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|) u mecmuanın »ağlara istihbaratı vo hâdiseler ile meseleler karşısında
vaziyet al 191, çıktığı üründen beri birçok çevrelerde takdir u.vandıragebniştlr. Esasen AKtS’i AKtS yapan da bu hususiyetidir. Memnuni
yetle öğrendiğimize göre, AKİS'in bu hususiyeti ve her şeyden önce
“haber”e değer verişi Başbakan Adnan Menderesin dikkatli gözünden
kaçmamıştır. Menderes, A K lS’lıı en dikkatli vo en anlayışlı okuyucula
rından biridir. AKİS’in Menderes halikındaki düşüncelerini pek iyi bi
len okuyucularımız, bu sayımızdaki D. P. başlıklı yazıyı okumakla Men
deresin AKİS hakkıııdaki düşüncelerini de öğrenmiş olacaklardır.
★
|
elecek haftanın başında Ankara yeniden iç. politika hâdiselerinin en
ehemmiyetli merkezi haline gelecektir. Zira B.M.M. açılacak. Cum
hurbaşkanının açış nutku geçmiş hâdiselerle geleceğin tasavvurlarını bir
dereceye kadar ortaya koyacaktır. Bir av kadar sonrada Bütçe tasarısı
B. M. M. ne tevdi olunacaktır. Menderes V. kabinesindeki boş koltukların
doldurulacağı günler yaklaş.niştir. Meclis Başkanlığı seçimleri için D. P.
saflarında hararetle devam eden kulis faaliyeti şimdiden Ar.karanın
siyasi hayatına büyük bir canlılık kazandırmıştır. Meclis Başkanlığına
Koraltan veya Yırcalının getirilmesinin ehemmiyeti, D. P. Grubunun se
sini yükseltme ve <lu.\urnıa kabiliyetini muhafaza edip etmediğini göster
mesinden ileri gelmektedir.
Geno D. P. başlıklı yazısında AKİS, Meclis Başkanlığı mücadelesi
nin bütün cephelerini vuzuhla göz önüne sermektedir, ve’ önümüzdeki
günlerde de iç politikanın en ehemmiyetli hâdiselerinin oluş ve netice
lerini, kudreti inkâr götürmez istihbaratı ile okuyucularına bildirmeğe
hazırdır.
★
V I eotisin açılmasının yaklaşması dolayısiyle C. II. P. saflarında da
Grup Başkan vekilleri seçimi dolayısiyle bir hareketin başlaması
normaldir. Ama ne var ki C. H. P., verimliliği tecrübeyle sabit olan yurt
gezileri programına ilk plânda ehemmiyet atfetmektedir. Filhakika •”(ziier, bilhassa I). P. nin hareketsizliği muvacehesinde. C. H. P. için bü
yük bir muvaffakiyet vesilesi olmuştur. Ekipler, hazırlanan programa gö
re vatan sathını baştan başa dolaşarak duyurmak İstedikleri hakikştları
başarımla millete maietmlşlerdlr. Sıklet merkezîni gezilerin teşkil etme
si, C. H. P. Meclis Grubu Başkan vekili seçimleri üzerinde alâka toplan
masını önlemiştir. Bu sebeple C. H P. milletvekilleri arlısında, karşı par
tilerde olduğu gibi hareketli kulis faaliyetleri vuku bulmamıştır. Mecmu
anın bu sayısında C. H. P. başlıklı yazıda, Grup Başkan vekili adayhğı
mevzuunda olup bitenleri bulacaksınız.
