun
ları yazabiliyordu:

“Kıbrıs meselesine bulunan hal ça
resi ne âdildir, ne de Birleşmiş Millet
ler Anayasasına uygundur. Bulunan 
hal çaresi ile Birleşmiş Milletler Ana
yasasının bazı temel prensipleri çiğ
nenmekte, adanın Rum halkının ira
desi boğulmakta, büyük devletlerin 
gayri meşru menfaatlerine hizmet e- 
dilmekte ve Türkiyenin askeri ihtiyaç
tan karşılanmaktadır.

Zürih ve I/>ndra anlaşmaları, ce
fakâr Kıbrıs halkını tatmin etmek ve
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büyük devletlerin hürmet ettiklerini 
söyledikleri yüksek prensiplere uy
gun olmak söyle dursun bilakis teh
dit, şantaj ve küfürler ortasında ka
bul edilmişlerdir. Makarios’un Lond- 
rada karşılaştığı amansız muamma 
yüzünden yaşadığı tarifsiz dramı ya
kından bilenler, cefakâr Başpiskopo
sun tam bir vicdan hürriyeti ile hare
ket ettiğini kabul etmezler. Makarios 
ya meş’um anlaşmaları imzalamak 
yahut da sevgili cemaatımn îngiliz- 
ler ve Türkler tarafından imha edil
diğini ve Kıbnsın da taksim olduğu
nu görmek gibi amansız bir muaırv- 
ma ile karşı karşıya getirilmişti. Ma
karios, sadece, anlaşmaları reddet
menin doğuracağı neticeleri müdrik 
olarak hareket etmiştir. Başpiskopos, 
Lancester House’da bazı maddeleri 
değiştirmek için mücadele ederken 
sorulan suallere evet veya hayır şek
linde tek bir kelime ile cevap vermeğe 
davet ediliyordu. Eğer bu vicdan hür
riyeti demekse, kelimeler mânasını 
kaybetmiş demektir.

Anlaşmalar imzalanmıştır ve im
zalar geri çekilmiyecektir. Simdi ya
pılacak iş, anlaşmaların tatbiki ve 
düzgün bir şekilde çalışmasıdır. Bu 
işte de, anlaşmaları akıl edenler ve 
kaleme alanlar mes’uliyetten kaça
mazlar Eğer mucizelerin hakikat ol
masını görmek istiyorlarsa, muhtelif 
komisyonların işine sistemli bir şe
kilde mâni olan çevreler üzerinde nü
fuzlarını kullanmalı ve Kıbrıs halkı
nın muazzam bir çoğunluğunu azın
lığın iradesine boyun eğdirmek gaye
siyle ileri sürülen kabul edilemiyecek 
taleplere bir son vermelidirler. Bir 
Kıbrıslı Türk lideri, anlaşmaları bir 
otomobile benzetmiş ve bu otomobilde 
direksiyonun Makarios’un elinde fren
lerin ise Dr. Küçükün elinde olacağını 
söylemişti. Böyle bir şey çoğunluğun 
azınlığa boyun eğmesi demektir ki 
buna tahammül edilmiyecektir.”

Makarios’un neşir organına göre, 
Türk azınlığına bazı garantilerin ta
nınması dahi, azınlığın çoğunluğa ga
lebe çalmasıdır!

İşte Kıbrıs fethi böyle bir fetihtir, 
ve azınlığın haklarına riayet edilse 
dahi -ki çok şüphelidir- Kıbrıstaki 
Türk azınlığı, İngiliz hâkimiyetinden 
çıkıp, Rum hâkimiyeti altına girmek
tedir. Bu öyle bir hâkimiyettir ki, A- 
da Türklerinin Anavatandan doktor 
ve ebe getirmesine dahi tahammül e- 
dememektedir. Fileleftheros bu mev
zuda “Türklerin Türkiyeden Kıbnsa 
doktor ve ebe getirilhıesini istemek 
hususunda almış oldukları karar ta
mamen siyasi bir mahiyet taşımakta

dır. İlim  adamlarına ihtiyaç olduğu 
iddiası bir bahanedir. Hakiki maksat 
yabancıların Kıbnsa gelip yerleşmesi
ni yasak eden kanunu ihlâl etmektir. 
Yarın başka bir sahada eksiklikler 
keşfedilecek ve bu eksikliklerin gi
derilmesi için başka kimselerin de 
Adaya gelmesi istenecektir. Her şey
den evvel dikkat edilmesi lâzım gelen 
şey kanunların ihlâline başlanmama- 
eıdır. Çünkü başladıktan sonra dur
durulması zor olur. Tıbbî hizmetler
de bulunmak için doktorların muvak

k a t ,  tO SK İM  İM »

T A H K İ K A T

D  aşbakan Adnan Menderes, gö-
nişlerini Amerikan halk efkârı

na duyunnakla meşgul olduğu bir 
sırada Amerikan Temsilciler Mec
lisinde Muhalefete aynlan sıralar 
da oturan bir temsilci de Türkiyede 
bulunmaktadır. Yakışıklı, kır saç
lı ve gözlüklü Temsilci Richard E. 
Lankford (Maryland - Demokrat 
Parti), Türkiyeyi Edimeden Kar
sa kadar dolaşmış ve Ordu birlikle
rimizi ziyaret etmiştir. Bu ziyaret
lerin sebebi nedir? Ciddî A. P. a- 
jansının bu hususta verdiği bilgi 
şudur:

“Temsilci, Richard E. Lank
ford (Marlyland - Demokrat) Tür
kiyeye Amerikan askerî yardımı
nı tek başına t a h k i k  etmek 
maksadıyla Pazar günü Trakyaya 
hareket etti.

Lankford, programa 
göre, Babaıski ve Edime 
civarında Bulgar hudu
dundaki Amerikan teçhi
zatı kullanan Türk ordu 
birliklerini ziyaret edecek 
gece İstanbula dönecek
tir...

Temsilci Cumartesi 
günü Des Moiııes ağır 
kruvazörü ile Türkiye
ye gelmiştir.

Yak;şıklı ve gözlüklü 
Kongre üyesi Pazartesi 
gtlnü Boğaz sahillerini 
ve Türk Deniz Akademi
si ile Marmarada bir de
niz üssünü dolaşacaktır.

Salı günü Ankaraya 
gidecektir.

14 ve 15 Ekim günle
ri Rus hududu civarında 
Kars ve Erzurum bölge
lerini ziyaret edecektir.

Erzurum mükemmel 
Üçüncü Ordunun Karar
gâhıdır.

19 Ekimde Güney Doğu Avru
pa NATO Kara Kuvvetlerinin ka
rargâhı olan İzmire uçmadan evvel, 
Güney Türkiyede Adana hava üs
sünü ve Karadeniz sahilinde Sam
sun ve Trabzon limanlarım Uolaşa-
Cftktl̂ *r

Muhalif Temsilci Mr. Lankford’- 
un Türkiyede Amerikan askeri 
yardımının iyi kullanılıp kullanıl
madığı hususunda etraflı bir t a h - 
k i k a t yaptığı âşik&rdır. Kongre 
rede bu yardımlann iyi kullanılma
dığı hususunda cereyan eden mü
nakaşalar üzerine, muhalif millet
vekili isin içyüzünü görüp anlamak 
maksadıyla işi mahallinde "t a h- 

. k 1 k”e gelmiştir.
Amerikan Hükümetinin “muha

lif miiletvekili”ne tahkikatını ya
pabilmesi için gösterdiği kolaylık

lar, sayısızdır. Bir defa Mr. I>ank-
ford, Türkiyeye gelirken Amerikan 
Kuvvetlerinin Des Moines kruva
zöründen faydalanmıştır. Türkiye
de vazifeli Amerikan generalleri ve 
diplomatlan, muhalif milletvekili
nin tahkikatını dilediği gibi yapa
bilmesi için kendisine bütün kolay
lıktan göstermişlerdir. Türk res
mî makamları da, dost ve müttefik 
Amerikanın muhalefete mensup 
milletvekili Mr. Lankford’a tahki
katını kolayca yürütmesi için yar
dımcı olmuşlardır. Bu sayede Mr. 
Lankford, E<iiıneden Karsa, Ada- 
nadan Trabzona kadar bütün yurt
ta ordu birliklerimizi ziyaret etmek 
ve ellerindeki Amerikan yardımıy
la gelen teçhizat ve silâhları iyi 
kullanıp kullanmadıklannı gözle
riyle görmek fırsatını bulmuştur.

| Mr. Lankford, bu ziyaret
leri sırasında lüzum 
gördüğü hususlarda 
sualler sormuş ve 
kendisine herşey an
latılmıştır. Hülâsa, M. 
Lankford’un yaptığı tah
kikat dolayısiyle gerek 
Amerikan gerek Türk 
resmî makam lannd an 
güçlük gördüğü yolunda 
hiç bir şikâyeti olmamak 
lâzım gelir. Hatta Ame
rikalı muhalif milletve
kilinin kendisine gösteri
len kolaylıklar için teşek
kürlerini bildirmesi bek
lenmelidir.

Şimdi, Türkiye Bü
yük Millet Meclisine 
mensup iki muhalif m il
letvekilinin bir hâdiseyi 
mahallinde incelemek i- 
çin yaptıklan seyahati 
hatırlamamak kabil m i
dir? Omay ve Yurdaku- 
lun Geyikli hâdiselerini 

incelemek için Çanakkaleye hare
ket edecekleri duyulur duyulmaz, 
Anadolu Ajansı buna memur 
edilerek neşrolunan muhalif mil
letvekillerinin tahrik yetkisine 
sahip olmadıktan yolundaki “huku
k i” görüsü ve "hele bir buna teşeb
büs etsinler”le başlıyan tehditleri 
halk efkân henüz unutmamıştır.

Bir müttefikin muhalif milletve
killerine tahkikatım istediği gibi 
yürütmesi için her türlü kolaylık 
gösterilmiştir ve bu memleketin iki 
muhalif milletvekilinden bu kolay
lıklar esirgenmiştir! Kolaylık ne 
kelime, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin iki üyesinin canlarım Dev
letin inzibat kuvvetleri koruma- 
mıştır...

Boşuna dememişler: “Biz bize
benzeriz...”

Mr. Lankford

kat bir zaman için Kıbnsa gelmeleri 

makuldür ve bunun için müsaade ve
rilebilir. Fakat bu doktorların daimi

olarak Adaya yerleşmelerine müsade 

edilemez” diyecek kadar ileri gidebil
mektedir.
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Ziraat
Ve kürküm ye!
J > aade Raporunun şâyi olmasından

beri iktidar gazetelerinde zirai kal 
kıtıma haberleri büyük ölçüde yer al
maya başladı. Baade değil ihracat 
yapmak Türk topraklarının artan nü
fusu besliyemiyeceğini ve şiddetli e- 
rozyon dolayısıyla nıiinbit toprakların 
çöle döndüğünü yazmış, zirai eğitim, 
sulama gübre v. s. işlerini hemen he
men tamamiyle ihmal eden hüküme
tin ziraî politikasını tenkit etmişti.

Kalkınma propagandasını kökün
den yıkan bu ilmi raporun yarattığı 
kötü hava'T değiştirmek lâzımdı Diş
lileri Rakam Zorlunun “fazla karam
sar" bulduğunu söylediği rapora, doğ
rudan doğruya çatmak çok güç, hatta 
imkânsız olduğuna göre, yapılacak iş 
nurlu istikbalden bahsetmekti. İkti
dar gazeteleri bu işi ifâya koyuldular. 
Zaferde 10 yıllık sulama programı, 
Antalya kalkınması, Konya ovasının 
»ulanması gibi haberler çıkmaya baş
ladı. 10 yülık ziraat programı bunlar
dan biri idi ve zafere göre “uzun etüd 
ve incelemeler” sonunda hazırlanmış
tı. Programa göre onuncu yılın sonun
da, ziraî mahsûl ihracından 2 milyar 
26 mUyon liralık döviz sağlanmış ola
caktır.

Yani 10 yılda nüfusun hızla çoğal
masına rağtnen, ziraî mahsûl ihraca
tı 2,5 - 3 misli arttırılacaktır. Bu im
kânsız bir şey değildir. Baade rapo
runda ileri sürülen tavsiyeler yerine 
getirilir ve muazzam yatırımlar ya
pılırsa bu mümkündür, yalnız, Baade’- 
nin tavsiyelerinin zlraatte bir ‘ih tilâ l” 
demek olduğunu unutmamak lâzım
dır. Rey düşüncesinden, seçim korku
sundan kurtulmak, memleketin uzun 
vâdpU menfaatlerini düşünmek zaru
ridir. Meselâ Baade raporunun başlı

ca tavsiyelerinden biri, köy kahvele
rinde harcanan İş gücünü, gerekirse 
zorla çalışmaya «evketmek, onları su
lama şebekelerinin yapılmasında, köy 
yollarının islâhında v. s. kullanmak
tır. Diğer bir tavsiye. Bozkırdaki bâ
zı köy halkının mecburî muhacereti
dir.

Başka bir tavsiye, sulu ziraat me- 
todlarının, geniş ölçüde ve sür’atle 
öğretilmesidir, ki bu da muvaffak ol
mak için zorla öğretime başvurmayı 
gerektirecektir. Yani memleketin, 
köylülerin uzun vâdeli menfaati uğ
runa, kısa vâdede köylü vatandaşların 
memnuniyetsizlik izhannı göze almak 
lâzımdır. Bu yapılmadığı takdirde di
ğer bir sürü program gibi. Zaferin 
bahsettiği yeni program da kâğıt üze
rinde kalmaya mahkûmdur. Zâten bu 
çok câzip, çok göz kamaştırıcı prog
ramların en büyük kusuru sâdece par
lak gâyeler çizmek, bu gayeleri ger
çekleştirmek için zaruri vâsıtalar üze
rinde hiç durmamaktır. Her gâye- 
nin tahakkuku, bir fiyatın ödenmesini 
gerektirmektedir. Bu fiyat ödenme
dikçe. çizilen gâyeler elbette ki “zü
ğürdün rüyalan”ndan öteye gideme
mek tedir.

Bu seferde ayni şekilde hareket 
edildiği anlaşılmaktadır. Zaferin ver
diği izahata göre, ziraî mahsûl ihra
catını 10 yılda 2,5-3 misli arttırmaya 
mâtuf programın başlıca dayanağı, 
İhracattaki artışlar dolayısıyla getiri
lecek olan, makine, âlet ve malzeme 
ithalidir. İstihsal, adet ve makine sâ- 
yesinde arttırılacaktır.

“Uzun etüd ve incelemeler” sonun
da hazırlanan programın hesaplarına 
göre, önümüzdeki mevsim, 1 milyar 
168 müyon liralık ihracat yapılacak
tır, bunun 204 milyon lirası ile maki- 
na, malzeme ve âlet getirilecektir. 
Makina, malzeme ve alet ithaliyle zi
raî istihsal yükselecek, ziraî istihsal

yükselince daha çok makina, mal 
ine ve âlet getirilecek ve bu mak 
malzeme, âiot zirai istihsali arlUr&J 
çaktır. Bu suretle 10 yıl sonunda f  
milyar 26 milyon liralık ihracat ya
rılacak bunun 423 milyon lirası ile 
makina, malzeme, alet getirilecektir. 
Program devri daim makinasını kur
muştur. 1980 de, daha fazla, makina, 
âlet ve malzeme ithal ederek zirai 
mahsûl ihracatının bu mantıkla 5 mil
yar liraya çıkmaması için hiç bir se
bep yoktur!

Maamafih Con Ahmedin devri da
im makinası tekniğiyle hazırlanan 

program Devlet Bakam Emin Kala
fatın 10 Temmuz 1958 gilnü, 280 m il 
yon Osmanlı altınının hesabım soran 
İnönüye ccvaben açıkladığı ziraî prog
rama nazaran bir hayli mütevazidir.
O zamanın Devlet Bakanı Kalafat 
“meselâ ziraat sahasında girişilen bü
yük teşebbüslerle 1965 senesinde Tür
kiye yalnız zirai istihsalindeki geüş- 
me sâyesinde 1 milyar dolarlık ihra
cat yapabilmek imkânına kavuşacak
tır” diyordu.

Kalafat hesabına göre demek ki 
1965 yılında o zamanki kura göre, 
2,8 milyar liralık ihracat yapılması 
proglamlaştınlmıştı. Halbuki yeni 
programa göre, ihracattan kazanılan 
dövizi Türk parasına dolar 2,80 üze
rinden çevrildiği kabul edilse dahi, 
ihracat geliri 1970 de ancak 2 müyar 
lirayı bulacaktır.

Kabul etmek lâzım ki hiç değilse 
hayallerde, ufak bir iskonto vardır.

istikrar

Tarlada çalışan çiftçiler
Bu usuüe  o id iU rae_

Bu yılın bilançosu
/ ' . H. P. Kadıköy kongresinde ko- 
^  nu :an, İsmail Rüştü Aksal, enf
lasyon şampiyonluğundan bir solukta
istikrar şampiyonluğuna atlıyan D. 
P. iktidarının, son bir yıllık İktisadî 
politikasının kısa bir bılânçosunu 
yaptı. C. H. P. Genel Sekreterine gö
re. iktir.adî ve malı durum nezaketini 
muhafaza etmekteydi. Fiyat yüksel
meleri < ski hızım kaybetmekle bera
ber henüz durdurulan amıştı. Birçok 
istihsal kollarında duraklama, hatta 
gerileme vardı, ihracatta bir gelişme 
yoktu. 1959 un ilk aylarında ihracat
ta müşahede edilen ni.;bt artış, 1958 
in son beş ayında ihracatın tamamen 
durmasının neticesiydi. Bu sebeple 
normal olarak, 1959 de yapılması ge
reken ihracat 1959 da gerçekleştiril
mişti. Aslında ihracatta bir artış yok
tu. Nitekim Ağustos 1958 den itiba
ren geçen bir yıllık devrenin ihracatı 
ele alınırsa ancak 300 milyon dolan, 
yani 840 milyon lirayı buluyordu ki, 
bu ihracatta bir gelişme olmadığının 
açık delil, /di. İthalaıta dai başlangıçta 
iddia edilen gelişme vuku bulmamıştı. 
Maamafih ithalat mevzuunda asü mü
him nokta, gelecek yılların hangi 
döv i 7 imkânlarıyla karşılanacağı hu
susunda bugünden haklı şüphelerin 
belirmesi İdi. önümüzde muazzam dia
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İKTİSADÎ VE MALİ SAHADA

borç taksitleri vardı. "Kısmen alman 
tedbirlerin mahiyeti İcabı, fakat daha 
çok kararsızlık ve güvensizlik yüzün
den'’ piyasada umumi bir durgunluk 
hâkimdi yer yer işsizlik baş (göstermiş 
ve göstermekteydi. Devlet İdaresinin 
her kolunda sıkı bir tasarruf yoluna 
girildiğine dair hiç bir işaret yoktu, 
"fjuhsi kaprisler uğruna” gösterişli 
yatırımlar her yıl milyonlarca lirayı 
yutmaktaydı. Kısaca, Hükümet, hâlâ 
temelli bir istikrar politikasının çok 
taraflı disiplini içine girememişti ve 
bu yüzden İktisadî durum 'bütün teh
likeleri ile nezaketini” bugün de mu
hafaza etmekteydi.