★
V I akarios, "Deniz” adlı Tiirk yelkenlisinin Kıbnsa kaçak silâh ve mühimmat getirdiği yolundaki İngiliz iddiasında aradığı bahaneyi bula
rak Anayasa Komisyonundaki Kum delegelere çalışmalara katılmama
emrüü verdi ve böylece pamuk ipliği ile bağlı duran Anayasa Komisyonu
çalışmalarına “gayri muayyen” bir müddet için ara verilmesi bir emri
vaki oldu. “Deniz” yelkenlisinin hakikaten silâh kaçırıp kaçırmadığı, ad
li tahkikat sonunda anlaşılacaktır. Ancak hâdisenin.durulması üzerine
Türk Hâriciyesinin üç Türk bal'kç-sının silâh kaçırmadıklarını, “yunus
avı”na çıktıklarını savunma edasıyla açıklaması, halk efkı^rında “yunus
avı” hakk'nda bir merak uyandırdı. Bu merakı izaleyi kendine vazife bi
len AKtS'in bir muhabiri, Kumkapının ve Boğazın en tecrübeli balıkçıla
rıyla konuşarak “yunns avı” hakkında etraflı bilgi topladı. Kıbrıs baş
lıklı yazımızda, çerçeve İçindeki “Yunus avı” makalesi bu husustaki bü
tün tecessüslere cevap getirmekte ve “yunus avı” hakkında etraflı bilgi
vermektedir.
★
1 7 n ucuz eğlence vasıtası olarak geniş halk topluluklarının alâka ve
rağbetine nıazhar olan “Sinema”ya bu mecmuanın verdiği ehemmi
yet, okuyucularının malûmudur. Yeni sinema mevsimine girdiğimiz şu
günlerde, Türk sinemasının halini ve meselelerini bütün cepheleriyle oku
yucularına aksettirmekte fayda gören, AKİS, sayfalarından çoğunu Türk
filmciliğine, rejisörlerine ve oyuncularına ayırdı. Kapıığa da şimdiye ka
dar tam 88 film çeviren ve Türk sinemasının tipik bir kadın oyuncusu
olan Muhterem Nurun resmini koydu. Ciddi bir araştırmaya dayanan bu
yazının alâka ile karşılanacağı kanaatındayız.
f)

★

ış yardım imkânlarının kıtlaştığı şu günlerde, resmî ümlt'erin vabancı sermayenin memlekete büyük ölçüde celbedilmesinde toplandığını
bilm n en yok gibidir. Bunu en İyi bilenlerden biri olduğu anlaşılan Alman
asili B-uno Przetack İsimli becerikli bir açıkgözün ibret verici macerası
geç. n hafta bütün halk efkârım pek meşgul elti. Zabıta başlıklı yazımız
da, Bnıno Przetaek’ın memleketimizdeki harikulade maceralarının hikâ
yesini kâh katıla katıla gülerek, kâh acıyarak okuyacağınızı tahnıiıı
ederiz.

Saygılarımızla
AKİS
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B.M.M.
Meclis açılıyor!

••
O nümüzdeki ayın ilk günü Sayın
Cumhurbaşkanının nutku ile B.
M. M. çalışmalarına başlıyacaktır.
Açış nutktı, mutad üzere ilgili dev
let dairelerinden gelen dosyalar dolu
su malûmata dayanarak. Hükümetin
İFUrakMe hazırlanmaktadır. Nutuk
halen hazırdır. Cumhurbaşkanlığı Umumi Kâtibi Munis Faik Ozansoyun
nezareti altında Meclis açış nutku
üzerinde son rötuşlar yapılmaktadır.
Teamüle göre, açış nutkunda ic
politikadan ook umumî bir şekilde
bahsedilmektedir. Fakat Sayın Cum
hurbaşkanı geçen yıl bu teamülü boz
muş, politik çevrelerde ve basında
"şiddet tedbirleri” lâfı edildiği bir sı
rada çeşitli tefsirlere müsait cümle
ler kullanmıştı.
Sayın Celâl Bavar, gecen yıl nut
kunun sonuna doğru “memleketin
maddi refahı ve saadeti için olduğu
kadar, huzur ve sükûn içinde bulun
ması için de. her zamsn en isabetli
tedbirleri bulup tatbik etmesini bilen
Büyük Meclisin, günün arzettiği endi
şe verici haller üzerinde hassasiyetle
duracağından eminim” demişti.
Şiddet tedbirleri arifesinde bu söz-ler, gergin havayı daha da gerginleş
tirmiş ve geçen yılki Meclis çalışma
ları malûm asabiyet içinde geçmiştir.
Bu yüzden tarafsız Cumhurbaşka
nının Meclis açış nutkunda söyliveceği sözler, merakla beklenmektedir.
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ğının en parlak deliliydi. Ama bu İti
rafın “mantıki neticeleri” üzerinde du
rulmadı. Demokrat zihinleri kurca
layan en mühim mesele. AKİS - İNÖ
NÜ münasebetleriydi. Bu mevzuda
ortaya pek parlak fikirler atıldı. "Yâran”a göre, AKİS, İnönüniln fikirle
rini yaymak için kullandığı bir neşir
organıydı.
Görüş, yeni değildi. Bir hayli ka
labalık zümrede, hiç bir mesnede da
yanmamakla beraber, böyle bir ka
naat yerleşmişti. Fakat Menderes mu
tad zekâsıyla, bu mânâsız düşünme
nin üstüne çıkmasını bildi. Ona Köre,
AKİS’in neşriyatı ve İnönü arasında
hiçbir münasebet yoktu. “Gençler”.
AKİS'te kendi politikalarını yürütü
yorlardı. Bir takım fikirler ve tavsiye-

D. P.
Bir AKİS okuyucusu
f j aşbakan Menderes, konyak barda
ğındaki Soğuk susuz rakısından
bir yudum aldı ve sözlerine devam etti: “Sen bana lâzımsın Sıtkı! Seni bi
liyorsun ne kadar severim.”
Konuşma, Istanbuldaki hususî baş
bakanlık binasının -yâni Parkotelinbırinci katındaki Şark motifleriyle süs
İÜ yeşil salonunda geçen haftanın ba
sında Pazartesi akşamı cereyan etti.
Beyfendi yakın dostlarına 25 kişilik
bir vemek veriyordu. Salonda iki ma
sa vardı. Beyzl masada Başbakan
Menderes. Zorlu. Gedik, Aygün. Yırcalı, Benderlibğhı oturmuşlardı. Yu
varlak masada İktisat müşaviri Memduh Yasa v. s. gibi politika dışı zevat
yer almıştı.
Menderes o akşam, buzdolabında
hususi surette soğutulmuş iki büyük
konyak bardağı rakı içti, Meyva ve
salatasından başka hemen hemen hiç
bir şey yemedi ve bol bol konuştu.
Mevzular çeşitliydi. Deredentepeden
sohbet bir ara muhtelif basına ve der
hal AKİS’e intikal etti.
Menderes. 11 aydır - yâni başmu
harririnin hapse girdiği tarihtenberi
AKTS’in çok daha şiddetli muhalefet
yaptığını söyledi Bu itiraf, hapse at
ma metodunun hiç bir ise yaramadı
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Adnaıı Menderes
“ Ya ben, ya siz!”
ler ortaya atıyorlardı. Belki bu fikir
ve tavsiyeleri kabul ettirmek için gay
ret gösteriyorlardı. Fikirlerini kabul
ettirdikleri de oluyordu. Ama AKİS,
yukarıdan gelen fikirleri yayan bir
mecmua değildi zira kendisi fikir
imal ediyor ve kondi politikasına gö
re her hâdisede pozisyon alıyordu.
Maamafih, Menderesi en çok dü
şündüren AKİS istihbaratının kudre
ti oldu. Konyak kadehindeki sogv.tül
müş susuz rakısından bir yudum daha
alan Menderes “Çalıştığım ekipten
emin değilim” dedi. Menderese göre,
ekipte ağzını tutamayanlar vardı,
AKİS bilmemesi, bilememesi icab
eden meseleleri biliyordu. Menderes,
bu haberleri AKlS'e “ya ben, ya siz
veriyorsunuz” cümlesini sarfetmekten dahi çekinmedi.