C. H. P. Genel Sekreterinin bir 
kaç kelimeyle çizdiği bu tablo, 15 inci 
aya basan istikrar politikasının, bü
tün zayıf noktalarını ortaya koymak
tadır. Hakikaten 15 inci ayın sonunda 
dahi, fiyat istikran ve itimat yaratı
lamamıştır. İthalâtçı gümrüklerden 
malını çekmekte çok yavaş davran
maktadır, bulunması güç yedek 
parçalar derhal karaborsaya intikal 
etmektedir. Fiyatlar, hâlâ yükselmek
ten vazgeçmemiştir. Gıda maddeleri 
fiyatları ve ev kiralan, bunun en bâ- 
riz delilidir.

Mal bolluğu yaratılamamıştır.
1958 - 1959 Ağustos aylan arasında
ki bir yıllık devrede ithalât ancak 
334 milyon dolan bulmuştur. Halbu
ki mal darlığının en fazla hissedildiği 
1957 ve 1958 yıllarında aynı 12 aylık 
devre zarfında İthalât 391 milyon do
lara erişmiştir! Daha mühimi, dahil
deki sanayi ve maden istihsalinde net 
bir duraklama, hattâ, gerileme var
dır. Demiryolu nakliyatında büyük 
bir düşüş görülmektedir. Çimento ve 
şeker istihsalinde net bir gerileme 
vardır. Devlet sektörü tekstU istihsali 
yerinde saymaktadır. Krom ve bakır 
istihsali büyük ölçüde düşmüştür. Bu
nun neticesi mal bolluğu lddialan ger 
çekleştirilmediği gibi, yer yer işsizlik 
baş göstermiştir.

1958 in nisbeten iyi bir mahsul yı
lı olmasına rağmen 1958 - 1959 mev
simi ihracatı 300 milyon dolan aşa
mamıştır. 1959 da hububat istihsali
nin kötü olması dolayısıyla ihracatın
1959 - 19B0 mevsiminde artış göster
mesi şiİDhelidir. Halbuki 1960 yılında 
100 milyon dolar borç taksidi ödemek 
ISzımdır. Lüzumlu ithalat gerçekleş
tirildiği takdirde ihracatta büyük öl
çüde artış imkânsız olduğuna göre, 
tediye" müvazenesi. normal dıs kredi
ler ve hibelerle kapanamıyarak bü
yük açıklar verecektir.

Devlet Sektörü hâlâ kendi kendine 
yeter hâle gelememiştir. Bilhassa sat
tıktan mal ve hizmetlerin fiyatlanna 
büyük zamlar yapılmasına rağmen, 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ve ben
zeri müesseseler açık vermektedirler. 
Bu teşekküllerin uzun müddet ithalât 
primlerini ödememeleri ve vergi tak
sitlerini hâlâ verememeleri bunun de
lilidir. Meclis mürakabesinln dışında 
kalan ve dış yardımlar ile ihracat ve 
ithalât primleri arasındaki fark dola
yısıyla biriken “karşılık paralan” kul
lanmak mümkün olmasaydı, devlet

İsmail Rüştü Aksal
Manzarayı çizdi

sektörünün durumu daha da nâzik
olacaktı.

Velhasıl C. H. P. Renel sekreteri
nin belirttiği gibi, istikrar politikası, 
karaya oturan gemiyi yüzdürmeye 
henüz muvaffak olamamıştır.

Mesele esâsen gemiyi kayalıklar
dan kurtarmakla bitmemektedir. İs
tikrar politikası. İktisadî hayat sağ
lam temeller üzerine oturtulduğu tak
dirde devamlı olabilir. Uzun vâdede 
muvazeneli bir gelişmeyi temin ede
cek sağlam bir zeminin hazırlanması 
lâzımdır.

Hâlen tediye muvazenesinin istik
rarsızlığı. zirai mahsûlde yıldan yıla 
vuku bulan büyük değişiklikler, İstik
rar tesi# edilse bile, onu bir anda al
tüst edebilir. Keza, hızla artan bir nü
fusa iş ve ekmek sağlanamazsa, istik
rarın muhafazası imkânsızdır.

Bunların temini, yâni istikrann 
sağlam temellere oturtulması, geniş 
ölçüde ve müessir bir şekilde yatınm 
yapmaya bağlıdır. Aksal, bu sebeple 
yatmmlarm arttırılmasını "hayati bir 
dâvâ” olarak ileri sürmektedir. Yatı- 
nm lann arttınlması kadar, onların 
en verimli sâhâlara yöneltilmesi zaru
retini hatırlatmaktadır.

İstikrarın temini ve iktisadi geliş
menin hızlandınlması. her türlü israf
lara son verilmesine ve tasarrufun 
sür’atle arttınlmasına bağlıdır. "Hal
kı tasarrufa teşvik için bizzat devlet, 
idaresi mes’uliyetini omuzlannda ta
şıyanların millet parasının sarfında 

ıçok titiz davranmaları ve halka örnek 
olmaları başta gelen şarttır.” Gerçek 
kalkınmanın yolu budur.

İsrafı itiyat hâline getiren ve şah
si kaprisler uğnına gösterişli yatınm- 
lar peşinde koyan bir ekibin, “gerçek 
kalkınma ve herkese refah” dâvası
nı yürütebilmesi imkânsızdır. Aksala 
göre "Bugünkü lktldann böyle bir 
zihniyet ve tutuma istidadı ve liyâka

ti olmadığı, bugün çö#İU1 sakıntı r* 
mahrumiyetlerle p e n ç e lin  vatanda* 
çoğunluğu tarafından artık anlaşıl
mıştır.”

Bu sözler, çok alın teri dökülme
sini gerektirecek hayatî dav&lann 
halli hususunda ümit uyandırdı. C. H. 
P. meselelerin farkındaydı ve onlan 
halletmek azmfaıdeydi. C. H. P. Genel 
Sekreteri, başta devlet İdaresi mesu
liyetini taşıyanlar olmak üzere millet
çe germiş bir tasarruf hareketine giriş
me zaruretini, tasarrufun seçmenlerin 
hoşuna gidecek bir şey olmadığım bü- 
diği halde, söylemekte tereddüt etmi
yordu.

Müşterek Pazar
Yeni fikirler
P  eride bıraktığımız haftanın orta-

sında, Salı günü, Brükselie topla
nan müşterek Pazar bakanlan, Bel
çikalı bakan Pierre Wigny’nın ağzın
dan yeni görüşler işittiler.

Wigny, işleri hızlandırmak fikrin
deydi. Bu maksatla intikal devresinin
12 yüdan, 6 yıla indirilmesini istedi. 
Daha evvel, müşterek Pazar “Komls- 
youu”nun başkanı Hallstein ve Mu
avini Robeıt Marjoliıı, ayni fikri müd
det tâyin etmeden savunmuşlardı. F i
kir, üyeler tarafından müsbet karşı
lanmıştır. Acelecilikten en çok çeki
nen Fransa da dahi. Vekâletten artık 
eskisi kadar korkulmamak tadır.

Tabiî ki intikâl devresini kısaltıl
ması, mevzuatın ahenkli bir hâle geti
rilmesi, müşterek bir İktisadî politika
nın sahneye konması v. s. gibi halli 
zaman istiyen meseleler ortaya çıkar
maktadır. Ama hızlandırma fikri rağ
bettedir ve ou, 12 yıldan uzun intikal 
devresi İstiyen aday memleketlerin 
tezlerini savunmayı güçleştirmekte
dir.
Wlgny'nin ikinci enteresan teklifi A l
tılar ve az gelişmiş memleketler, ara
sındaki münasebetlerin yeni bir gö
rüşle tanzimini istemesi oldu. Wigny’- 
ye göre yardım gören memleketler 
bölgeler hâlinde toplanmalıydı. "Yar
dım edenler” grubu, her bölgedeki 
“yardım görenler” grubuyla, her İki 
tarafın eşit delege sayısına sahip ol
duğu “ortaklık konseyleri” kurmalıy
dılar. Bu suretle yardımın, bir mem
lekette siyasî nüfuz kurma vasıtası o- 
larak kullanılması önlenecektir.

Ortaklık konseyleri, yardım gö
renlerin ihtiyaçlarını, yanlım yapan
ların imkânlarını lnceliyecek. finans
man plânlanın tesbit edecekti. Yar
dım, uzun vS.de!i krediler, teknik yar
dım ve uzun vâdeli İhracat mukavele
leri şeklinde olacaktı. Bilhassa bu son 
nokta ehemmiyetliydi. Bu sâyede az 
gelişmiş memleketler, sabit fiyatlarla 
müşterisi evvelden belli geniş ihracat 
imkânlarına kavuşabileceklerdi.

VVigny’nln bu fikrinin bir an evvel 
hakikat hâline gelmesi temenni edil
melidir. Zira bu takdirde, ihracat güç
lüklerine uğramak korkusuyla, müş
terek Pazara katılma gibi bir mâce- 
raya atılmaya, Türkiye bakımından 
lüzum kalmıyaoaktır.
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Nato

Füze üsleri

eçen haftanın başında New York
Times, Türkiyede orta menzilli 

füze üslerinin kurulacağı hakkında 
Washington mahreçli, son derece alâ
ka çekici bir haber verdi. Gazeteye 
göre, bu mevzuda yapılan müzakere
ler sona ermiştir. Türk Hükümetinin 
füze üsleri anlaşmasına dair “parla
mentoda bir deklarasyon yapması" 
meselenin sona ermesi için kâfidir.

Türkiyenin hangi füzeleri alacağı 
meçhuldür. Ortada Hava Kuvvetleri
nin Thor füzesi veya Kara Kuvvetle
rinin Jüpiter’i vardır. Her halükârda 

füzelerin -I. R. M. B.- menzili 1500 
mil olacaktır. Bu sayede Rusyamn 
büyük bir kısmını, Türkiyedeki üsler 
vasıtaaiyle tahrip etmek mümkün ola
caktır.

Halen îngilterede Thor füzeleri 
vardır; Italyada jupiter füze üsleri in
şa edilmektedir. Amerika Fransada 
da I. R. B. M. üsleri kurmak istediyse 
de. atom sırlarının kendine verilme
mesi dolay isiyle Fransayla anlaşma

ya varmak mümkün olmamıştır. Yu
nanistan Ue bu yolda anlaşma yapıldı
ğı Amerikan Savunma Bakanı Nell
H. McElroy tarafından açıklanmışsa 

da, netice öğrenilememiştir. Bu du
rumda Türkiye, X. R. B. M. üssü ku
rulan üçüncü memleket olacaktır. Ga

zeteye göre, Türkiyede esasen büyük 
NATO hava ve deniz iısleriyle muaz
zam bir radar tesisi mevcuttur. Ra
dar tesisi, Rus füze denemelerinin nıü- 
şahadesin le kullanılmıştır.

Anlaşmaya söre füzelerin nükleer 
baslıkları Amerikanın elinde buluna
caktır. Füzelerin kullanılması, Tütk 

Hükümeti ile NATO Başkumandanı
nın anlaşması üzerine olacaktır. “A- 
teş” emrini Amerikan cumhurbaşkanı 
verecektir.

Gazete. I.R.B.M. üslerinin teknik ve 
iktisadi meseleler ortaya çıkaracağım 
söylemektedir. Yeni yollar, kamp yer
leri, personelin yetiştirilmesi bu mese
leler arasındadır. New York Times, 

hatta I. R. B. M. üsleri kurulmasıy
la Amerikadan mühim miktarda 
munzam dış yardım talep edeceği ka
naatindedir...

Doğu - Balı
Zirve hazırlıkları
P  eçen hafta yeııi Muhafazakar HU-

kümelin de teşkiliyle, NVashing- 
ton, Bonn, Londra ve Paris arasın
da, Zirve Konferansını hazırlamak 
maksadıyla temaslar başladı. Temas
lar henüz eksperler kademesindedir 
ve Zirve tarihi tesbit edilmemiştir.

İngiltere, “sür’atle” Zirveye gitme 
taraflısıdır. Fransa, aceleci değildir. 
Zirve Konferansının diplomatik yol
lardan sağlam bir şekilde hazırlan
masını istemektedir. Adenauer Al- 
manyası da aynı kanaattedir. Gene
ral de Gaulle ve Adenauer’e göre, hü
kümet başkanları karşılaşması
nın muvaffakiyetsizlikle sona erme
si vahim neticeler doğurabilir. Bunu 
önlemek maksadıyla müsbet neticele
re varılacağı kat’iyetle anlaşılma
dan Zirve toplantısına gidilmemeli
dir.

Fransamn bu isteksizliğinin. Zir
ve lâfı ortaya çıktığından beri, Gene
ral de Gaulle’iln atom bombasına sa
hip olmadıkça konferans masasında 
sesini duyuramıyacağı düşünces.n-

NATO ’ N U N F Ü Z E  ÜSLERİ
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General de Gauiic » uman ııuıiuua'
“ İstem ezû k ” çulcr

den ileri geldiği söylenmektedir. A- 
denauer, Berlin ve Almanya mesele
lerinde tâviz verilmesinden korkmak
tadır.

Hür Dünya lideri Amerikaya ge
lince, Krutçef'in ziyaretinden sonra 
Amerikanın görüşü, Imrltereve yak
laşmıştır. Washington, Krutcefin Ber
lin müzakerelerini müddetle tarıdit et
mek ve bu müddetin sonunda anlaş
maya varılamazsa tek başına hareket 
etmek tahdidini kaldırması üzerine, 
Zirve yolunun açıldığı kanaatindedir. 
Maamafih Zirveye çıkmakta İngil
tere kadar aceleci değildir. Ei- 
senhou'er, müttefikleriyle istişare 
etmeden. Zirve Konferansının tarihi 
hakkında Krutçefe karşı hic bir ta
ahhüt almamıştır. Bu maksatla, Was- 
hington hâlen büyük Batılı dostları
nın fikirlerini almaktadır. Anlaşıldı
ğına göre. Zirve Toplantısının mevzuu 
iyice tâyin edilmeden, günü hakkın
da bir karar alınamıyacaktır. Fransa. 
Berlin ve Alman meselelerine inhisar 
eden bir Zirve Konferansının ne
ticesiz kalacağı kanatindedir. O 
halde silâhsızlanma, az gelişmiş mem 
leketlere yardım gibi meselelerin gün
deme almıp alınmıyacağı hususunda 
anlaşmak lâzımdır.

Batılılann bu meselelerde bir gö
rüş birliğine varması zaman alacak
tır. Hatta Zirve Konferansının Ei- 
senhower’in Rusya seyahati dönüşü
ne, yani gelecek yaza bırakılacağı 
söylenmektedir. Halbuki Krutcefin 
Amerika seyahati sırasında. Zirve 
Konferansının 1959 yılı sonlarında 
toplanacağı sanılıyordu. Krutçef, 'bu 
İntiba ile Amerikadan ayrılmıştı. 
Şimdi Krutçef, erken bir Zirve Top
lantını fikrinde ısrar ederse, Dört Ba-

tılılar arasında yeniden uzun mllnaka- 
şâlar başlıyacaktır. Esasen Eisenho- 
wer’i Krutçef ile başbaşa görüşmeye 
iten başlıca sebep, Bfftılı Müttefikle
ri bir fikrin etrafında toplamanın 
mümkün olmamasıdır.

Feza
İla gayret !

p  eçen haftanın ortasında, memle-
ketlerinin de Aya bir peyk gönder

mek üzere olduğunu işitmek Amerika
lıları pek sevindirdi. Peyk, Atlas tü
zesi vasıtasıyla 18 Kasım veya 27 A- 
ralık tarihlerini takip eden bir iki gün 
zarfında Fezaya yollanacaktır. Proje 
muvaffakiyetle neticelenirse, Ameri
ka Feza yarışında Rus rekorunu kır
mış olacaktır. Zira Ruslar, Lunik XI 
ile Aya vurmuşlar, Lunik I I I  ile do 
mahreki Ayın yanından geçen bir pey
ke sahip olmuşlardı. Fakat Lunik III, 
Ayın peyki değildir. Halbuki Ameri
kalılar Ava bir peyk hediye etftıek ni
yetindedirler.

Müjde, Lunik IH ’ün yarattığı endi
şeden sonra ümit uyandırmıştır. Rus 
muvaffakiyeti, Amerikada hakikaten 
bilyük bir hayal kırıklığı doğurmuş
tu.

Düşünen Amerika
f unik haberi, Önce Nev/ York Ti-

mea gazetesinin radyo istasyonu 
tarafından verildi. Geceyarısmdan son 
ra senfonik müzik plâkları çalan is
tasyon birden bu yayını kesti ve Lu
nik I I I  hakkında Moskovadan aldığı 
telefon mesajını bildirdi, öbür istas
yonlar mutad ajans saatleri gelinceye 
kadar istiflerini bozmadılar; Frank 
Sinatra ve Pat Boone plâkları birbiri

n i takip etti Cumartesi; gecesiydi; 
hitfüiiı n boş gününll hummalı bir di
dinme içinle jr**çiren Amerika hafta 
sonu ıun çılgınlıklarına kendisini kap
tırın.Su. Kimseimı Sovyet roketini dü
şünüp de üzülmeğe niyeti yoktu.

Keyif kaçırıcı haber, Amerikalı
ların çoğu tarafından, herkesin keyif
li vc s.tkin bir pazar günü geçirmeğe 
hazırlandığı sırada öğrenildi. Kilise
ye gitmeye hazırlananlar, “atelerin” 
bu veni başarısı hakkında kara kara 
düşünmeğe başladılar. O gün verecek
leri vaâzm plânı üzerinde çalışan pa
pazlar, kızıl tehlikenin tehdidi karşı
sında Hıristiyanlık prensiplerine daha 
sıkı bağlanmanın lüzumunu belirten 
bir iki paragraf eklemeyi ihmal etme
diler. Komşularıyla hasbıhâle dalan
lar Feza yarışında Amerikanın ikinci
liğe düşüşünün sebeplerini birbirleri
ne sormaktaydılar.

Hakikaten Lunik III , durumu bü
tün çıplaklığıyla ortaya koymuştu. 
Sovyet tekniğinin feza yarışındaki 
üstünlüğü hiç olmazsa şimdilik su gö
türmeyecek kadar aşikârdı. Üstelik, 
son iki üç hafta içinde, Amerikanın 
bu sahadaki işleri hep ters gitmişti. 
Aya fırlatılmak üzere hazırlanan bir 
Atlas roketi, yerdeki tecrübeler sıra
sında infilâk etmiş. Sovyetlerle reka
bet etmek üzere plânlanan teşebbüsü 
en az iki üç ay geriye atmıştı.

Cape Canaveral'deki ve Alâbama’- 
daki muvaffakiyetsizliklerle birlikte 
Lunik I I I  hakkmdaki haberler Ame
rikalıları en zayıf yerlerinden yaralı
yordu. Yıllardan beri Amerikan tek
niğinin üstünlüğü hakkında itimat 
telkin edici sözler işitmeye alışmış 
kuJâklar için son Sovyet başarıları hiç 
de hoş birer haber teşkil etmiyordu.

Şimdilik, Amerikalılar bakımın
dan teselli sayüabüecek noktalar çok 
şükür mevcuttur. Ağır cisimleri uza
ğa fırlatabilmek hususunda Fezada li
derliği kaybetmiş olan Amerika, ro
ketler içine konan âletler mevzuun
da henüz geride kalmış dıfild ir. Dün
yanın etrafındaki sayıca kalabalık A- 
merikan peykleri, ağırlık bakımından 
değilse bile, teknik mükemmeliyet 
bakımından Sovyet Peyklerinden hiç 
de aşaği sayılamaz.