Emniyet işleriyle vazifeli İçişleri
Bakanı Namık Gedik, bu acı sözleri
üstüne aldı ve cevap vermek lüzumu
nu duydu. Gedike göre, Beyfendi “in
safsızlık” ediyordu. Beyfendi, rakısın
dan bir yudum daha aldıktan sonra
“yok. yok, ben ne söylediğimi gayet
iyi biliyorum” mukabelesinde bulun
du ve yanındakilerden birine AKİSİ
getirmelerini söyledi. Maiyetteki bir
zat kapağında Sıddık Sami Onarın
resmi bulunan 257 sayılı AKİS’i ge
tirdi. Mecmua dördüncü sayfasından
katlanmıştı.
Menderes, “İşte” diyerek, Hükü
met başlıklı yazıyı gösterdi. 5 inci
sayfada “Bu iktidar bu ekiple yumu
şamaz” mevzulu başmakale gözükü
yordu. Makalede
bazı cümlelerin
altı. Menderesin her zaman kullandığı
yeşil mürekkepli kalemle çizilmişti.
Menderesi kızdıran "Hükümet”
yazısı idi. Yazıda Cahan heyeti dola
yısıyla yapılan kabine toplantıları,
konuşulan mevzular ve koordinasyon
Heyeti üyeleri Zorlu, Polatkan ve Ataman arasındaki görüş ayrılıkları
belirtiliyordu. Meseleler, kabine top
lantısında konuşulduktan hemen son
ra AKİS’te çıkmıştı. Menderes, AKİS’in böyle bir şeyi bilemiyeceği ka
naat ındaydı. Hiç şüphe yok, ya o, ya
başkaları AKİS’e bu haberleri veri
yordu” Menderes münakaşayı fazla
uzatmadı ve mesele kapandı. •
Dereden tepeden sohbet, daha son
ra Güvenlik Konseyindeki mağlûbi
yete atladı. Keyifli bir gününde olan
Menderes, İçişleri Bakanı Namık Ge
dike dönüp, onun ne düşündüğünü
sordu. Gedik, “bir fikrim yok” ceva
bını verdi. Menderes, lâfı “gediğine”
yapıştırmakta tereddüt etmedi. “Peki
ama, Dışişleri Bakanı dışarda bulun
duğu zaman ona siz vekâlet ediyorsu
nuz” mukabelesinde bulundu.
Bu sırada, "tek adam” olduğuna
inanan Dışişleri Bakam Fatin Rüştü
Zorlu, leblebileri eliyle havaya atıp
tutuyordu...
Mevzu döndü dolaştı, nihayet, gü
nün meselesi olan Yırcalının adaylığı
na areldi. Barbakan Menderes, Yırcalıya karsı son derece mültefit ve nâ
zikti. Yırcalı da son derece hatırşinas
fakat dikkatliydi. Menderes uzun uzun omuzlarındaki yükün ağırlığından
bahsetti. Hükümet işleri ağırdı, Par
ti İşleri, muazzam gayret, enerji ve
zaman istiyordu. Başbakanın tek ba
nma, bu işlere yetişmesi imkânsızdı.
Kıvmetli ve tecrübeli yardımcılara
ihtiyacı vardı. İşte bu sebeple Mende
res. "Sen bana lâzımsın. Sıtkı” diyor
du. Başbakana göre. Meclis Başkan
lığı şerefli olmakla beraber, nihayet
bir "geri hizm ef’ti. Halbuki, tecrübe
li. bilgili ve sevilen Yırcalının yapa
bileceği çok daha faydalı hizmetler
mevcuttu. Bu, kibarca bir bakanlık
teklifiydi.
Yırcalı, Menderesin nâzik ve mttltefit sözlerini ciddiyetle dinledi. İlti
fatlarından dolayı ona teşekkür etti.
Fakat Meclis Başkanı aday adayı ken
dini İspanyaya ayak basınca, geriye
AK tS. 67 BKİM
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"T1 arlh kadar eski politikada, politika kadar eski bir
tâbir göze çarpar: “Etraf”. Tâbirin hususiyeti, bir
Kuvvetli Adam tarafından idare edilen cemiyette isler
İyi gitmemeye başlar başlamaz, sanki tabiat kanunuy
muş gibi derhal ortaya çıkmasıdır. Gerçi böyle haller
de ba/jka bir tabiat kanunu daha hükmünü yürütür;
Kuvvetli Adanı tenkitler karşısında erittikçe hırçınla
şır ve hırçınlığım en şiddetli yollardan göstermeye ko
yulur. Bu suretle muayyen zamanlarda üçlü bir zincir
siyaset sahasında boy gösterir: İyi gitmiyen işler-Hırçmlaşan kuvvetli Adam- Etraf!
“E tr a f’ bütün fenalıkların sebebidir. Kuvvetli
Adam mükemmeldir. Akla "elen bütün vasıflar onda
mevcuttur. O basiretlidir. Onun altın gibi bir kalbi
vardır. O faziletlidir. O İyi niyetlerle doludur. O çalış
kandır. Onun devlet adamlığı meziyetleri öylesine yük
sektir ki başka cemiyetlerin mensupları “Ah, Allah
neden bize de fcöyle bir lider nasip etmedi” diye ge
ce giindiiz dövünürler. I'akat “Etraf” yok mu? İşte o
“Etraf”, Kuvvetli Adamı avucunun içine almıştır ve
onu realitelerden uzaklaştırarak bir fildişi kule İçine
hapsetmiştir.
Doğruyu söylemek lâzım getirse, bu,düşüncede
hiç bir hakikat payı yok değildir. Tarihin her devresin
de kudret sahipleri berbat bir “Etraf” tarafından sa
rılmak istenmiştir. Bir çoğu sarılmıştır da.. En iyi ni
yetlerle işbaşına gelenlerin “Etraf” a uymaları yüzün
den ebedi bir kara damga yiyerek milletlerinin, hatta
kudrelerine göre bütün insanlığın lânetlne uğradıkla
rı görülmüştür. Ancak “E traflarından sıyrıl manıakta, sıyrılamamakta bütün iyi niyetli ikazlara rağmen 1nad eden Kuvvetli Adamların hakikatte birer Büyük Adam olmaları ihtimali son berece zayıftır, ve onlar3 at
fedilen vasıfların ellerinde tuttukları para kesesi ve so
payla alâkalı bulunması daha muhtemeldir. Bir cemi
yette eline kudret geçirmeyi basarmış bir kimsenin bazı
üstün taraflara sahip olması tabiidir. O üstün tarafları
görmemezlikten gelmek" doğru bir teşhisi kolaylaştır
maz. Fakat işlerin iyi gitmemesinde ki i numaralı me
suliyetin doğrudan doğruya Kuvvetli Adama ait oldu
ğu sayısız defalar ortaya çıktıktan ve idarenin onun
şahsiyetinin damgasını taşıdığı anlaşıldıktan sonra
hâlâ “Etraf... Etraf...” diye sayıklamak korkunun de
ğilse, mutlaka srafletin neticesidir. Zaten Tarih şahlttir kİ böyle hallerde “E tr a fın değişmesiyle işler bir
tek defa bile düzelmemiştir ve esas yaraya parmak
basılmadıkça huzursuzluk dağıtılamamıştır. Yaraya
parmak basmayı mümkün kılan medeni cesareti hangi
cemiyet erken gösterebilmişse o c c m ly e tte yolundan
çıkmış Kuvvetli Adamın tahribatı aynı nisbette az ol
muştur.
Bir defa, Kuvvetli Adamın kendi " E tr a fın ı bizzat
seçtiği hakikatini saklamak mimıkı-n değildir. Bir ya
bancı atasözüniin ifade ettiği cibl "Bir birine benzeyen
ler bir araya gelirler” Kuvvetli Adam, muhitinde, hoş
landığı kimseleri bulundurur. Bir insanın en ziyade hoş
landığı kimse ise bu bir beşeri kaidedir, bizzat kendisi
dir. Eğer dikkat edilirse görülür ki, ayn ayn tipte de ol
salar, “E tr a fa dahil olan hemen herkes çok geçmeden
bir kalıp içinde yuğurulurlar ve Kuvvetli Adamın, me

dönüş olmadığını anlatmak için Ce
beli Tarık Boğazında gemilerini ya
kan Tank gibi hissediyordu. Geri
dönme vakti geçmişti. Yırcalı, aday
lık kararını halk efkârına açıklamış
tı. Herkes biliyordu ki Yırcalı sözüy
le kendini ba<Mı sayan insanlardandı.