Fakat bütün bunlara rağmen, bil
hassa ay roketleri mevzuunda hayli 
yaya kalmış olmak Amerikalıların fe
na halde canlarını sıkmaktadır. Sim
di bütün memleket, bu geri kalışın se
beplerini araştırmakla meşgûldiir. 
Radyo’ar mütemadiyen bu mevzuyla 
âlâkalı konferanslar, tartışmalar ter
tip etmekte, en küçük mahalli gazete
lere kadar heryerde bu mesele ele a-
1 ılımaktadır.

Meseleleri kısa vftdelt sebeplerle 
izah edenler, Amerikadaki roket ça
lışmalarının intizamsızlığından, a- 
henksizliginden şikâyetçidirler. Tıp
kı sanayide birbirleriyle rekabet eden 
firmalar gibi, Amerikan ordusunun 
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ayn 
ayrı roket programlan üzerinde çalış
maktadırlar. E ir de bunlann dışında. 
Feza Çalışmaları Dairesi adı altında 
bir sivil teşekkül de aynı mevzuyla
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Lunik I I I  ün Feza yolculuğunda takip ettiği yol
1) Ayın muhrikinde, 2) Aya en çok yaklaştığı nokta, S) Arza yakhışırken

meşgul olmaktadır. Tabii, bütün bu 
keşmekeş içinde milyonlar israf edil
mekte, kıymetli vakitler aynı şeyleri 
tekrarlamak yüzünden boşa gitmek
tedir.

Keza yarışındaki ikincilik üzerinde 
ciddî olarak düşünenler için mesele 
bu kadar basit olmaktan uzaktır. On
lara göre, Sovyetlerin Feza araştır
ın: lan  bakımından vardıklan mer
hale, ilmin muayyen bir dalı üzerin
de sun! olarak ısrar edilmiş olmasının 
değil, Sovyet eğitiminin fen mesele
lerine verdiği ehemmiyetin bir ifade- 
sidi’ Sovyetler Birliği, iktisat saha
sında olduğu gibi, eğitim sahasında da 
dâvayı başlangıçtan itibaren plânlı 
ve uzun vâdeli bir şekilde ele almış 
bu^r înkü neticeye varmıştır. Ameri
kan eğitimi ise, henüz yeni çağın i- 
ceplanna göre ayarlanmış ve plânlan
mış olmaktan uzaktır, işte, Sovyet 
başarılan. Amerikalılan bu meseleler 
üze~:nde düşünmeğe sevketmek bakı
mın 'an havli tesirli olmuştur.
M as'ııl yolculuğu
' unik in. Rusların tâbiriyle Oto-

matik Feza İstasyonu -Mas- 10 
Ekimde mahrekinin Dünyadan en u- 
zak noktasına erişti. O  anda Mas, 
Dünyadan 470 bin kilometre uzakta 
bulunuyordu. Mas, ondan sonra Dün
yaya doğru gittikçe artan bir sür'at-
lo yaklaşmaktadır. AKÎS’in bu sayı
sı '«askıya girdiği sırada, Mas’ın Dün
yanın 40 bin kilometre yakınından 
geçmesi beklenmektedir.

Güneş tarafından aydınlatılan 
Mas’m. bu esnada, büyüklük itibariy
le 15 inci sınıftan bir yıldız gibi görü
leceği sanılmaktadır. Bıı takdirde, 
cııun fotoğraflarını da almak müm
kün olacaktır.

Mas, yumurta biçimi bir mahreke 
sahiptir. Uzun mihveri 510 bin, kısa 
mihveri 280 bin kilometreyi bulan Fe- 
ea İstasyonu, mahrekini 15 gründe 
bir <Jevred«c«ktIr.

Feza yarısında. Mas ile erişilen 
merhaleden sonra, muhtemel gelişme
ler. Aya bir peyk gönderilmesi. Aya 
ölçü âdetlerini havi bir apareyin indi
rilmesi veya insanın ilk Feza yolculu
ğuna çıkartabilmesidir.

Halen gerek Amerikalılar, gerek 
Ruslar ilk Feza yolculan/u idrçı&na 
tâbi tutmaktadırlar...

İran
Manevî yardım

( '  eride bıraktığımız haftanın orta- 
sında, Pakistan Cumhurbaşkanı 

Eyüp Han, îran Şahmın dâveti üzeri
ne gelecek ayın başında Tahrana gi
deceğini açıkladı. Ziyaret, Eisenho- 
wer - Krutçef mülâkatmdan endişe
ye düşen İram teskin ile ilgüidir. 
Krutçefin Amerikaya dâvet edildiği 
haberi üzerine İran Rusya ile müzake
relere başlamış ve Şah, İranın. Rus- 
yadan da iktisadi yardım alabileceği
ni açıklamıştı.

Bunun üzerine 2S Eylül tarihli 
Ne\v York Times’da, geçenlerde Tür- 
kiyeyi ziyaret eden ve Başbakan 
Menderes ile de konuşan Sulzberger 
bir makale yazarak, İranın bu teşeb
büslerinden diğer CENTO üyelerinin 
endişeye düştüğünü açıklamıştı. Sulz- 
beıgere göre. Türk ve Pakistan, 
Cumhurbaşkanları, îran Şahını, nöt- 
ralizme kayma temayüllerinden vaz
geçirmeye çalışmışlardır. Nevv York 
Times hatta Başbakan Menderesin 
CENTO toplantısının tehirini istediği
ni yazmaktadır. Bu haber Türk Hâ
riciyesi tarafından tekzip edilmiştir. 
Amerikadaki İran Enformasyon Mer
kezi müdliıli de, Ne\v York Times’a, 
son derece nazikâne bir dille yazılmış 
bir mektup göndererek, Sulzberger’in 
iddialannın tamamiyle hakikatten u- 
zak olduğunu belirtmiştir.

, FaUai VVashingtondaJtf CENTO 
lopl&ntısııu. ’.şgf'l eden mUhlm meae- 
It ler den birinin İranı yatıştınna oldu
ğu muhakkaktır. Resmi tebliğde Ira
na yapjtan Sovyet baskısının uzun u- 
zmı bckiıis mevzuu edilmesi Eisenho- 
vver’in İran Başbakanını kabul ettik
ten soma İrana dair hususi bir beye- 
nat vermesi, yol inşası için kalkınma 
İkraz fonunun Irana 25 milyon dolar 
tahsisi, bu yatıştırma gayretinin su 
getirmez delilleridir.

11 Ekim tarihli New York Times’ 
da \Vashington mahreçli bir haber, 
CENTO’nun gayri resmi müzakerele
rinde, Eisenhoveer’in İranı ziyaretinin 
bahis mevzuu edildiğini bildirmekte
dir. Gazeteye göre. Krutçef Kisenho- 
wer görüşmelerinin fiyatım İranın ö- 

diyeceği anlaşmalara müncer olması 
ihtimali İran Şahmı sinirlendirmiş
tir. Ne w York Times, CENTO toplan
tısında, İrana gerekli teminat veril
mesine rağmen, konferansa katılan 
bâzı üyelerin, Eisenhovver'in Tahranı 
ziyaretinin çok faydalı olacağım be
lirttiklerini yazmaktadır.

Eisenho\ver’in bu ziyareti yapıp 
yapmıyacağı henüz meçhuldür. Eisen- 
howcr, önümüzdeki yaz başında 
Moskova dönüşü, Hindistanı ziyareti 
arzuladığını açıklamıştır. Pakistan, 
Eisenhower'in Hindistanı ziyaret e- 
derse, mutlaka Pakistına dâ gelmesi 

hususunda İsrar etmektedir. Bu arada 
Eisenhower’in Tahrana da uğraması 
muhtemeldir. Şimdilik İranın Ameri- 
kadan olan şikâyetlerini paylaşan Pa
kistan Cumhurbaşkanı Eyüp Han. 
ortada endişe edilecek bir şey olma
dığını anlatmak maksadıyla Tahrana 
gitmektedir.

General Eyüp İlan 
D estek
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İngiltere
Yeni kabine

T  alihslz S'lveya seferinden sonra 
kötü bir durumda teslim aldığı 

Muhafazakâr Partiye son seçimlerde 
buytlk bir zafer kazandıran Macmil- 
lan, geçen haftanın ortasında kabine
sini yeniden kurdu.

Yeni kabinede yeni isimler görül
memektedir. Sâdece zaferde payı olan 
Muhafazakâr Parti Başkam Lord Ha- 
ilsham, Mührü Has N âzın  sıfatıyla 
kabineye alınmıştır. Lord Hailsham, 
Tory’lcrin kötü günlerinde, partiye 
yeni biı- hayatiyet vermek maksadıy
la, vazifesi esas itibanyla teşkilât ve 
propaganda işlerini yürütmek olan 
Parti Başkanlığına getirilmişti. Lord 
ateşli, görültücü ve mesele çıkartma
ya bayılan hayatiyet dolu ihtiyar bir

delikanlıdır. Bu mizacıyla partinin kı- 
nk maneviyatını yükseltmeye mu
vaffak olmuştur. Seçim neticeleri de 
bunu göstermektedir. İşte bu çalış
manın mükâfatı olarak Lord Hails
ham kabineye girmektedir. Lord, il
mi ilerlemeler Ue, bilhassa Feza araş
tırmalarıyla meşgul olacaktır.

Kabinede başka yeni sima yoktur. 
Buna mukabil iki kişi kabineyi terket- 
mektedir. Bunlardan b in  Millî Eğitim 
N âzın Geoffrey Lloyd, diğeri de Müs
temlekeler N âzın  Lennox-Boyd’dur. 
Lennox-Boyd, Kıbnsta kan dökül
mesi, Kenya ve Merkezi Afrika- 
daki keyfi davranışlanndan dola
yı Muhalefetin ağır hücumlarına uğ
ruyordu. Kenyada 10 Mau Mau. ha

pisteyken dövülerek öldürülmüştü. 
Nyasal&nd'da da buna benzer hâ
diseler vuku bulmuştu. Büyük bir
seçim zaferinden sonra, Macmillan’m 
tenkitlere aldırrnıyarak, Lerınox-Boy- 
du yerinde tutması beklenirdi. Ma6mil 
lan bu yola gitmedi ve eski stü bir 
müstemlekeci olarak şöhret yapan 
Lennox-Boyd’u kabine dışı bıraktı. 
Onun yerini geçen kabinedeki Çalış
ma N âzın  Iain Macleod aldı. Macleod, 
Muhafazakâr Partinin Butler gibi 
liberal kanadına mensup olmakla şöh
ret yapmıştır.

Tahminler hilâfına, talihsiz Sü
veyş seferinden beri istifası beklenen 
Dışişleri Bakanı Selvvyn Lloyd yerin
de kaldı. Lloyd'un bu yaz, Cenevrede 
ki Doğu-Batı konuşmalan sırasında 
istifa edeceği, hükümetin hemen he
men resmî organı sayılan Times gaze
tesinde yazılmıştı. Times’ın haberi, 
büyük bir hâdiseye sebep olmuş, 
Lloyd’un mutlaka Dışişleri Bakanlı
ğından ayrılacağı kanatını uyandır
mıştı. Bu yüzden Selwyn Lloyd’un es
ki mevkiinde kalması herkes için bir 
sürpriz olmuştur. Bu kalışa sebep, ö- 
nümüzdeki Zirve Konferansıdır. Mac- 
millan. Doğu-Batı müzakerelerinin 
bütün safahatım ve müzakere mevzu
larını, bilhassa silâhsızlanma dosyası
nı İyi bilen Sehvyn Lloyd’u Zirve ari
fesinde vazifesinden ayırmayı müna
sip bulmamıştır.

Kabinede kayda değer başka bir
değişiklik yoktur.

A. B. D.
Karakol dayağı

P  eçen hafta Amerikan Federal 
^  İstinaf Mahkemesi tarafından ve
rilen bir karar, dayak yoluyla itiraf 
elde etme usulünün sadece Amerika
nın bazı müttefiklerine münhasır ol
madığını gösterdi. Amerikan polisinin 
hiç de insani sayılmıyacak usullere 
sık sık başvurduğu eskiden beri bilin
mekteydi. Fakat, dünyadaki bütün 
zabıta teşkilâtlan gibi, kullanılan 
gaynkanunl usûlleri örtbas etmekte-

OGRETMEN v* v e i fi.KÜF

<>■< ıık ıa n n ır  m atem atik ten  

mnvaffak olamıyor*» bir defa 
da İsmail AYDOÖDÜNÜN ki
taplarını deneyiniz.
ARİTMETİK ALFABESİ tik 
okul : 1 sınıf 150 kr. 
ARİTMETİK PROBLEMLE
Rİ İlkokul : t  sınıf ISO kr. 
ARtTMETİK PROBLEMLE
Rİ İlkokul : sınıf ISO kr.
KF.NDt KENDİNE .MATEMA
TİK, İli kokul : 4. sınıf 190 kr. 
KENDİ KENDİNE MATEMA
TİK, İlkokul : 4. sınıf 190 kr. 

Sipariş Adresi: Mlaaflr So
kak No: 1 Kurtuluş - Ankara
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ki ustalığıyla meşhur Amerikan poli
si de, şimdiye kadar İleri sürülen Id- 
dialann ispatını «m  derece gürleştir
mişti. Geçmişleri karanlık ve çok çe
şitli ıralardan gelme insanlar a:a.s;n- 
da nizamı sağlamak ve kanunlan tat
bik etmek endişesi o kadar ağır bas
maktaydı ki, bu uğurda tutulan gayri 
kanunî yollar karşısında amme ma
kamları bir dereceye kadar göz yum
mak zaruretini hissetmekteydiler.

Şimdi Amerikan halk efkân, 
memleketin demokrasi müdafiliği 
vası'ma zarar verebilecek hâdiseler 
karşısında daha hassas davranmak
tadır. Sovyetlerin teknik sahadaki 
zaferlerin ien sonra, Amerikayı dün
ya nazarında tercihe şayan gösterebi
lecek baijiıca şey olarak insan haysi
yetine saygı esası kaldığına göra, A- 
merikalıl&rın bu prensip üzerinde es
kisine nishetle gitgide daha fazla

Iain Macleod
Liberal Macleod

ısrar etmelerini tabiî karşılamak ge
rekir. Nitekim, Federal İstinaf Mah
kemesinin son karan, gazetelerde ve 
radyolarda eski durumla kıyas kabui 
etmiyecek derecede geniş akisler u- 
yandırmıştır.

Hâdisenin başlangıcı 1950 yılma 
kadar dayanmaktadır. O tarihte Jo- 
seph Carbo ve Rııdolph Santobello ad
larında İki sabıkalı, bir soygunculuk 
vakası sırasında peşlerine düşen oto
mobilli polis devriyelerini öldürmek 
suçundan dolayı mahalli ağır ceza 
mahkemesi huzunına çıkanlmışlardı. 
Ancak, mensuplardan birinin öldü
rülmesine fena halde kızan mahalli 
polis teşkilâtı, «uçlulan mümkün olan 
en at ır  cezaya carpUrabilmek lcln

Lord Hailsham
Çalışmanın mükdfatı

AKİM, M  MKÎU 19S9 21



DÜNYADA OLUP BlTEJfLER-

kendilerinden bazı "itiraflar” kopar
mayı da ihnıal etmemişti. Bu İtirafla
ra göre, İtalyan asıllı gangsterler, po
lisi, takip sırasında aralarında çıkan 
mücadelede değil, hırsızlık saikiyle 
öldürmüşlerdi; maksatları polisin 
sürdüğü otomobili çalmaktı ve ken
disine bunun için hücum etmişlerdi. 
Tabiî, zabıta teşkilâtının elde ettiği 
bu çeşit bir ifade, her iki sanığın da 
müebbet hapse mahkûm edilmele
rine kâfi geldi.

Suçlular btr müddet sonra, bu ifa
deyi vermek için poli3 tarafından 
zorlandıklarını, dövüldüklerini iddia 
etmeğe başladılar. Mahalli ağır ceza 
mahkemesinin kararına karşı itiraz
da bulundukları eyalet mahkemesi, 
“delil yokluğu” yüzünden müracaatla
rını reddetti. Polisin sopalarım hâlâ 
sırtlarında hisseden mahkûmlar, o sı
rada bulundukları yerde vazife gören 
seyyar federal mahkemeye başvurdu- 
lar,s a da aym red cevabını almakta ge 
cikmediler. Son çare olarak Federal 
İstinaf Mahkemesi kalıyordum Corbo 
ve Santobello, pek fazla bırşey ümit 
etmemekle beraber, bu son kapıyı da 
çalmağa karar verdiler.

Ümitsizliğe kapılmakta haksız
dılar. Son yıllarda değişen hava. Fe
deral İstinaf Mahkemesini bu gibi şi
kâyetler hususunda son derece hassas 
davranmağa sevketmişti. Uzun ince
lemelerden sonra, n hayet geçen haf
ta anlaşıldı ki. Amerikan polisi bu 
hâdisede yüz kızartıcı metodlara 
başvurmuştur. İfade alma sırasında 
sanıklar akşamın dokuzundan saba
hın onuna kadar ac susuz ve uykusuz 
tutulmuşlar, mahallî belediye başka- 
nıyla emniyet müdürünün de dahil 
bulundukları bir heyet huzurunda hay
li sopa yemişlerdir. İşkence sırasında, 
tabanca kabzası, cop ve kelebe gibi 
âletlerin kullanıldığı, şiddetli projek
tör ıs ılarından faydalanıldığı anlaşıl

mıştır. Aynca, sanıkların avukat tut
mak veya avukatla görüşmek arzula
rı da yerine getirilmemiştir. Bütün 
bunlar, Amerikan Anayasasının “On- 
dördüncÜ Ek”indeki “âdil muhake
me” esasma aykın düşmektedir. İs
tinaf Mahkemesi, bu çeşit İfadelere 
dayanan kararın hükümsüz olduğunu 
ileri sürerek sanıkların tahliyesine 
hükmetmiştir. Fakat adam öldürme 
suçu henüz ortada olduğuna göre, 
dâvaya yeniden bakılacaktır. Sanık
lar bu defa cop tehdidi altında İfade 
vermeyecekleri için çok muhtemelen 
hafifletici sebepler ortaya çıkacak, 
müebbet hapis cezasının yerini daha 
haüif bir ceza alacaktır.

Cezayır
Kuiis faaliyeti
r 1 eride bıraktığımız hafta, Fran- 

sız Milli Meclisi, Cezayir mevzu
unda zâhiren eski fırtınalı günleri ha
tırlatan müzakerelere sahne oldu. Baş 
bakan Debre, Genei'al de Gaulle’in ye
ni Cezayir plânını izah etti ve tenkit
leri cevaplandırdı. Fırtınalı anlar ol
du.

Aslında, fırtına sahte bir fırtınay
dı. Zira General de Gaulle Cumhuri
yetinde Meclis -anayasa ne derse de
sin* istişari mahiyetteydi. Milli Mcdl- 
sin fikrinin, Cezayir meselesine bir 
tesiri olmıyacaktı. Fransa namına ka
rar veren tek adam General de Gaul
le idi ve kararım vermişti.

General, Cezayir halkının kendi 
mukadderatını kendilerinin tâyin et
mesi kararını almıştı. Cezayir halkı 
bir referandum ile fikrini açıklıya- 
cak, “Fransızlaşma”, Fransadan ta- 
mamiyle ayrılma, Fransayla ortaklık 
şıklarından birini seçecektir. Referan
duma, sulh tesis edildikten sonra en 
geç dört yıl idinde başvurulacaktır.

EL UZATMA!.

2 J

Oırneral de Oaulle'Un teklifi bu
dar ve teklifte, Cezayırde Fransa ya 
karşı savaşan ve bir Cezayir muvak
kat Hükümeti (G. P. R. A.) kuran 
milliyetçilerden hiç bahis yoktur. Hal
buki Cezayir meselesinin halli yoluna 
girmesinin Fransa kadar, onlara bağlı 
olduğu âşikârdır. Fransa, milliyetçi
lerin ateş kesip, isterlerse bir parti teş 
kil ederek serbestçe referanduma ka
tılmalarını kabul etmekte, fakat on
larla referandum şartlarım müzakere
ye yanaşmamak tadır.

G. P. R. A. nın General de Gaulle’un 
Fransa adına yaptığı teklife cevabı 
s >ıı derece müsait olmuştur. Şimdiye
1. ır derhal istiklâl diyen G. P. R. 
A. referanduma rıza göstermiş, hal
kın iradesine boyun .eğeceğini açıkla
mıştır. Bu suretle taraflar, prensip i- 
tibariyle anlaşmışlardır. Yalnız G. P. 
R. A., çok haklı olarak, kendisinin 
bir karşı taraf sıfatıyla, referandum 
şartlarım Fransa ile müzakere etme
sini istemektedir. Nihayet “işgal” al
tında bulunan ve idare mekanizması
nı Cezayirin istiklâline muhalif kim 
selerin tuttuğu topraklar üzerinde ya
pılan bir referandumda sandıktan is
tenileni çıkartmak mümkündür. Nite
kim, Cezayirde demokrasinin değiş
mez kaidesi olan halk iradesinin teza
hürü prensibine dayanılarak, sayısız 
“seçim marifetleri” yapılmıştır. İyi 
niyetlerinden kimsenin şüphe etmek 
istemediği. General de Gaulle’e rağ
men avnı komedinin tekrar oynanma
sı mümkündür. İşte Cezayirli milliyet
çiler, referandumun hakiki bir refe
randum olmasını temin için, Fransa 
ile konuşmak istemektedirler. Mesele 
şimdi tarafların karşı karşıya oturma 
sına İmkân verecek bir formülün bu
lunmasıdır. Bilhassa Tunus Cumhur- 
başkam Burgiba, bir formülün ortaya 
çıkarılması için azami gayret gös
termektedir. Bu maksatla, Cezayirli 
milliyetçilerin, Fransız Hükümetinin 
temsilcileriyle, el altından gizli te
maslar yaptıkları söylenmektedir.

Maamafih prensipte anlaşmaya 
rağmen, Cezayir meselesinin halli bü
yük müşküllerle doludur. Fransa, Ka- 
hiredeki muvakkat Cezayir hüküme
tini tanıdığı şeklinde tefsir edilebile
cek herhangi bir adım atmaya yanaş
mamak tadır. Cezayirli milliyetçiler, 
Hükümet yerine, “Cezayir Kurtuluş 
Hareketi”ni temsil edecek, bir müza
kere heyeti seçmeyi kabul ettirerek, 
bu maniayı aşmaya çalışmaktadırlar. 
Böylece silâhlan bırakmadan evvel, 
referandumun hakikaten serbest ola
cakım garanti altına almak istemek
tedirler.

Neticenin ne olacağı meçhuldür. 
Fakat Başbakan Debre’nin Milli Mec
liste Perşembe günü söylediği sözler, 
bir taktik icabı değilse, Cezayir me
selesinin sulhperver bir şekilde halle
dileceğinden ümidi kesmek lâzımdır. 
Debre, Millî Mecliste referandumun 
ordunun mevcudiyetiyle ve hüküme
tin nezareti altında yapılacağım a- 
çıklam ıştır. Bu şartlar altında bir re
feranduma gü v enilnıiy eceği aşikâr
dır.
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Plâklar
Maslahatgüzar

r|'' evazu ve nezaket maskesi altında 
kendini beğenmişlik, safdillik fır

satçılık ve gösterişçilik... Erdoğan 
Çaplının geçenlerde Amerikada yayın
lanan plâğının uyandırabileceği inti
ba bu kelimelerle anlatılubilir. Halk 
zevkini istismarla Un kazanmış Dot 
firması tarafından yayınlanan plâk 
daha zarfından başlıyarak, Türkiye- 
nin yabancı memleketlerle, he’.e A- 
rnerikada tanıtılması hususunda ti

tiz davrananları öfkelendirmektedir. 
Plâk '‘Piano Pasha” g ib ijs ^ jk luk  tiın 
»ali bir isim altında piyasaca çıka
rılmıştır. Kapakta, fesi ya da sarıcı 
nasılsa unutulmuş, Erdoğan Çaplının 
koskoca bir fotoğrafı, fotoğrafın ya
nında da şu yazılar yer almaktadır: 
“Erdoğan Çaplı, en sevilen Türk me
lodilerinden yaptığı eşsiz düzenleme
leri çalıyor.” Zarfın arka kapağında 
da Erdoğan Çaplı, Dot firması tara
fından, “Tüıkiyenin musiki elçiliği" 
ne nasbedilmektedir.

Maamafih zarfın ön kapağı, arka 
kapağına kıyasla, bir olgunluk ve 
temkinlilik örneği olarak gösterilebi
lir. Plâğın neye dair olduğunu öğren
mek için arka kapağı çevirenler, sağ 
köşede bir çerçeve içinde, "VVashing- 
ton’daki Türkiye Büyük Elçiliği Ba
sın Ataşesi Altemur Kılıç” imzasını 
taşıyan bir yazı ğörmekte ve hayret
ler içinde kalmaktadırlar. Hayretler 
içinde kalmaktadırlar çünkü şimdiye 

kadar, İtalyan Domenico Modugno’- 
nun, Fransız Charles Trenet nin. ya 
da İngiliz Edmundo Ros’un plâkları
nın kapaklarında İtalyan. Fransız, 
ya da İngiliz Büyük Elçilikleri Basın 
Ataşelerinin bir reklâm memuru gi
bi yazı yazmış olduklarına rastlanma
mıştır. Bu bakımdan Altemur Kılıç, 
Amerikan reklâmcılığında yeni bir çı
ğ ır açmış, herhalde Madison Avenue’ 
nün kurt reklâmcılarını kıskançlık
tan çatlatmıştır.

Tiirkiyenin Washington BOytik El
çiliği Basın Ataşesi ve şimdi do Baş
bakanlık Basın - Yayın ve Turizm U- 
mum Müdürü Altemur Kılıç, Dot’un 
DLP 3215 numaralı plâğının kapılım 
da piyano paşası Erdoğan Çaplının 

hayat hikâyesini bizzat anlatmakta, 
fakat bu hikâyede bazı noktalan pek 
tabii olarak ya İhmal etmekte, ya da 
münasip bazı değiştirmelere sapma
yı tercih etmektedir. Eğlence plâkla- 
nnm  kapaklanndaki yazılarda veri
len bilgilerin gsrçeğe uynrun olup ol
madığını araştırmak âdet olsaydı her
halde "Piano Pasha” adlı plâğın arka 

kapağında verilen bilgilerin asl>nı e- 
sasım araştırmağa kalkacak bir me
raklı son derece İlgi çekici durumlar
la karşılaşacak, meselâ piyano paşa
sının -Altemur Kılıçtn bildirdiği gibi- 
gerçekton Ankarada Güzel Rnnatlar 
Umum Müdür Muavinliği yapıp yap-

AKta tn r r r lu  nr.4

j.ruogan Çapımın son plağının kapağı
‘'Ah çıt Amerika, ne harikulade memleket!”

mamış olduğunu öğrenecek, 1957 yı- 
bnda Türk Hükümeti tarafından A- 
merikaya musiki, radyo ve televizyon 
üzerinde incelemeler yapmak üzere 
ne gibi şartlar dahilinde gönderilmiş 
bulunduğunu anlıyacak, nihayet bu 
“incelemeler” den niçiıı vazgeçilip pi
yano pahasının New York Türk Ha
berler Bürosuna tâyin edildiğini bi
lecekti. Ama böyle bir araştırıcının 

bu bilgileri bizzat kaynağından al
mak için Türk Haberler Bürosuna ka
tlı ■ gitmek zahmetine katlandığında, 
orada hemen hemen hiç bir gün, he
men hemen hiçbir iş saatinde Erdoğan 
Çaplı ile karşılaşmıyacagı muhak
kaktı. Maamafih şimdilik böyle bir 
ara-jtırıcı sadece hayal mahsulü ola
rak kalacağına göre. “Piano Pasha” 
nm kapağındaki bilgileri okuyanlar 

olsa olsa Türk Hükümeti teşkilâtın
da bu kadar yüksek mevkilere tâyin 
edilmiş bir şahsın niçin eğlence mu
sikisi esnaflığı yapma zorunda kaldı
ğım kendi kendilerine sormakla yeti
necekler. daha da olmazsa' Ankara 
Devlet Konservatuarı mezunu bir 
musikişinasın zevkinin bozukluğuna 
can ve güntllden esef edeceklerdir.

Kapağın sol tarafı ise Erdoğan 
Çaplının edebt gayretlerine aynlmış- 
tır. Piyano paşası bu bölümde “Ken
dimi bu harikulâde Birleşik Amerika- 
ya tanıtmanın en iyi vasıtası belki de, 
bugünün lehçesine uydurulması şar- 
tlyle memleketimin musikisidir" di
ye söze bağlamakta Devlet Konserva

tuarına devam ettiği günlerden bu ya 
na Türk musikisini hep yabancı mem
leketlere tanıtmak istediğini söyle
mekte ve “Nihayet bu da oldu işte” 
demektedir. Çaplı Türk musikisini ya
bancılara nasıl tanıtmaktadır? Bunu 
anlamak için tabii plâğı dinlemek ge
rekecektir. Pikabın iğnesini plâğın 
üstüne koyan dinleyici, gerçekten çok 
iyi yapılmış bir ses kaydıyla karşılaş
maktadır. Fakat bu kaliteli ses kay
dı, yarım saatten fazla süren müzikal 
palavra için boş yere harcanmıştır. 
Piyano paşasının “memleketimin mu
sikisini günümüzün lehçesine uydur
mak” dediği şey, Türk melodilerini 
Kuzey yahut Güney Amerika dans 
musikisinin kılığına sokmaktan başka 
birşey değildir. Bu plâğı diııliyen bir 

Amerikalı, Türk halkının, Meksika 
musikisi. Amerikan dans musikisi, 
bir parça da Amerikalılann şark mu
sikisi sandıklan şeyin kanşırru bir 
musiki çalıp dinlediklerini sanacak v® 
herhalde “Ne tuhaf! Türklerin mu
sikisi, bizim barlarda, dans salonla
rında çalınan musikiden hiç de fark
lı değilmiş” diye düşünecektir. Gene 
aynı plâğın arkasına döktürdüğü ya
zıda "Münih’te MUletlerarası Musiki 
Festivaline katıldığım sıralarda dün
yanın her tarafında kaydedilmiş plâk
lar dinledim ve o günden bu yana bü
tün gayem, kendimi plâk vasıtasıyla 
anlatmak oldu: bu plâğı dinlediğiniz
de vatandaşlnnm hakkında biraz da
ha fazla bilgiye sahio olacağınızı u- 
marua" diyen piyano paşasının, plâk
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gibi tesirli bir yayın vasıtasından fay
dalanarak vatandaşları hakkında ver
di#  bütün bilgi “Aman Ava. Hof Bi
lezik. Kâtibim. Adamdı..*’ fribi melo
dileri teknik olmayan bir Oarmen Oa- 
vallaro edasıyla çalmaktan ibaret
tir.

Herhalde Ttlrkiyeyl Amerikalıla
ra gerçek çehresiyle tanıtan, “Piano 
Pasha” adlı plâğın mazrufu değil zar
fıdır.

Felsefe doktorunun plâğı
u  l>  iano Pasha” yanında ikinci 

bir Türk musikisi plâğı da bu
günlerde plâkçı dükkânlarının rafla
rında göze ilişmektedir. “Tura" mar
ka üzerine yayınlanan bu plâğın kı
sa zamanda. Times Souare'in müsteh
cen neşriyat ticareti yapan .JUkânla
rının vitrinlerinde baş köşeyi alacağı 
tahmin edilebilir. “Turkish Delight” 
-bu deyim İngilizcede ‘lokum” demek
tir- adını taşıyan olâğın kapağında 
cami siluetlerinin üstünde, Necla Ate
şin yan çıplak bir resmi yer almış
tır. Kabına bakıp da bu plâğı, bu sıra
larda Times Sqııare civan vitrinlerin
de sık sık görülen parti plâklarından 
biri sanan -bunlardan birinin adı -E- 
rotica- sevişme ritmleri” dir- ve der
hal satın alan bir müşteri, plâğın ka
bını çevirince, bir tura klişesinin üs
tünde "Oğuz R. Türkkan, felsefe 
Doktoru” imzasını görecek, kapadın 
ön tarafındaki “lokum” İle arkasın
daki felsefe doktoru arasında pek bir 
münasebet göremeyip soğuk bir şaka 
karşısında kaldığını hissedecektir.

Felsefe doktoru Oğuz R. Türkkan, 
imzasının üstündeki yazıda alaturka 
musikinin üstünkörü bir tarihçesini 
vermekte, sahibi bulunduğu Tura fir
masının etiketini taşıyan plâkta ise, 
iyi ve kötü örnekleriyle, düpedüz A- 
laturka musiki sunmaktadır. Kötü 
örnekler çoğunluktadır, çünkü plâğın 
bir yüzünü, hangi ölçüye vurulursa 
vurui sun, şarkı söylemesini bildiğini 
kimsenin iddia edemiyeceği Neclâ A- 
te:j işgal etmektedir. Plâğın ikinci yü
zünde Ahmet Yatman, Karayılan, 
Müzeyyen Senar gibi çalgıcılar ve 
şarkıcılar, plâk imalâtçılığı bakımın
dan bir bilgisizlik ve selâhiyetsizlik 
örnefri halinde -bilhassa Tiirkiyede ve 
Aııuvikeda kaydedilen ayn kısımla
rın montajındaki beceriksizlik bakı
mından sıralanmaktadırlar. Plâkta 
i?Sİ cekebilccek şey. Ahmet Yatma
nın Nihavent Taksimi ve Longasıdır 
ki bu kısım da umumi keşmekeşin or
tasında kaybolup gitmektedir. Herhal 
de "Turkish Deli<rht”, Felsefe Dokto
ru Reha Oğuz Türkkanm Amerikada- 
ki Türkler arasında bugüne kadar ka
zandığı İtibardan birşeyler kaybet
mesine sebep olacaktır.----------------------------------------------------^
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Terbiye
Kabahat kimin?

D  kulların dağılma saatlerinde ®o-
kaklarda, otobüs duraklannda ta

lebe gruplarına raatlanmaktadır. ICız 
ve erkek talebe gruplanna bakıp, ko
nuşma hareket ve giyimleriyle ilgi
lenince, aile terbiyesinin eksik, okul 
idarelerinin de yeteri kadar çocuklar
la meşgul olmadıklarını görmek, son
ra da üzülmemek elde değildir. Ger
çi bir araya gelen çocuklar neşeleri
ni, coşkunluklara» zaptedemezler a- 
ma bu neşe ve çökkünlük terbiye esa
sından uzak olursa göze hiç de hoş 
görünmeyen durumlar yaratabilir. Ev
de ve okulda sağlam terbiye alan ço
cuklar, otobüslerde ve yollarda şıma- 
nkça ve yersiz konuşmalardan kaçı
nır, başkasına saygı duymayı bilir ve 
grup arkadaşlarına sempatik görün
mek uğruna sağa 30la sataşıp, alay 
etmeği aklından bile geçirmez. Okul
larda sâdece müfredat programım 
tatbik eden öğretmenler, hayat hak
kında, insanlık ve terbiye hakkında 
bir kaç söz söyleme imkânım bula
mazlarsa, bütün vazife aileye yükle
nir. Çocuğu yakından takip etmek, 
her hareketiyle ilgilenmek önce anne
nin sonra babanın iş edindiği bir me
sele olmalıdır. Fakat anneler kendi 
keyif ve eğlencelerinden fedakârlık e- 
demezlerse, çocuklar hizmetçi ya da 
yaşlı büyükannelerin önderliğinde ida
re edilirlerse bugünlin terbiyesiyle, 
eski terbiye arasında bocalayıp ne 
yapacağını bilemez hale gelirler.

Bir de öğrencilerin dış görünüşleri 
vardır. Bilhassa kız okullannda belli

bir forma giyilir. Kiminde bu forma
etek - blûz şeklindedir, kiminde de 
önlük. Fakat bu formaların öğrenci
nin keyfine göre giyilmesine okul ida
relerinin ve velilerin göz yummaları 
şaşılmıyacak gibi değildir. Çünkü for
malarının daracık etekleriyle adım a- 
tamıyan Marilyne Monre görünüşün- 
dekiler yahut bol jüponla önlük gi
yenler nasıl olur da ailenin ve okulun 
gözünden kaçar! Okul kıyafetinin bir 
çalışma kıyafeti olduğu, onun İçin gü
zel görünüşten çok rahat ve pratik 
olmasının icab ettiği, çocuklara an
latılmalıdır.

Çocuklarjftf'konuşmalanna dikkat 
edilecek olarsa, onlara iyi bilgi veril
mediğini görmek pek mümkündür. 
Futboldan başka mevzular üzerinde 
konuşmayı beceremiyen okullu genç
ler, yarını acı acı düşündürmektedir, 
ler. Aya fırlatılan füzeler, son çıkan 
mecmua ve kitaplar bir araya gelen 
gençlerin sohbet mevzulanna dahil 
değildir. Bu ilgisizlikten dolayı sadece 
çocukları suçlandırmak haksızlık o- 
lur. Çocukların bilgi ve görüşlerini 
yükseltmek doğrudan doğruya okul 
ve ailenin vazifesidir. Bu iki müessese 
gayret göstermezse, çocuklann, mem 
leketimizde en çok lâfı edilen futbola 
meyletmelerini ve diğer meselelere 
kendi tâbirleriyle “boş verme”lerinl 
tabii karşılamahdır.

Saflık
O

Tırnakların osran
T l erler ki “Tırnaklannı göster, sana 

kim olduğunu söyliyeceğim”... II- 
zun tırnakların zalimliği, kare şek-

Ck-nç kızlar eğleniyor 
Coşkunluğun da hududu vardn
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Cilalı tırnaklar
Kinişe bir gey bilmiyor

ündeki tırnakların realizmi, yuvarlak 
tırnakların da artistik kabiliyeti ifa 
de ettiği söylenir. Söylenir ama, bu, 
sâdece bir salon oyunudur. İlm î ba
kımdan tırnaklar hakkında hemen 
hemen hiç bir şey bilinmemektedir. 
Bugün ilim, tırnakların hangi meka
nizmaya göre uzadığım söylemekten 

bile âcizdir. Tırnakların şekli hakkın
da İlmen ancak, bunun veraset yoluyla 
geldiği ifade edilebilir. Nasıl Mendel 
kanunlarına göre gözlerin rengi, saç
ların kalitesi ana ve babadan evlât- 

' lara geçmekteyse, tırnak şekilleri de 
öyledir. Meselâ ayni yumurtamın mah
sulü hakikî ikizlerin tırnak şekilleri 
tanıamiyle aynidir.

Tırnaklar ve hastalıklar

np ımaklara bakıp bir insanın han
gi hastalığa tutulmuş olduğu teş

his edilebilir m i? Bu suale "evet” ce
vabını veren mütehassıslar vardır. 
Meselâ bu mevzuda uzun araştırma
lar yapan Henri Mangin, kısa ve düz 
tırnakların kalp zayıflığına delalet 
ettiği kanaatindedir. İçe çökük -kon
kav- tırnaklar sinir zaafiyetinin ve al
kol iptilasının ifadesidir. Dar tırnak
lar kötü sıhhati gösterir.

Tırnağın rengi tıbbi bakımdan pek 
mühim değildir. Tam mâııasile sıh
hatte olan kimselerin soluk renkte 
tırnaklara sahip olduğu görülmekte
dir.

Tırnaklar hakkında fcat’iyetle bili
nen tek şey çabuk kırılan, sert, kuru 
tırnakların kötü bir sıhhate delalet 
ettiğidir. Kansızlık, mide ülseri, tüber
küloz v.s. gibi hastalıklara tutulan
ların tırnaklan sert olmakta, ve çabuk 
kınlmaktadır. Hastalık iyileşme yo
lunu tuttuğu nisbette tırnaklar da dü
zelmektedir. Maamafih tırnaklarım 
sert diye telaşa kapılmak İçin sebep

AKta. tO ERİM ll»St

B ü y ü k l e r i n  K ı z d ı k l a r ı

V  olculnk münasebetiyse üç dört 
hanım bir araya gelmiştik. İyi 

yolculuklar temennisinden sonra, 
hemen sohbete koyulan hanımlar 
çeşitli mevzularda, daldan dala at- 
la.va atla.va konuşurken, »öz paha
lılığa, İmara, hapse atılan gazete
cilere ve düzensiz işlere geldi. Her
kes kendine göre meseleyi ortaya 
koyuyor, yine kendine göre fikrini 
izah ediyordu. Uzunca bir yolcu
luğun sıkıntısı tatlı tatlı konuşarak 
gideriliyordu. Butun söylenenleri 
sâdece dinleyen hanımlardan bi
ri, yerinde doğruldu, “ben de
mokratım” dedi ve hemen ilâve 
etti. "Sizin aklınız ermez. Büyük
lerin yaptığı doğrudur.”

“Büyükler” sözünü duyanlar 
sanır ki, bu memleketin Cumhur
başkanı, Başbakanı, ya da bakan
ları tenkit edildi ve yaptıkları İş
ler yerilui. Hayır I Hanımlardan bi
ri Haydarpaşa garına giren karşı
layıcı ve geçiricilerden alınan pa
ranın yersiz olduğunu anlatıyor
du; demokrat hanımın cevabı: 
“Büyüklerin yaptığı doğrudur”. 
Bir başkası, yolları yapan müteah
hitlerin çalışmadıklarını, iyi niyet
le hareket etmediklerini söyleme
si üzcrüıe, yine aynı ses, aynı lâ
fı tekrarladı. İşte o zaman hanım- 
lan bir korku aldı. Biribirlerine i- 
şaret edip sustular. Çünkü, konu
şulan lâflar son derece masura di
lek ve temennilerden ibaretti. Fa
kat demokrat hanım bu türlü ko
nuşmaları hükümet aleyhinde bu
lunmak sanıyordu. Hakikaten hü
kümet aleyhinde bulunmak kanu
na göre suçtu. Konuşulanların ka
nun önünde suç teşkil etmlycceğinl 
bilecek kadar münevver hanımlar

F a tm a  O ZC A N

oldukları halde, demokrat hanımın 
konuşma tarzı, onların susmaları 
ve yekinmeleri İçin kâfi geldi: Ak
si halde, kendilerini müdafaa et
mek konuşmaların samimiyet ve 
masumiyetini belirtmek, pek zor 
ve kolay kolay altından kalkılnıı- 
yacak bir mesele olabilirdi. Onun 
için susmayı tercih ettiler.

Demokrasi bu mudur? Bu ne 
biçim bir demokrasidir? Vatandaş 
söylediği sözlerde hiç bir suç dhmi- 
ru olmadığını bildiği halde, cahil 
ve körü körüne iktidar partisini tu
tan bir kimsenin yanında açıkça 
fikrini söylemekten korkarsa, söz 
hürriyeti, düşünce hürriyeti, fikir 
hürriyeti ııeredo aranmalıdır. Bun
lar demokrasinin başlıca nimetleri 
■değil midir?

Tanıdığını bir genç, çıktığı 
günden beri AKÎS’i alır okurmuş. 
Koyu demokrat olan amcası ise, 
yeğeninin elinde bu mecmuayı gö
rünce kızarmış! Particilik tu  zih
niyet üzerine kurulursa fayda um
mak yersiz olur. Kendi anlayışın
dan başka bir anlayışa yer verme
yen, meseleleri daima tek zaviye
den gören, söylenen her sözü yıkı
cı bir tenkit sanan düşıiııre sa! ip
len ne yazık ki İktidar parti-i ta-, 
raftarlarınm ekseriyetini teşkil e- 
diyorlar ve bu telkin hiç s, ■ 
yok üst kademelerin davram-.ıv 
nndan geliyor. Halbuki, korku ve 
sindirmeyi gaye bilen hiç bir reji
min halk için faydalı olacağı söyle
nemez. İktidar*partisi söz, basın ve 
fikir hürriyetini tahdit etmekten 
v.ız geçerse, halka sinen hu kor 
ku ve çekingcnlitozaii olabilir. Gü
zel yarınlar, ancak kısılan hürri
yetlerin ladesiyle tenlin edilebilir.

yoktur. Bir insan tırnakları doğuştan 
sert olabilir. Esasen tırnaklar çocuk
larda yumuşaktır, olgunluk çağına ge
lince tırnaklar sertleşir, yaşlı kimse
lerde tekrar yumuşar.

Tırnaklar ve güzellik

T ' ırnak güzelliği ve bakımı hakkın
da her hanım ezbere sayısız reçe

teler sayabilir. Tırnakların güzel ol
ması için şunu veya bunu yapmak 

^lâzımdır diyebilir. Ne çare ki bu re
çetelerin çoğu, mütehassislan güldü
recek mahiyettedir. Meselâ son dere
ce yaygın kanaatlerden biri kalsiyum 
kifayetsizliği yüzünden tıh ıakîann kı- 
nldıfrıdır. Bu tamamile yanlış bir dü
şüncedir. Zira tırnakların bünyesinde 
kalsiyumdan eser mevcut değildir. 
Tırnağı kemik cinsinden bir doku say
mak yanlıştır. Tırnak, deri cinsinden 
bir dokudur ve kompozisyonunda bol 
miktarda kükürt vardır.

Bu durumda hardal, yumurta, turp 
gibi bol kükürt ihtiva eden gıdalar 
yendiği takdirde tırnakların büyüme

sinin temin edilebileceği düşünülebilir. 
Mütehassıslar buna da “Her zaman 
değil” cevabım vermektedirler. Zira 
tırnakların nasıl ve hangi mekaniz
maya göre büyüdüğü bilinmemekte
dir. Tırnaklann terkibinde bol miktar
da kükürt bulunduğu malûm ise de 
kllkürtün tırnaklann 'gelişmesine na
sıl tesir ettiği meçhuldür. Bu sebeple, 
güzelliği temin tçin tırnakları ılık yağ 
banyosuna tâbi tutmak yolundaki tav
siyelerin hiç bir ilmi esası yoktur. 
Sâdece nâzik tırnaklan sudan koru* 
mak lâzımdır. Zira su. tırnaklan yu
muşatır. Eldiven giymek veya tırmık
lan su İşlemez hâle getiren vernikler 
kullanmak yerindedir.

Dahilî bakıma gelince, kitanljır 
ihtiyatlı bir dille A vitamininin ve Je
latinin tırnaklar için iyi olduğunu söy
lerler. Fakat A "vitamini fazla alın
dığı takdirde bu hâlin yaratacağı mah ' 
zurlar da unutulmamalıdır. Jelatine 
gclince, bu, proteinden ibarettir. Pro
tein de saç. deri ve tırnakların teşek
külü için zaruri bir maddedir. Deli-
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Ana, baba ve çocuklar
“Kol kırılır, t/en içinde”

,1i 911 kİ kötü beslenen kimselerin saç- 
lan  kuvvetini kaybeder ve dökülür. 
Fakat ilmin bugünkü seviyesinde bu 
hususta da fazla bir şey söylemeye 
imkân yoktur. Füze çağında, tıbbın 
insanları ebedî bir hayata kavuşmak 
için ümitli tecrübeler yaptığı bir çağ
da, tırnaklar hakkında fazla bir «ey 
bilinmemektedir!

Tırnakların hangi vetireye göre 
büyüdüğü, yani küktndün nasıl uzvi
yete mal edildiği anlatılmadıkça, tıp. 
bu hususta sessiz kalacaktır. Söz, şim
dilik tecrübenindir. Güzellik Enstitü
leri ve hanımlar denenmiş reçetelere 
dayanarak, tırnaklan güzelleştirmeye 
ve sıhhatim temine çalışacaklardır.

. Aile
öziir dileme sanatı

^ a ş l ı  hanımlar “K irem itn tanesi 
-*• ne kadar pahalı olsa değer, çünkü 
nice sırlan örter" derler. Gerçekten 
de öyle değü midir? Her evde acı tat
lı nice hâdiseler olur da kapılann pen 
cerclerin ardında saklanır kalır. Her 
ailenin üzüntü mevzuu yaptığı çeşitli 
meseleleri vardır. Maddi sıkıntılar, 
aile fertleri arasındaki ^reçimsizlikler 
çocuklann okutulması ve kan koca 
anlaşmazlıktan gibi... Fakat bu kadar 
çeşitli sıkıntılar içinde en çok üzücü 
olanı şüphesiz ki, kan koca anlaşmaz
lığıdır. Kadın-erkck bjıftı kuvvetli ol
duktan sonra maddi sıkıntılar gözde 
büyütülmeyebilir. Diğer aile fertleri 
arasındaki uyuşmazlıklar, meselâ 
kaynana uyuşmazlığı anlayışla önle
nebilir. Çocuklann terbiyesinde kar
şılaşılan müşküller, sevgiyle halledil©- V.

bilir. Ama karı koca esasta anlaşa
mıyorlarsa, bütün bu meseleler de hal
ledilemez, böylece aile ocağı denilen 
ev, bir kâbus yuvası haline gelir.

Karı koca uyuşması, mutlak bir 
anlaşma esasına göre kurulmuş olsa 
bile, ufak tefek münakaşa kapılarının 
açılmaması imkânsızdır. Biribinnin 
her dediğ ııi kabul etlen, her türlü ha
reket tarzını tasvip eden ç.ftler, pek 
de sevimli görünmezler. Cünkil kadın- 
erkck hağı daha ziyade arkadaşlık ü- 
zerine kurulacak olursa, anlaşma her 
cephesiyle bütün olabilir. Arkadaşlık
ta her hususta zevk, bilgi, duygu ahş 
verişi olduğuna göre, bu alış veriş 
esnasında karşı koymak, ikna etmek 
ve edilmek durumunda olmak çok ta
biidir. Şu halde, bâzı hallerde müna
kaşa etmek tabii karşılanmalıdır. 
Hem arkadaşlarıyla, kardeşleriyle, 
hatta ana ve babalarıyla uyuşmazlık- 
lan olan kişilerin karı - koca müna- 
sebetlnde bu uyuşmazlıktan kapata-

cıık;»rını «anmak yatılı? olur 3 u hal- 
J< her kan - k»ca arasında, yaru her 
evde ufak tefek çatışmalar mevcut
tur. Ancak bu çatışmalar terbiye ve 
insanlık ölçüleri içinde olmalıdır. Si
nirli anlarda söylenen sözler, sükû
nete erince utanç vermemelidir. Ayn- 
ca karşısındaki™ düşman bilip, kırıcı 
konuşmamak münakaşa eden her dü
şünce sah binm başjıca gayesi olma
lıdır. Anlaşan fakat bâzı meselelerde 
uyuşmazlıklan olan kan - koca için 
münakaşalar yapıcı bir unsur olma- 
l’dır. Gürültülü münakaşalar, kuvvet 
gösterileri bugünün kadın ve erkeği
nin katiyetle kaçınacağı basit bir zih
niyetten doğar. Medeni insan sözün 
her şeye kadir olduğunu pek âla bilir. 
Hırsını yenemiyenler sâdece cahil in
sanlardır. Büyüme istidadı gösteren 
bir mUnakaşayı o anda daha çok ma
kul olabilen kadın veya erkek durdu
rabilir. Bu mutlaka üstten hareket e- 
deni kabullenmek mânasına Kelmiye- 
cektir. Gergin havayı yatıştırmak, 
d^ha sonra sâkin bir günde meseleyi 
tekrar ortaya koymak, durulmuş ka
falarla düşünmek her halde daha a- 
kı İlıca bir iştir.

Yersiz öfkelerden, yanlış hareket
lerden sonra özür dilemek, bâzı kim
selerin sandığı gibi küçültücü bir şey 
değildir. Bir insanın hatalı hareketi 
İçin özür dilemesinden daha tabii ve 
efendice ne olabilir? Özür dilemesini 
bilen insan, özür dilenmeğe de lâyık
tır. Pişmanlık duyan kimsenin bunu 
belli etmesi, mutlaka karşısına geçip 
"Ben hata ettim, affet” şeklinde bir 
takım sözlerle belirtilmesini de icap 
ettirmez. Ufak bir gülümseme, hoşa 
gidecek kücücük bir hediye, ya da 
haksız yere üzülen kimsenin hoşuna 
giden bir hareketi yapmak gibi pek 
bnsit fakat o derece içten bâzı hare
ketler. kırılanın gönlünü almak için 
kâfidir. 

f  . . . . . .
MELİH CEVDET AND AY İN  

UZUN ZAMANDIK  
BEKLENEN ŞİİR KİTABI

YANYANA
Yeniden Satışa Çıktı.

100 Kuruş 
YEDİTEPE YAYIN I A K I 

P. K. 77, İSTANBUL
v.

Amerlkadan plâk getirmenin kolaylaş! £ını biliyorsunuz değil mi? 

Artık, klâsik musikinin şaheserleri^ ucuzca sahip olabilirsiniz.

IIE C 0 R D II l! X T E H
Dünyanın En Büyük Plâk Mağazası

Tiaklyedon yapılacak Mit in siparişlere yüzde 30 (bâzı plâklarda 
yiizdo fiO’a kadar) tenzilât. Havalelerinizi, siparişlerinizi, bilgi ve ka
talog taleplerinizi şu adrese gönderiniz:

TIIE RECORD HUNTEIt, 507 FIFTH A YENCE, NE W YORK 17, 
N. Y., U. S. A.

DİKKAT : İngilizce yazmanıza !iizuın yoktur. MUHABERAT
TÜRKÇE YAPILIR.
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C E M İ Y E T
•

W  . M. M. Eaşkar.lıg: için cereyan e- 
den mücadele, D.P. liderîferinLn ha

nımları taıafmdan da ehemmiyetle 
takip edilmektedir. Hanımların alâka
sını çeken bir ‘‘protokol meselesi ”dir. 
Bilindiği gibi, protokolde, B. M. M. 
B&şka.’iının mevkii hemen Cumhur
başkanından sonra gelen yerdir. Tabii 

ki Meclis Başkanınm refikası da ha
nımlar arasındaki protokolda ikinci 
yeri işgal etmektedir. Sayın Refik 
Komitanın muhterem refikası rahat
sızlığı dolayısiyle resmi toplantılara 
katılamadığı için, protokoldeki mevkii 
boş kalmakta idi. Bu sebeple Sayın 
Berrin Menderes, resmî toplantılarda 
dalma ikinci, hatta çok defa birinci 
mevkii işgal edegelmekteydi. Simdi 
Sıtkı Yırcalı Meclis Başkam seçilirse,

lît*rrin Mcnderrs
Bir protokol meselesi

Fira,ve Yırcalı resm! toplantılarda sa- 
yın Berrin Menderese tekaddüm ede
cektir. Eu küçük mesele. D. P. liderle
rinin hanımları arasında B. M. M. 
Başkanlığı seçimlerinin bir başka ba
kımdan ehemmiyet kazanmasına ve 
sık sık konuşulmasına sebep olmakta
dır.

★

\t uhafazakâr Hüktlmetîn İçişleri 
Bakanı R. A. Butîer, seçimlerde 

kazandığı büyük zaferi bir aşk mu
vaffakiyetiyle taçlandırmaya hazır- 

lanmaktadır. MajesteleHnin tçişleri 
Bakanı, seçimlerin hemen akabinde 
açıkladığı üzere, uzun zamandan be
ri devam eden bir aşkı izdivaçla neti
ceye bağlamak kararındadır. Dul Mr.

Butler’m evlenmek üzere olduğu Mrs. 
Courtau:d Molüe 49 yaşında, 6 çocuk 

anası güzel bir duldur ve Mr. Butler'ln 
ilk karısının akrabasıdır. Mrs. Courta- 
uid’a geçen sene ölen kutup kâşifi ko
casından 10 milyon Türk lirası tuta
rında miras kalmıştır. Fakat Majeste
lerinin lçiflari Bakanı, ikinci defa 
d ılnya evine bu büyük servetin hatırı 
için değil, aşk yüzünden girmektedir 

ve bir gazeteciye bu mevzuda şunları 
söylemiştir: "Bu sevimli hanımla ben 
uzun zamandan beri hem komşuluk, 
hem arkadaşlık edivordum. Nişanlan- 
dığımızı ilân için seçim gününü bekle- 
ylnoeye kadar biraz sıkıntı çektik.”

★

Q  eçen hafta Çarşamba günü Ei- 
•eohovver doğduğu Abilene şeh

rinde 70 yaşım kutladı. Bu müna
sebetle doğduğu evin -ki bugün mü
zedir- hemen yanında kurulan “Eisen- 
how?r Kütüphanesinin temelini attı. 
Yıldönümünde arkadaşları Eisenho- 
vver'e uzun ömür sembolü olan 3 kızıl 
meşe fidanı hediye ettiler. Ağaçlar 
Beyaz Sarayın çimenleri üzerine dikil
di.

Başkan Eisenho\ver ömrünün 70 
inci yılına sıhhatli bir şekilde girdi. 
Tek üzüntüsü, Califomia’daki tatil 
günleri sırasında -ki arkadaşlarına 
kendi eliyle pişirdiği yahni ile ziya
fetler vermişti- aldığı birkaç kiloyu 
atmak... Eu meselenin halli için Baş
kanın, önümüzdeki günlerde golf par
tilerine eskisinden biraz daha fazla 
zaman ayırmak zorunda kalacağı sa
nılıyor.

★

C  evimli İstanbul Milletvekili Nazlı 
Tlabnr, geçen hafta Ankaranm İz

mir caddesinde “Yonca” isimli bir çi
çekçi dükkânı açtı. Bu zevkli ticaret 

teşebbüsü, her ne kadar 19G1 seçimle
rinden sonra i«siz kalmamak için 
şimdiden atılan bir adım olarak tefsir 
edenler çıktıysa da zarif milletvekili 
“ciddi bir amme hizmeti yolunda oldu
ğunu. marazasında temiz çiçekler ve 

celcnkler hazırlanacağını ve çiçekçi
lik sahasına veni’ik getirmeye çalışa
cağını” söyledi. Bu kârlı ve zevkli am-

' --- ------------------------
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me hizmeti yolunda da, Nazlı Tlaba- 
rm politikada olduğu kadar başan 
göstermesi temenni edilmektedir.

★
IV rzurumda iki çobanı öldürdükten 

sonra gaspettikleri sürüyü Konya- 
ya getirip satan ve orada yakayı ele 
veren 4 sanıktan biri olan .Mehmet Çi
men, polise verdiği ifadede, arkadaş
larının uyuyan çobanı öldürmelerine 
"Bir kimseyi uyurken öldürmek in
sanlığa yakışmaz, hem de günahtır” 
diyerek mani olduğunu söylemiştir. 
Bu “»tini” ve "İnsanî” müdahale üze
rine çoban uyandırılmış ve iple boğul
mak suretiyle öldürülmüş! Anlaşılan 
kabahat, bu zavallılara uyanıkken de 
bir klmsevi öldürmenin hem günah, 
hem de insanlığa yakıçmıyan bir iş ol
duğunu öğretmiyenlerde...

★
TT xznedar Çiftliği sahibi milyoner 

Ahmet Merterin katli hâdisesi

Nazlı Tlabar
Yakışan

hakkında da “tahkikatın selâmeti’* 
bakımından neşir yasağı kondu Tec
rübeli muhabirlerin ve cinayet masa
sının birçok memurunun "faili meç
hul cinayetler” dosyasına aday gör
dükleri bu zabıta vakası hakkmdaki 
yeni haberleri vermeye de bu suretle 
imkân kalmadı.

★
T  anınmış alaturka ses sanatkârla

rımızdan Gönül Yazar, geçen haf
ta Amerikaya hareket etti ve merak 
uyandıran seyahatinin sebebini şöyle 
açıkladı: Mesleki tetkik... Ah şu A- 
merikalılar! Görüyorsunuz ya her 
şeyde nasıl dev adımlarla ilerliyorlar. 
Alaturka musikiyi tetkik için bile bu 
meşhur sanatkârlarımız taaa oralara 
kadar gitmek zorunda kalıyorlar!..

AKİS, İ0 EKİM  1959



T İ Y A T R O

Ltanbııl
Edebi Ilcyct dâv âsi

T çinde bulunduğumz ayın başında
İstanbul Şehir Tiyatroları Edebi 

Heyet üyelerinden ikisi 16 kuruşluk 
pul üzerine imza atarak istifalarını 
Eelediye Başkanlığına verdiler. Bu 
üyelerden biri Sabri Esat Siyavuşgil, 
diğeri ise Asûde Zeybekoğlu idi. İs
tifalara sebep olan hâdise aslında E- 
debt Heyetin diğer üyelerini de tedir
gin etmemiş, hattâ sinirlendirmemiş 
değildi. Bu üyelerden sadece biri, mü
tehassıs rejisör sıfatıyla Heyete bir 
oy hakkı bulunan biri tedirginliği 
görmemezliğe gelmiş ve çalışmasına, 
sükûnetle devam etmişti. Bu mütej 
iıassıs rejisörün adı Muhsin Ertuğ- 
rul, hâdiseye sebep olduğu kuvvet
le tahmin edilen eser ise “91 Numa
ralı Kadın" idi. İstanbul Şehir Ti
yatrolarının Lâle Sineması bölü
münde Eylülün 23 inde temsiline 
başlanan bu eser Heyette bir öy hak
kı bulunan Şehir Tiyatroları mütehas
sıs rejisörünün bu tek reyini kullan
ması neticesinde sahneye konulmuş
tu. Diğer Edebî Heyet üyelerinin hiç
birinin ise eserin sahneye çıkışında 
herhangi bir söz sahibi olmalarına im 
kân bırakılmamıştı. İşte Heyet üye
lerini tedirgin eden, hattâ sinirlendi
ren ve eserin temsiline başlandıktan 
sonra da ikisinin Belediye Başkanlı
ğına istifalarını vermesine sebep olan 
durum bu hiçe sayılmanın bir netice
si olarak görünüyordu. Türk tiyatro
sunun en tecrübeli sanat adamı Muh
sin Ertuğrulun ötedenberi Edebî He
yetlere fazla güvendiği, onların ka
rarlarına fazla bel bağladığı söyle
nemezdi. Gerektiğinde tek oyunu bir 
karar gibi kullandığı veya bu tek o- 
yun etrafına usulen birkaç imza daha 
ilâve ettirme» gibi bir tutuma gittiği 
bilinirdi. Aslında Türk Tiyatrosunun 
bu en tecrübeli sanat adamı böyle bir 
tutuma gitmekte haksız da değildi.
Güntin birinde tutsa da bir edebî heye
tin heyet çalışmasına fazlaca bel bağ- 
!asa mevsim başında oynatacak eser 
bulamama tehlikesiyle karşı karşıya 
kalabileceğini çok iyi bilirdi. Zira ede
bi Heyet azalarının en fazla çalışma
ları gerektiği yaz aylarında onların 
ya uzun seyahatlere çıkmış veya say
fiyelerde istirahata çekilmiş oldukları 
görülürdü. Yaz avlan sahne sanat
kârları gibi Edebî Heyet azalarının 
da tatile , girdikleri bir devirdi. Hal
buki bir tiyatro, mevsime girmeden 
en aşağı bir ay evvel elinde hazırlan
mış bir mevsim repertnvan bulmak 
isterdi. Efter bu repertuvan bulamaz
sa, mevsim repertuvarından geçtik, 
mevsimin oynanacak ilk eserinin ne 
olacağım bilmezse yapılacak şey tek 
oyu kui anmaktan ibaretti.

İstanbul Şehir Tiyatroları Edebî 
Heyet azalanndan ikisi hiçe sayılmak
tan ötürü istifa etmiş.. Tiyatroların 
ciddî ve sistemli bir çalışmayla ayak
ta tutulabileceklerine inananların gö-

Salıri Esat Siyavuşgil
Ne gam!.

zünde zaten toptan müstafî sayılan 
bir Edebi Heyetten iki kişinin eksil

mesinin fazla bir telâşa sebebiyet 
verdiği söylenemez.

Yıldız Kcnter
Tuttuğu altın oluyor!

Kenter Tiyatrosu

j ?  u mevsim basında Ankara Devlet
. Tiyatrosunda vuku bulan diğer 

iki istifa ise İstanbul Şehir Tiyatro
ları Edebî tîeyetiftde vuku bulan İsti
falardan daha büyük bir ehemmiyet 
taşıyordu. Devlet Tiyatrosu kadro
sunda senelerce başarıyla çalışmış iki 
sanatkâr bu kadrolarından ayrılmış
lar ve çalışmalarına yeni bir istikamet 
vermek için Istanbula gelmişlerdi. Bu 
AnkaralI seyirciler için bir kayıp ve 
şüphe yok ki İstanbullular için sevini
lecek bir hâdiseydi. Bu sanatkârların 
adı Yıldız ve Müşfik Kenter idi. Yıldız 
ve Müşfik Kenter kardeşler bu mev
sim basında Devlet Tiyatrosundan is
tifa edip de Istanbulda Muhsin Ertuğ- 
rul ile bir iş birliği yaptıktan sonra 
Karaca Tiyatrosunda hocalarının re

jisi altında verdikleri ilk temsil İstan
bullular için gerçekten bir sanat hâ
disesi olmuştu. Halk temsil devamın- 
ca sık sık ayağa kalkmış ve Kenter 
kardeşleri coşkunlukla alkışlamaktan 
kendini alamamıştı. Yıldız ve Müşfik 
Kenterin Karaca Tiyatrosunda mev
sim başında oynadıkları eserin adı 
"Salıncakta İki Kişi” idi ve piyes oya 
gibi işlenmiş, zarif bir aşk hikâyesin
den ibaretti. Piyeste büyük çıkış nok
talan, oynayanlan kolayca başarıya 
götürecek gösterişli motifler yoktu. 
Reji ise alabildiğine sade, alabildiğine 
iddiasızdı. Buna rağmen işte Kenter 
kardeşler hangi sahne üzerinde ve ne 
şartlar altında olursa olsun sanat ka

biliyetlerini ispat edebileceklerini gös
termişlerdi. Bu temsilin üstünden bir 
hafta geçtikten sonra Karaca Tiyat
rosu ikinci bir sanat hâdisesine da
ha sahne oluyor ve Yıldız Kenterin 
bu defa "Burada Gömülü” isimli ese- 
rin rejisörlüğünü yapmış olması zayıf 
bilinen bir kadroya yeni ve daha kali
teli bir hava Getirmekten geri kalmı
yordu. İki sanatkâr kardeşin Devlet 
Tiyatrosunu bırakarak istanbulda 

Muhsin Ertuğrul ile yaptıklan işbir
liğinin ilk meyvaları böylece ortaya 
çıkmış oluyordu. Bu işbirliğinin başa
rılı tarafı sâdece oyunda kalmıyor, 
fakat Karaca Tiyatrosu bütiin diğer 
tiyatro topluluklannın bugüne kadar 
yapmadığı bir şeyi yapıyor, mevsim 

basında neşrettiği broşüründe bu 
mevsim sahnesinde oynanacak eser
leri de halka ilân ediyordu, öte yan
dan bu işbirliğinin çalışmalan sâdece 
Karaca Tiyatrosunda verilecek tem

sillere münhasır kalacağa benzemi
yordu. Muhsin Ertuğrul Devlet Tiyat
rosu Umum Müdürlüğünden ayrılalı- 
beri veni bir tiyatro açmak için gi
riştiği teşebbüslere Kenter kardeşler 

Istanbula göç eder etmez daha büyük 
bir hız vermiş bulunuyor. Şimdi tiyat
ro meraklılan arasında kulaktan ku
lağa fısıldanan bir haber vardır: Muh

sin Ertuğrul yeni bir tiyatro açacak 
ve tiyatronun adı "Kenter Tiyatrosu’’ 
olacaktır. Kenterlerin Istanbula gidiş
leri Devlet Tiyatrosu üzerinde ne gibi 
bir tesir yapmıştır, bilinemez. Ama 
bilinen birşey vardır, o da İstanbullu 
tlyatroseverlerin bu mevsim çok se
vinçli olmalandır.
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____TİYATRO

Ankara
Namevcut Edebî Heyet

V  eni mevsim yaklaşırken tiyatro
meraklısı bütün gözler duvar afiş

lerinde ve gazetelerde mevsim başın
da hazırlanmış senelik bir repertuvar 
ilânını boşuna arayıp durmuşlardı. 

Fakat mevsim başına on gün kala 
bu gözler duvar afişlerinde Devlet 
Tiyatrosunun sâdece ilk temsillerinin 
ilânını görebildiler. Böylece tiyatro 
meraklısı hayalperestler rüyaların
dan uyanmak ve gerçekle yetinmek 
zorunda kaldılar. Şimdi ilk temsillerin 
üstünden üç haftaya yakın bir zaman 
geçti ve şu satırların yazıldığı ana 

kadar Devlet Tiyatrosu hâlâ değil 
mevsim repertuvarını, şimdi sahneye 
konmuş bulunan piyeslerden sonra ti
yatrolarında temsil edilecek eserleri 
dahi ilân etmedi.

Bu sütunlarda sırası geldikçe Yal
nız Devlet Tiyatrosunun değil, mem
leketimizdeki bütün tiyatro topluluk
larının daima repertuvarlannı mev
sim başında halka ilân etmelerindeki 
lüzumu belirtilmiş, edebi heyet çalış
malarının bu bahiste gösterdikleri 
gevşeklik ve programsızlıktan bah
sedilmiştir. Devlet Tiyatrosunun şim
diki Umum Müdürü iş başına geçme
den evvel de bu bahse temas edilmiş

tir. Görülüyor ki ne aradan geçen za
man, n»de makamdaki değişiklik bir 
Devlet Tiyatrosunun mevsim repertu- 
vannı önceden halka bildirmesi işini 
halletmeğe yetmemiştir. Burada Dev
let Operasından aynı şeyi istemek lü
zumsuzdur. Çünkü Opera Bölümü da
ha mevsim başında halka kendi işin

den başka işlerle uğraşmağa niyetli 
olduğunu beyan etmiştir. Fakat Dev
let Tiyatrosundan hâlâ ümitler kesil
miş değildir. Sahnelerinde bir "Ek- 
m«k Parası” yahut bir “Kral Oidipns” 
gibi eserleri halka başarıyla takdim

H E R K E S

O K  C Y  O B

v----------------- ----------------------- ------------

eden bir tiyatro İdaresinden hataların 
ve noksanların düzeltilmesini bekle
mek büsbütün de boşuna sayılmamalı
dır.

Devlet Tiyatrosu Umumu Müdü
rünün yapabileceği ilk iş hiç şüphe 
yok ki Edebi Heyetini çalışmaya da
vet etmek olmalıdır. Mevsim reper- 
tuvarlannm'hazırlanması muhakkak 
ki bir Umum Müdürün tek başına ya

pacağı bir iş değildir. Tiyatroya sade
ce ücretlerini almak İçin uğrayan Ur 
Edebi Heyetle elbette ki mevsim re- 
pertuvarlarmı hazırlamak mümkün 
değildir. Şu halde yapılacak tek şey 
vardır: Bu kadar zaman gcctiği halde 
hâlâ nâmevcut bulunan bir Edebi He
yeti resmen müstafi saymak ve gere
kirse tıpkı Muhsin Ertuğrul gibi tek 
oyu kullanmak...

D t K K A T !
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K İ T A P L A R

S A Ç K IR A N

(A zz  Nesinin m izahi romanı. Ka
rikatür Yayınları M izah Serisi : 9. 
Yeni Matbaa, İstanbul 1959. 149 say
fa, 5 lira)

b açkıran Aziz Nesln’in yirmibeşinci 
ve son kitabıdır. Üçüncü sayfası

na konan bir notta açıklandığına gö
re, baskı tarihi bakımından sonuncu 
olan bu kitap, 1957 senesinde "Dol
muş'’ mecmuasında “Erkek Sabahat” 
adıyla tefrika edilmiş; bu yıl içinde 
düzeltme ve ilâvelerle Akşam gaze
tesinde yeniden yayınlanmıştır.

Bu açıklamanın Aziz Nesinin sa
natı zaviyesinden bir ehemmiyeti var
dır. Yazarın sonradan yazdığı yazılar
la bu husus daha belirli olarak ortaya 
çıkıyor. Çünkü Aziz Nesinin 1957 se
nesinden sonra sanatına yeni bir isti
kamet verme yolunda olduğu gözden 
kaçmamaktadır.

Bu yeni istikamete tesir eden içten 
V< dıştan çeşitli sebepler vardır. Aziz 
NeâHj yazı hayatına atıldıktan sonra 
muhtelif gazete ve mecmualarda şiir
den, röpotîaja; hikâyeden fıkra ya
zarlığına kadar çeşitli dallarda çalış
mıştı. Ama ilk  şöhrec basamağı "Mar- 
ko Paşa” haftalığıdır. Bu mecmuada 
siyasi mizahın en cüretkâr örneklerini 
vererek şöhretinin ilk basamaklarına 
ulaştı. Ancak bu şöhret o zamanki 
cemiyet bünyesinin hazmedemediği 
bir şöhret oldu ve Aziz Nesin aforoz 
edilerek Bâbıaliden uzaklaştırıldı.

Uzaklaştı... Fakat kuvvetinin ne
reler itthedebılece£ıni biliyordu. Y ıl
lar sonra ikinci defa Bâbıaltye gelişin
de tek arzusu vardı: Kendisini kabul 
ettirmek!.. Uzun zaman imzasız yaz
dı. Denebilir ki bu devresinin en gü
zel yasılan imzasız çıkmıştır. Bu hâ
dise elbet bir yazar için de bir mem- 
loSet için de hazindir. Ama meselâ 
Aziz Nesin Bo^S.çhcra’da mükâfat 
kazanan "Kayan Töreni" adlı hikâye
sini biie imzasız neşretmek zorunda 
kalmıştır.

195» senesinde Bordighera mizah 
mükâfatım kazanıp A. P. ajansı bül
teninde yer alınca, Bâbıallnin yazı iş
leri müdürleri. Aziz Nesin adına bi
rinci sayfalarda yer vermek zorunda 
kaldılar. Eüylece aforoz kalkmış oldu. 
Aziz Nesin ikinci defa şöhret yıldızı
nı daha sağlam yakalamış oluyordu. 
Kapılar açılmıştı. Bundan sonra yazar 
hummalı bir faaliyete koyuldu. O gü
ne kadar hapisten, sürgünden, sefa
letten, sevgiden, iyilikten, kötülük
ten, her şeyden nasibini almış, hayat
ta büyük- sürünmeler içinde yaşamış
tı. Dağarcığı doluydu. Eüy.ük bir ça
lışma gücüyle yazılarını birbiri peşi- 
sıra sürüyor, memleketin sosyal reali
tesini üstiln mizah kabiliyetiyle yo
ğurarak edebiyat tarihimizin vazgeçe- 
miyeccğl örnekler yaratıyordu. Aziz 
Nesin adı dillerde dolaşıyor, kıtapian 
satılıyor, takdir ve alâka yağıyordu.. 
İstediğini elde etmişti. Bu devre Aziz 
Nesinin evinden çıkmadan, kitaplan 
arasında, mütemadiyen yazdığı dev

redir. Çileli yılların doldurduğu bir
akümülâtörü okuyucunun hizmetine 
vermişti. Ancak istediğini elde eden 
herkeste olduğu gibi Aziz Nesini bu 
deşarjın sonunda yeni düşüncelerin 
sardığını görüyoruz.

Aziz Nesin Türk edebiyatı mizah 
vadisinde bir dönüm ve bir başlangıç 
noksadır. Bunu elde etmek için fazla 
eser bile vermiştir. Bugün 25 kitabı, 
büyük şöhreti. Akşam gazetesindeki 
sütunu ile cemiyetin her katında ka
bul edilmiş bir kıymettir. Aziz Nesin 
tuttuğu yolda yapacağını yapmıştır, 
fazlasıyla yapmıştır. Bu noktada ken
disinde bir yeni adım atmak mesuli
yetini duymaktadır. Son yazılarında 
“olmuş, duyulmuş müşahade edilmiş” 
hâdiselerin bağlantısından sosyal re
aliteye varmak ve bu realiteyi bir m i
zah örgüsü içinde okuyucuya vermek 
yolundan ayrılma denemeleri içinde
dir. Bunun elbette sebepleri vardır: 
Yimibeş kitapta büyük ölçüde malze
me harcanmıştır. Son yıllarda kitap- 
lan ortasında, dış âlemle münasebetle
rini keserek yaptığı çalışmaları, ken
disini daha geniş ölçüde bir zihni fa
aliyete teşvik etmektedir. Yakınlarda 
yazdığı “masallar” bu teşvikin netice
leridir. Bunun yanında “Biraz gelir 
misiniz” piyesi de yaşadığımız muhit
teki tiplerin âdeta, istidlal yoluyla tec
rit edildiği bir eserdir. Aziz Nesin ar
tık sosyal realiteyi yakalamak ister
ken vakıalardan, yahut vakalardan 
uzaklaşmakta muhayyilesini yardıma 
çağırmaktadır.

Bunun içindir ki 1957 senesinde 
yazılıp iki sene »yıra kitap haline ge
tirilen Saçkıran Aziz Nesinin basılan 
son kitabı olmasına rağmen kendisini 
dikkatle takip edenler için ehemmi
yetinden kaybetmiş bulunmaktadır.

Saçkıran tesadüfen "sanatçı” ol
mak durumuna düşen “Oğuz”un ro
manıdır. Bütün kitap boyunca “mey
hane sanatçılan” tenkit edilmekte ve 
tabiî gene Aziz Nesinin karakteristiği 
olan “sosyal zaviyeden hiciv” ikmal 
edilmektedir.

Oğuz bir gün tesadüfen Seylân 
pastahanesine ve gene tesadüfen bir

masaya düşer. Bu masa orayı kendi"
lerine merkez yapan genç sanatçılann 
masasıdır. Onlar Oğuzu kendilerinden 
sanırlar, Oğuz onlan pek benimser 
ve böylece piyasaya bir "yeni sanat
çı" daha çıkmış olur. Bundan sonra 
kitapta Oğuzun "Sanat dergisi” çıka
rışı ve gazeteciliği hikâye ediliyor. 
Yalnız kitapta Aziz Nesinin kısa hi
kâyelerinde olduğu gibi sağlam bir 
vak’a örgüsü yoktur. Sayfalar boyun
ca diyalog şeklinde devam etmekte, 
bazan gülünç, bazan da ciddiye kayan 
tenkit ve hicivler yer yer serpiştiril- 
mektedir. Bütün kitap boyunca kar
şımıza çıkan tipler ve mahaller Bâbı- 
ali mensuplan ve sanatkârlar için hiç 
te yabancı değildir.

Dikkat edilecek nokta Aziz Nesi
nin “meyhane sanatçı”lanm  tenkit e- 
derken muayyen bir ölçüde yeni sanat 
cereyanlarının mizahına da kayma
sıdır. Yine dikkate şayan nokta roman 
kahramanlarının, arada bir meselâ 
bir Oğuzun, bir "Selâhattin Ağabey”- 
in, bir "Günay”ın şahsayetlerinden sıy
rılıp adeta Aziz Nesin ağzı ile konuş
makta oluşlarıdır.

Böyle olması da tabiidir. Çünkü bu 
romanla yazar son yıllarda uğradığı 
bâzı hücumlara cevap vermektedir. 
Aziz Şîesin şöhrete ulaşıp cemiyet ta
rafından kabul edilince “edilmemiş
ler "in, “rate”lerin tepkisine uğramış
tır. Cemiyetin genel hükümlerine ka
tılmayı "ileri sanat” düşüncelerine ay
kırı bulanlar, herkesin beğendiği bir 
Aziz Nesini bir nebze olsun dahi be
ğenmeyi kendilerine yedirememişler- 
di. Aziz Nesin “çok yazıyordu” "ken
di kendini tekrarlıyordu” “sanatçı de
ğil mizahçıydı”. Bütün bunlan bir sü
rü iyi örneği bir tarafa iterek yırmi- 
beş kitabın zayıf taraflarıyla i.spata 
çalışıyorlardı. Aziz Nesin Saçkıranda 
bu muhitin içyüzünü ve davranışlarım 
anlatmağa çalışmıştır.

Saçkıranın kahramanı Ozuğ, bü
tün kitap boyunca bir "Karagöz” ro
lünde görünmektedir. Hiç olmazsa bil- 
mediğini bilen, saf, züppeliğe pek 
m ;yli olmayan bir tip... Diyaloglarda 
diğer yeni sanatçıların ve çok bilmiş
le -in öğütleri, bilgileri Oğuzun bu 
safiyetinde kırılarak romanın miza
hını hazırlamaktadır. Kitabın en sağ
lam ve unutulmaz tipi sermürettip 
“Cemal Usta”dır. Cemal Usta “kafa
sından ishal olmuş” bir tiptir. Kendi
sini tutamaz atar, attığına da inanır 
ve durmadan konuşur. Söyliyecek şey- 
le i  cok, mizahı kuvvetli bir yazarın 
elinde böyle bir tipin ne kuvvetli koz 
olduğu bütün kitap boyunca müşa
hade edilmektedir.

Aziz Nesin büyük ustalığı ve mi
zah gücüyle Saçkıran romanında da 
başarıya ulaşıyor. Bütün sayfalar bo
yunca devam eden tertemiz bir Türk- 
çeyi de bu başarıya ilâve etmemiz ge
rekir. Ancak yazarın bugün tuttuğu 
yol ve yapmak istediği şey bu kitabın 
dışında kalmaktadır. Bu yeni yolunda 
da Aziz Nesinin muvaffak olacağına 
inanmamak için sebep yoktur. Son 
günlerdeki Karadeniz kıyılannda sü
re gelen tetkik seyahatinin neticele
rinin bu yoldan kendisini çevirmeme
si temenni olunur.

AKİS, M  EKİM 1959



S İ N E M A
Filmler

“İhtiyar adam ve deniz”

I  ohn Sturges’ün imzasını taşıyan 
J  “The Old Man and the Sea - İhti
yar adam ve deniz”in çevrilişine yol 
açan sebepler açık. Eserleri beyaz
perdeye en fazla aktarılan yazarlar
dan biri olan Heminguay’in 1954 No- 
bel Edebiyat mükâfatını kazanması, 
son eseri “İhtiyar adam ve deniz ”in 
de filme alınmasını "kaçınılmaz” ha
le getirdi. Doğrusu istenirse, işin için
de 1954 No bel mükâfatı olmasaydı, 
“İhtiyar adam ve deniz”e el atılma
sı pek de beklenemezdi. Bunun sebebi, 
“İhtiyar adam ve deniz”in zayıf bir- 
eser oluşu değildi, aksine bu uzun hi
kâye Hemingvvay’in en usta eserleri 
arasında yer alıyordu. Ama, Okyanu
sun ortasında küçük teknesinde üç 
gün tek başına korkunç bir maceraya 
atılan yaşlı balıkçının hikâyesi, sine
ma adaptasyonuna hiç de yatkın sa
yılmazdı.

Sonra daha başka güçlükler de 
çıktı, Önce Fred Zinnemann’ın çevir
mesi kararlaştırılan senaryosu ve bü
tün hazırlıkları yapılan eserin renkli 
mi, yoksa siyah - beyaz mı, çekileceği 
münakaşası ortaya çıktı. Zinnemann 
bu basit, son derece sade hikâyeyi, ih
tiyar adamla denizi ve balığı siyah - 
beyazla vermenin çok daha yerinde o- 
lacağmı düşünüyordu. Ama içinde, 
kadın, ask ve fazla değişik hâdiseler 
bulunmıyan bu hikâyenin ticari şan
sım arttırmak için, prodüktör film in 
renkli çekilmesine taraftardı. Zinne
mann işi daha başında bıraktı, Stur- 
ges on ikiye beş kala rejisörlüğü üze
rine aldı.

Filmin çekimi, bir başka macera 
idi. En çok değer verdiği eserlerinden 
olan bu hikâyenin titizlikle filme alın
masını isteven Hemingvvay, prodük
siyon birliğinin peşinden ayrılmadı. 
Yerlerin seçiminde, tiplerin seçiminde 
ve bilhassa hikâyedeki büyüklükte 
bir balığın avlamamda hazır bulundu. 
Uygun denizin, uygun havanın bulun
ması, balık avı sahneleri prodüksiyon 
ekibini, 84 giln boşuna bekliyen ihti
yar balıkçıdan daha çok yordu. Holly- 
vvood’un emektar kameracılanndan 
James Wong Howe’dan başka iki kişi
lik ayrı bir ekip deniz altı çekimleri 
için başka bir kameracının çalışması 
gerekti. Ayrı ayn zamanlarda, ayrı 
şartlar içinde alınan fotoğrafların bir
leştirilmesi her vakit iyi netice vermi
yordu. Zinnemann’ın endişeleri, tek
nik bakımdan da haklı çıkmış sayılır
dı. Bir tek baş oyuncunun küçük bir 
tekne içindeki oyunu, filmin dörtte ü- 
çünü kapladığı halde, film bu yüz
den Hollywood’un pahalıya mal ol
muş prodüksiyonları arasına geçti.

Balığın büyüğü zarar

«  T htiyar adam ve deniz", Heming- 
way'in birçok eserlerinde yer a- 

lan kara ve deniz avlarından biri üze
rine kurulu. Ama. ünlü bir avcı olan

a  re} s . so r.r.i'.T

"intıyar adam ve Deniz” de Speneer Tracy
İ tasanlar ve balıklar!

Heminrvvav’in, çok kere otobiyogra
fik bir kuruluş içinde anlattığı, zevk 
için, av hırsı iı-in ava giden insanla
rın aksine, bu uzun hikâyenin kahra
manı, geçimini sağlamak için avlan
mak zorunda olan bir insan. Üstelik 
yaşlı bir adam. Artık eski gücü kal
mamış, fazladan olarak talihi de ters 
dönmüş yaşlı bir balıkçı. 84 gün ard 
arda bir tek balık yakalamadan elleri 
boş, geri dönüyor. Talihsizliği yalnız 
kendisini değil, etrafındakiler! bile 
korkutuyor. Başlangıçta yanında kü
çük bir çocuk varken, çocuğun ana 
babası bu talih değişmesinden endişe
lenerek onu başka bir balıkçının ya
nma veriyorlar. Yaşlı balıkçı son gün
lerini büsbütün yapayalnız, deniz or
tasında tek başına geçirmeğe mah
kûm oluyor. 85 inci gün zokasına bü
yük bir kılıç balığının takıldığını gö
rüyor. Üç gün süren bir uğraşmadan 
sonra balığı öldürüp küçük teknesine 

bağlıyarak geri dönmeğe başlıyor. 
Yorgunluktan harap düşen zavallı a- 
dam. bir de balığına saldıran köpek 
balıklarıyla uğraşmak zorunda kalı
yor. İskeleye, bu 6-7 yüz kiloluk balı
ğın ancak iskeletini getirebiliyor. Fa
kat yine de memnundur, zira mağlup 
olmamıştır. Zaten Hemingvvay. hikâ
yesinin ana fikrini, ihtiyarın ağzından 
şu cümleyle anlatıyor: “İnsanoğlu yok 
edilebilir ama, mağlup edilemez”

Zinnemann'm nezaretinde hazır
lanan ve Hemingvvay’in tasvibinden 
geçen senaryo aslına uygunluk bakı
mından şaşılacak bir sadakattedir. 
Hemingvvay’ln uzun hikâyesi hemen 
kelimesi kelimesine muhafaza edil
miş. Teknesinde valnız basına bulu
nan yaşlı adam, kendi kendine yük
sek sesle konuşmak âdetinde olduğun
dan, bu sahneler fazla “sükuti” ol
muyor. Bundan geri kalan kısımlarda 
da yine Hemingvvay’tn metni, açıkla
yıcı tarafından okunuyor. Bunun yanı

sıra, John Sturges, Hemlngvvay’in hi
kâyesinde görüntü haline geçirilebile
cek ne varsa, hepsinin kru-şüıklaruıı 
vermeğe çalışmış. Rüyalarını bile. Yu
nus balıklarının çiftleşme mevsimin
de denizde cilveleşmeleri, bir Afrika 
kıyısında güreşen aslan yavrulan., ö- 
te yandan Hemingvvay’in hikâyesi u- 
zun bir beklemeye, sinir bozucu bir 
gerginliğe ve bunun ardından kılıç 
balığıyla, köpek balıklariyle mücade
le seklinde ortaya çıkan “patlamala
ra” davandığı için, filmde belli bir 
temponun tutturulması gerekiyor. 
Speneer Tracy ile çevirdiği başka 
bir filminde "Bsfcl Day at the Black 
Rock - Zafer Madalyası”nda bu çeşit 
tansiyonları saklamakta oldukça usta 
olduğunu ortaya koyan Sturges. “İhti
yar adam ve deniz”de de bunu bir de
receye kadar sağlıyor. En büyük yar
dımı, Speneer Tracy'nin sanatında bul 
duğundan da şüphe yok. Kırışık yü
zü, bembeyaz saçlan, canlı ve zeki 
gözleri ile Speneer Tracy. toplu vücu
du hariç, Hemlmvay’in çizdiği tipi ta- 
mamiyle andırıyor. Bunların dışında 
Sturges’ün en büyük meziyeti, bir 
Hollywood prodüksiyonu içinde kolay
ca soysuzlaşabilecek, seyircinin ilgisi
ni çekmek için eserle ilgili olmıyan 
sahneler ilâve edilecek bu hikâyeyi şa
şılacak bir sadelik, büyük bir itidal 
ile filme alması. Avnca sabah karan
lığında meşaleleriyle balığa çıkmağa 
hazırlanan balıkçıların yürüyüşünü, 
henüz gün ağarmadan sahilden uzak
laşan kayıkların ışıklarını ve kürek 
seslerini, ihtiyar balıkçının gördüğü 
rüyaları dalgalı bir satıh üzerinde ve
ren görüntüler veyajhtiyarın koca
man kılıç balığını ilk' defa suyun yü
zünde görüp, teknesinin kenarına bığ- 
laymcaya kadar yorgunluktan ve şaş
kınlıktan onu bulanık bir şekilde gör
düğünü anlatan sahneler gibi usta İşi 
yerler var. Fakat bütün bunlara rağ» • 
men, “İhtiyar balıkçı ve deniz”, He-
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SİXKMA

minfrway':n hikâyesindeki sıcaklığı, 
canlılığı ve dokunaklılığı aksettiremi- 
yor. Kamerayı, bu dokunaklı hikâye
nin dışımla bırakan kayıtsız, soğuk 
i>ir tutum var. Belki de bu, Heming- 
way'in metninin, değil sinemaya hat
ta yüksek sesle okunmaya bile elverig-
11 olmaması *vdan ileri geliyor. “İhtiyar 
adam ve b:ü:kçı” Ileming-vvay’ln en 
çok şiir unsuıu taşıyan bir hikâyesi, 
aynı zamanda yalnız "içinden okuma
ğa” elverişli en usla nesil. Kısacası, 
"İhtiyar adanı ve deniz”, tıpkı hikâye
deki kılıç balığının ihtiyar balıkçı için 
çok büyük oluşu gibi, John Sturges 
çapındaki rejisörün de üstesinden ge- 
lenılveceği kadar zor bir eser. Sturges, 
tıpkı ihtiyar balıkçı gibi nıücadelcyi 
göze alıyor ve saygı uyandıracak bir 
•şekilde işini başarmağa çalışıyor. Ba
şarısızlığı, btiyük ölçüde bir başarı
sızlık veya > iiz kızartıcı bir başansız- 
ak değil: İhtiyar balıkçı gibi o da elin
den geleni yapıyor, ama netice itiba
riyle Sturjres de en sonunda Heming- 
way’ln kahramanı gibi sahile bir is
kelet getirmekten öteye geçmiyor. 
Belki de, sonlarına doğru her Ameri
kan vazarının yüreğinde yatan Mel- 
ville’in “Moby Dick''ini andırmağa 
başlıyan bu hikâyeyi beyazperdeye 
aktarmak için en elverişli rejisör John 
Iîutson idi. Her halde bu balık, Stur
ges için biraz fazla ağır görünmekte
dir.

Prodüktörün renkle kurtarmağa 
çalıştığı ticari şansın ise fazla bü
yük olacağı ileri sürülemez. “İhtiyar 
adam ve deniz”in yapısı, iki saat bir 
te İme içinde geçen bu film, sinema 
zevki gelişmemiş seyirci için “can sı
kıcı” dır. Vasatın üstündeki seyirci 
için ise yarısındaki ve tekniğindeki 
kusurları iyice fcöze çarpan bir eser
di’-. “İhtiyar adrtnj ve deniz”, ticari 
şansını ancak bu iki seyirci kütlesi a- 
rasındaki dar sahada deneyebilir.

Sinemacılar
“:>ly \Vieked, VTCcked YVays”

D  erdedö canlandırdığı tipler ile ha
kiki tip; ayırdedilemiyecek kadar 

birbirine benziyen bir aktör varsa o 
da Errol Flynn idi. Perdedeki Errol 
Flynn. aşk ve macerayı temsil eder
di. Hakiki hayattaki Errol Flynn'ın 
hayatı ise, pordede canlandırdığı “Ro- 
bin Hood” veya “Don Juan”dan daha 
renkli, daha maceralı idi.

. Flynn, bundan elli yıl önce Tas- 
manya’da doğmuştu. Annesiyle baba
sı burada bir deniz araştırmaları 
merkezini idare ediyorlardı. Şimdi 
Belfast’taki "Queen’s College”de pro
fesörlük yapan babası Okyanus araş- 
tım nlannda bir otorite sayılmakta
dır. Oğlunun deniz sevgisi de ailesin
den geliyordu, na tta  macera düş
künlüğü bile; zira dedelerinden biri 
"B ıunty” gemisindeki isyana katman
lardandı.

Bir yerde durmayan ailesi yüzüm
den Flynn, dünyanın hemen bütün 
mühim eğitim merkezlerinde durak 
verdi. Bu arada Londradaki “Saint
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P au r okulunda, Faribtckl “Löı l̂s-le- 
Grand" lisesinde okudu. 17 yadında
evinden kaçtığı vakit, ölümüne kadar
sürecek macera hayatı da başladı. Ye
ni Ginede altın arayıcılığı, Batavya- 
da polislik, çiftlik bekçiliği, Çin de
nlilerde gemicili;:, Avustraiyf.da ga
zetecilik, inci avc;!:£ı, boksörlük gibi 
çeşit çeşit işlere £,rip  çıktı. Bunlar
dan bir Kısmını "Bcan; Eııds", bir kıs
mını “Showdo\vn” adil ı-omanlaı-ında 
anlattı.

Sinemaya başlaması da yine bir 
tesadüf eseriydi. Moıesby limanındaki 
bir meyhanede Herman Erben adlı bir 
kameraca ile tanıştı,. Erben Yeni Ka- 
ledonyada bir dokümanter çevirecek
ti, Flynn de peşine takıldı. 1931 te 
prodüktörlüğe başlıyan Erben, Avust- 
ralyada çevird ği ilk film i "In the 
Wake of the Bounty"nin başrolünü 
Flynn’e verince, hiçbir meslekte uzun 
zaman tutunanuya» Flynn. belki de 
hayatta en çok lüzumlu gördüğü bol 
parayı sağladığından olacak 25 yıl bu 
meslekte kaldı. Londrada birkaç pi
yeste oynarken, Wamer'in bir yıldız 
avcısı kendisini keşfedip Hollywood’a 
götürdü. İlk büyük başarısı Rafael 
Sabatini’nin macera romanından Mic- , 
hacl Curtiz*in çevirdiği ve Olîvia de 
Havilland ile Basil Ratlibçne’un da 
oynadıkları “Captain Elood -Kanlı 
kaptan”dı. Bunu yine çoğunu Miehael 
Curtiz’in rejisörlüğünde ve Olivia De

Errol Flynn
Maceralar kral*

Havllland’ın eşliğinde çevirdiği düzi
nelerce iılm  lak: betti. 1937 deki “The 
Adventures of Robln Hood- Vatan
kurtaran aslnn” Flynn'i geniş bir se
yirci kütleselin gözdesi halino getirdi. 
Birçoklan ona yeni bir “Douglas Fair- 
banks” gözüyle takıyorlardı. Hiçbir 
vakit vasat bir oyuncu olmaktan ileri 
geçemlyen Flynn,in en tanınmış film 
leri, yukandakilerden başka, "The 
Sisters -Balo gecesi”, "The Dawn Pat- 
rol -Keşif alayı”. “Dodge City -Kah
ramanlar diyarı”. “Private Lives of 
Elizabeth and Essex -Kraliçe Eliza- 
beth”. “Virginia City -Vatan kahra
manlan”, “They Died W ith Their 
Boots On -Sayılı kahramanlar”, “Ad- 
ventures of Don Juan -Don Juan’m 
maceraları” idi. Son yıllarda, Henry 
King’in Hemirtgway’dan perdeye ak
tardığı “The Sun Also Rise -Güneş 
de doğar”da Ava Garder, Tyrone Po- 
wer ve Mel Ferrer ile oynamnış, John 
Huston’un çevirdiği “The Roots of 
Heaven -Cennetin kökleri”nde Trevor 
Howard, Juliette Greco ve Orson Wel- 
les’in yanında yer almıştı.

Btitün bu sinema çalışmalarının 
dışında, Flynn maceranın peşini bı
rakmadı. Hollywood’taki ve Tasmaıı- 
ya'daki evi, “Zaça” adındaki yatı Hol- 
ly\vood’un meşhurlan ile dolup taşı
yordu Hususi hayatındaki skandallar 
birbirini kovalıyordu. Ne bunlara ne 
de yaşadığı çevrenin gerektirdiği di- 
•ğer kayıtlara hiç aldırış ettiği yoktu. 
Üstelik bunu o kadar tabii ve sem
patik bir şekilde yapıyordu ki. bir baş
ka Hollywood’lu aktörün meslek ha
yatına son verebilecek olan hâdiseler, 
Flynn bahis mevzuu olunca kolaylıkla 
affediliyordu. 1943 te, yatına aldığı 
16 - 17 yaşındaki iki kıza tecavüzde 
bulunmaktan açılan dâva bile çok geç
meden unutuldu.

Flynn, Lily Dam İta, Nora Edding- 
j ton, son olarak da Patricia \Vymore 

ile evlenmişti. Dört kız çocuğu vardı, 
ama bunların babalannı gördükleri 
yoktu. Son kansıyla bir yıldBn beri 
ayn yasıyan Flynn, her zamanki gibi 
genç kızlaıla düşüp kalkıyordu. Bu a- 

M-ada, Küba ihtilâline katılmak gibi 
maceralardan da geri kalmıyordu. 

*  Vaktinden evvel yıprandığını söyll- 
yenlere “hayatımda herşeyi en azdan 
iki kere yaşadım, ölüm beni korkut
muyor" diye cevap vermekteydi.

Paul Douglas’tan bir ay, Mario 
• Lanza’dan bir hafta sonra onlar gibi

• bir kalb krizine kurban giden Flynn’ın 
sonu da, sürdüğü hayata uygun şekil
de oldu. Para sıkıntısından kurtulmak 
için yatını satmak üzere Vancouver’e 
gçlmişti. Satışın şartlan üzerinde an
laştıktan az sonra bir kalb krizi geçi
rerek yere düştü ve öldü. Az sonra 
cankurtaran arabasında yola çıkarı
lırken baş ucunda, bir yıldan beri ya
nında dolaştırdığı son sevgilisi, 17 ya
sındaki sarışın Beverly Adland hıçkı- 
ra hıçkıra ağlıyordu. Filmlerinin dı
şında geriye bıraktığı şey yatı ve son 

> i günlerde tamamladığı otobiyografisi 
idi. Otobiyografi “My Wicked, Wic- 
ked Ways - Kötünün kötüsü hayatım” 
adını taşıyordu.
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Olimpiyatlar
Turistik oyunlar

A yiardır hazırlığı yapıldı, idareciler 
arasında kafileye girme yarışıdır 

aldı yürüdü ve nihayet 87 sporcunun 
başına hemen bunun yarısı kadar bir 
idareci grubu tâyin edilerek Türk ka
filesi Beyrut yolunu tuttu. 11 Ekimde 
törenle banlayan ve halen devam eden 
Üçüncü Akdeniz oyunlan, aslında 
Türk kafilesi için cazip bir turistik 
geziden başka birşey değildi. Yüzü 
aşan insanın temsil ettiği Türk kafile
sini, gaynresmi olarak daha bir çok 
zevat, bu arada sayın idarecilerin eş
leri de tamamlıyorlardı. 9 Ekim günü 
Ankaradan yola çıkan bordo bir Opel 
arabanın direksiyonunda oturan ve 
oldukça genç görünen esmer, siyah 
gözlüklü Bisiklet Federasyonu Baş- 
kanının yanında, kendi ve Uç dostu
nun hanımları da yer alıyordu. İşte 
Akdeniz oyunlarına bu şartlarla yolcu 
olan Türk takımı, halen müsabaka
larda bocalayıp durmaktadır.

Esenboğa hava alanında, bu turis
tik geziye çıkmanın heyecanı içinde 
kendilerini Beyruta götürecek THY 
uçağını bekleyen idarecilerin hepsi de 
neşeli, hepsi de neticeden ümitvar i- 
diler. Kime sorsan ümitli olduğunu 
söylüyor ve takımlarımıza şans ve
riyordu. Her sehayatte ve her müsa
bakada olduğu gibi, “İyi hazırlandık, 
yurda iyi neticelerle döneceğiz" di
yorlardı. Hele kafilenin ufak tefek es
mer başkanı Mehmet Arkan ise, hep
sinden çok daha iyimser görünüyor, 
dudaklarının arasından düşmeyen si
garasından sık sık nefeslenerek; “Çok 
iyi hazırlandık, Beyrutta bir şanssız
lık olmazsa iyi neticeler elde edece
ğiz" diyordu.

Fakat daha aradan bir hafta geç
meden, müsabakaların ortasında bir
çok branşlarda müsabıklarımız eli
mine oluvermişlerdi! Hani iyi hazır
lanmıştık, neredeydi iyi neticeler? 
Bunun cevabını vermek onlar için çok 
kolaydı: “Efendim, diyorlardı, Lüb
nan seyircisi para ile tutulmuş, hep 
Birleşik Arap Cumhuriyeti sporcula
rını tutuyor. Biz kiminle oynarsak 
oynayalım, bizi yuhalıyor, karşı tara
fı da alkışlıyorlar. Bu bizim sporcu
ların moralini bozuyor, bunun için 
kaybediyoruz.”

Daha bir ay önce Tahranda Japon 
takımfnı yendi ve turnuvada birinci 
oldu diye övdüğümüz eskrimcilerimiz, 
ilk turlarda elenivermişlerdi. İlk defa 
bir yabancı müsabaka yapmakta olan 
haltercilerimizin ise pek sesi duyul
mamıştı. Büyük iddia sahibi görünen 
Federasyon Başkam Tâlat Tuncalpm 
bisikletçileri ise, onbeşincilikten aşağı 
inememişlerdi. Topu topu üç müsaba
ka ile şampiyonluk tinvanma sahip 
olunan boksta ise, boksörlerimiz sapır 
sapır dökülmüşlerdi. Avrupa çapında 
kıymet kabul ettiğimiz Orhan Tuş 
dahi ilk müsabakada elendi. Vural ve 
Fuat ise birer maç kazanıp finale çık-

Cclâl Atik
Bakla dilinin altında

tılar ve hepsi o kadarla kaldı. Final
de kaybederek üçer kişinin katıldığı 
sıkletlerinde ikinci oldular. Ya Sivaslı 
şampiyonumuz Hüseyin Yıldırımın 
hazin akibeti? Başıboş bir kafilenin, 
disiplinsiz bir sporcu grubunun bun
dan daha güzel örnek vereceği düşü
nülemez. Kur ada tur atlayan bu bok
sörümüz, ikinci müsabakaya çıkama
dı, zira kilosunu ayarlayamamıştı. 
Ayarlayamadı derken, sakın öyle ki
lolarla fazlası var^Jı sanmayın sadece 
otuz gram fazlası yüzünden tartıda 
kaybetti ve elimine oldu.

Devşirme para ile Akdeniz oyun
larına katılan ve idarecilerimize göre 
başta yer alacağımız sanılan Türk 
takımının, umumi klâsmandaki du
rumu ise hazindir. Birkaç gümüş ve 
bronz madalya ile Tunus, Fas ve Lüb- 
nandan sonra dokuzuncu sırayı işgal 
ediyoruz. Birleşik Arap Cumhuriyeti 
ise bizden çok uzaklarda ve farklı ne
ticelerle Fransızların ardından ikinci 
durumdadır.

Tahsisatsız olur mu ?
• • •
j j çüncü Akdeniz Oyunlarına katıl

mamız ise tam mân asiyle bir ma
ceradır. Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün 1959 bütçesi hazırlanır
ken, Genel Müdürlük tarafından bu 
oyunlar için talep edilen 400 bin lira
lık tahsisat, Bütçe Encümenince ka

bul edilmeyerek reddedilmişti. Bu du
rum karşısında ise kafilemizin Ak
deniz oyunlarına katılmasına artık 
imkân kalmamıştı. Fakat ne sihirdir 
ne keramet misali Türk kafilesi, Bey
rutta Akdeniz Oyunlarına katıldı. Bu 
kerameti idareciler, federasyonların 
tahsisatlarım ellerinden alıp bir işe

tahsis ederek gösterdiler. Federasyon
lar. tıundan böyle 1959 mali yılı sonu
na kadar parasızlık yüzünden artık 
müsabaka yapamayacak, faaliyet 
gösteremeyeceklerdir. Federasyonla
rın tahsisatlarını ellerinden alan Ge
nel müdürlük, bu da yetmezmiş gibi 
Futbol Federasyonunu fonundan da 
160 bin lirayı bir kalemde çekmiştir. 
Fakat şimdi ortaya mail bir problem 
çıkmaktadır. Bütçede faslı ve madde
si tamamen sınıılandırılmış olan bu 
paralar başka maksatlar uğruna na
sıl sarfedilmiştir. Federasyonlar ve 
bu turistik geziyi çok arzuladığı söy
lenen Genel Müdür vekili, usulsüz 
sarfedilen bu yüzbinlerce liranın mah
subunu nasıl yapacak, sarf evrakın» 
divandan nasıl geçirecektir? Öyle an
laşılıyor ki Genel Müdürlük, mahsup 
işinde, ihtimal “Allah kerim” diye
cektir.

Gökayın takdimi

n  ört milletin katıldığı voleybolde
Birleşik Arap Cumhuriyeti ve 

Lübnan takımlarım yenip Italyaya 
yenildikten sonra voleybolde ikincilik 
elde ederek, şimdiye kadarki en bü
yük başarıyı gösterdik.

Futbolde ise iki devreli lig usulü 
ile oynanan müsabakalarda halen li
derliği muhafaza etmekteyiz. Bu li
derliği elde ederken Lübnan’ı 3 - 0  
yendik. İtalya ile de 1 -1 berabere kal
dık. Üç takımın katıldığı müsabaka
larda averajla muhafaza ettiğimiz 
liderlikte, Futbol Federasyonu Başka
nı Faik Gökayın emeği doğrusu in
kâr edilemez Faik Gökay, Türk ka
filesinin müsabakayı takip eden diğer 
sporcularına bir taktik vermiş, bu 
takdikde muvaffak olmuştur. Gökay 
takdiği şöyledir: Sporcularımız Lüb- 
nan’lı yan hakemlerin hemen yakının
da macı takip edecek. İtalyanların 
her hücumunda “Ofsayt” diye bağı
racaklardı. Öyle yaptılar ve Gökay 
takdiğini de tutturdular. Lübnanlı 
hakemler her dilde aynı söylenen ve 
değişmeyen bu kelimeyi yadırgama- 
yıp, bizimkiler “ofsayt” diye bağır
dıkça, salladılar bayrağı, kestiler 1- 
talyan akınlarını ve müdafaamıza ne
fes aldırdılar. Ne de olsa hakem psi
kolojisi! Gökay da bir zamanlar kâh 
elinde düdük, kâh bayrak az mı ter 
dökmüştü? Bir hakemin nasıl tesir 
altında kalabileceğini pek iyi biliyor
du.

Güreş

A çılış törenine elinde portatif rad- 
n  yosunu çalarak katılan güreşçileri
miz ise iki tur devemi edecek karşı
laşmalar sonunda herhalde kolaylık
la şampiyon olacaklardır. Fakat gü
reşteki düzensizliği, buna rağmen ört
mek yine de kabil olmayacaktır. Zira 
Genel Müdür vekili tarafından yurda 
iade edilen başantrenör Celâl Atik, 
hâdise hakkında fazla birşey söyleme
miş, esasen teşkilât mensubu olduğu 
için ileri geri lâf etmamesiııin kendi
sine tenbiiı edildiğini, bu hususta fe
derasyon müşaviri Yaşar Doğunun, 
yurda avdetinde bol bol konuşacağını 
bildirmiştir. Celâl A tik şimdilik tek 
cümle ile iktifa etmiştir: “Güregin-izi
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benzinci ve berberler idare ettikçe, 
bundan daha ileri gidileceğini düşün
mek sâdece hayaldir” .

Milli Lig
Sinirli idareci
I  I acettepe sağiçi Hayri, Fenerbahçe

müdafaasını aşmış ceza sahası içi
ne girmişti. Bu gidiş, eğer pek büyük 
bir talihsizlik olmazsa gol olabilirdi. 
Nitekim bunu sezen Fenerbahçe or- 
tahafı Naci, Hayriyi kaçırmakla yap
tığı ilk hatayı telafi etmek için en son 
çareye başvurdu. Hayriyi arkadan çei- 
meleyerek düşürdü ve gole mani oldu. 
Hakem hareketin tam karşılığını ve
rerek penaltı noktasını gösterdi; Fe
nerbahçeliler ise hakemin etrafındaki 
çemberi daraltarak karara itiraz edi
yorlardı. Fakat hakem bu mücadelede 
ağır bastı, meşin top penaltı noktası
na kondu. Hacettepeye ilk golü ka
zandıran takım kaptanı Oktay geril
di ve kesilen nefesler arasında topa 
vurdu. Kısa bir an içinde top, yerini 
terketmiş bulunan Fenerbahçe kale
cisinin ayağına çarparak Fenerbahçe- 
yi muhtemel bir mağlubiyetten kurta
rıyor, Hacettepeyi ise kazanabileceği 
bir maçtan mahrum ediyordu.

İşte tam bu sırada macı saha ke
narından takip eden gözlüklü, kır saç
lı bir Fenerbahçe idarecisi İsmet Uluğ 
Şeref tribününe telâşla çıkarken, “ol
maz efendim, bu hakemle maç oynan
maz, takımı sahadan çekmek lâzım” 
diyordu.

Hâdise geçen haftanın sonunda 
Cumartesi günü Ankaranın 19 Mayıs 
stadmda cereyan ediyordu ve Fener- 
bahçenin sahada terlemesi taraftar
larının ve idarecilerinin sinirlerini bo
zuyordu.

Hakem ne yapmıştı? Fener'bahçe- 
nin attığı golü m.ü saymamıştı; yoksa 
Fenerbahçenin haksız bir gol yeme
sine mi sebep olmuştu ? Hayır, hakem 
Fenerbahçeye karşı affedilmez bir 
suç işlemişti. Hakemin haksızlığı ve 
azizliği Hacettepeye olmuştu. Penal
tıda yapılacak bir hareket varsa, o 
da özcanın atışta yerini terketmesi 
dolayısıyle vuruşu tekrarlatmasıydı.

Bunu yapmadığına göre. Fenerbahçe-
ye karşı bir kusurda bulunmamıştı.

İlk mağlubiyet

t ’ umartesi günü Hacettepe müda- 
^usmcıan maçı oldukça ucuz kurta
ran Fenerbahçe, Pazar günü Gençlcr- 
b.rliği karşısında Milli Ligin ilk mağ
lubiyetini tatmaktan kurtuıamadı. Iik 
devrede duruma hâk.m görünmesine 
rağmen sâdece tek gol kaydeden Fe
nerbahçe, Caıım bir ceza atışının kale 
d.rekler.ıı^en dönmesi ve birkaç fırsa
tında golle neticelenmemesiyle, şan
sının yaver gitmediğini anlamıştı. 

Nitekim ikinci devrede sakatlanmış 
olan Basrinin sağaçıkta yer alması ile 
Fenerbahçe defansında sol kanat ko
lay gedik vermeye başladı. Bu gedik 
vermelerden biri golle neticelenince, 
Fener defansının çökmesi zor olmadı. 
Kolay gol yiyen Fenerbahçe defansı 
Uç dakika fasıla ile ikinci gole de ma
ni olamadı ve bütün gayretler netice
yi değiştiremedi ve Fenerbahçe Milli 
Ligde ilk mağlubiyeti tattı.

Çirkin hareketler

\ I aç elektrikli bir havada cereyan
etmesine rağmen, sahada ve tri

bünlerde zaman zaman çirkin hâdi
selere şahit olundu. Avni, bir ara 
kend.sini protesto eden seyircilere el
le çok çirkin mukabelede bulundu, 
bu yetmezmiş gibi maçın son dakika
larında da kendisine son ihtarı veren 
hakemi tartaklayacak kadar kendin
de cesaret buldu. Öyle ya şampiyon 
takınım aslarmdandı, hakemi de tar
taklar, seyircilere de mukabele edebi
lirdi.

Sahada cereyan eden bu hâdisele
rin yanısıra, kapalı tribünde de üzün
tü verici hâdiseler oldu. Halk birbirini 
ayva koçanı ile tartakladı, Fenerbah
çeli futbolcu Niyazi de, Hacettepenin 
yedek kalecisi Turanı bir yumrukta 
yere serdi. Bir te’k yumruk Hacettepe 
kalecisinin gözünün patlamasına kâfi 
gelmişti. Hâdise pek tabii olarak po
lise aksettiyse de, Fenerbahçeli idare
cilerin ricalarını Hacettepeli futbol
cu efendice bir düşünüşle reddetmeye
rek sportmen arkadaşını affetti.

Bi r  M e c m u a y ı

i  K i ş i  O k u r s a

iler hafta 150 bin 

den fa/la insan 

A K İ S  i b ö y l e  

merakla okuyor

Fenerbahçeliler Hacettepe kalesi önünde
Çekirgenin ikinci atlayışı
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Merkez Limited Şirketi
ULUS MEYDANI KOÇ HAN 

TELEFON : 1051,0

TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI 

MAMULLERİNDEN

1 — DÖKME KALORİFER RADYATÖRLERİ

Alman nornılu, 1 inci kalite, sağlam 500/2^)0, 1000/200 lük 

Nipelli dökme radyatörleri.

2 — EMAYE Sobalar

Alman tipi en iyi evsafta, linyit, kok ve odun yakmağa müsait 

emaye kaplı zarif, dayanıldı dökme sobaları.

3 — EMAYE Mutfak Levazımı

Tabak, Kâse, Trncerc, tepsi v s. gibi en iyi kalite emaye mutfak levazımı

AR ÇELİK FABRİKASI Mamullerinden

4 — Avrupa Karbüratörlü, 2-3 odayı rahatça ısıtabileıı

zarif salon gaz sobaları

Nurtemcl Çamaşır makinalarmı, Atak marka odunlu tip şömineli 

elektrik sobalarım Sayın müşterilerimize arz ederiz.
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Kitap
Mecmua

■ ■ M H B M H ü n ü

Gazete
I e Her Türlü

Baskı
işleri için
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R ü z g â r l ı  
M a t b a a

Denizciler Cad: No 23/B
Tel. 15221 
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