Husus! hayatında birine söz verip te
A K t8 .
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ziyetleri hariç, bir kötü kopyası haline gelirler. Ha
rem dalavereleri “E tr a fın mensuplarını bir med ve
cezir hareketine tâbi tutar. Devamlı olarak gözden dü
şenler ve göze girenler bulunur. Göze girenlerin, “Et
r a f a katdır katılmaz, fikirlerinde yüzseksen derecelik
dönüşler yapmaları bir keramet değil, olsa olsa, haki
ki derdin nerede bulunduğunun bir İşaretidir. Aynı şe
kilde, gözden düşenlerin de, ancak gözden düştükten
sonra -ve ekseriya liberal- fikirlerin şampiyonluğuna
kalkışmaları üzerinde dikkatle durulacak bir husustur.
“Etraf.. Etraf.. E t r a f diyorsunuz. “Etraf” değişiyor;
bakıyorsunuz, yeni “E t r a f en kısa zamanda eskisinin
eşi lıaliııe gelmiş. Bunun, insanı düşündürecek bir tara
fı olmak gerekmez m i?
Sonra, öylesine meriyetlerle dolu bir Kuvvetli
Adamın daimi surette kötü “E tr a fın tesirinden kur
tulamaması başlı başına bir tenakuz teşkil eder. Bu
nasıl Kuvvetli Adamdır ki, bu nasıl basiretli lider ki
herkesin gördüğünü görmemekte, zararlı yolda son
süratle ilerlemekte, arabayı uçurumların kenarında
dolaştırmaktadır.? Nihayet kendi “E tr a fın ı seçmek
herkesin kendi kudreti dahilindedir ve mütemadiyen
aldatılan bir Kuvvetli Adamın devlet adamlığı vasıf
lan son deroce şüphe ile karşılanmalıdır.
İtiraf etmek lâzımdır kİ “Etraf” muayyen cemi
yetlerde hakikaten bir mesele olmuştur. Bu cemiyetler,
modern zamanların eşiğine, kadar, kudretin lıiikünılarlara Allah tarafından verildiğin'- inanan cemiyetlerdir.
Hobbes’m l^viathan'ında İşlerin iyi gitmesini sağlama
nın tek yolu “E t r a f ı lvi kimselerden kurmaktır. Zira
mutlakiyet ile idare edilen ve hükümdarın kudretini
Allahtan aldığına inanılan cemiyetlerde Kuvvetli
Adamı değiştirmek ne düşünülebilir, ne de nrümki'.ndür. Ama iş basına seçilmek suretiyle gelen Kuvvetli
Adamların idarelerindeki aksaklıktan sadece “E tr a f a
yüklemeye kalkışmak bir efsanedir.
Devlet adamlarının tümeni'- '-etişnıediği doğrudur.
Sivrilmiş, yükselmiş bir devlet adamını derhal har
camak elbette kİ cemiyetlerin hayrına sayılamaz.
Kuvvetli Adamın kötü bir “E t r a fla sanldığını hisse
denler, buna samimiyetle inananlar evvelâ ikaz vazi
felerini yapmakla mükelleftirler. Hatta bir tecrübe,
iki tecrübe.. Yeni yetişen cemiyetle- bu fedakârlığa da
katlanabilirler. Reddedilecek olan kurnaz bir Kuvvetli
Adamın mütemadi surette odununa gelmeye razı ol
mak, derdin hakiki kaynağını hep bilmez görünmek,
“Aman kızmasın” endişesini yüreğe hâkim kılmaktır.
Politikada mazi en mühim faktör değildir. Polîtikada
vefa, hizmeti görülmüş şahsı her ne pahasına olursa
olsun mevkiinde tutmak değildir. Vefa göstermenin
yolu heykel dikmektir. Yoksa kredi açmak, kredi aç
mak... Hem de niçin? Bizzat kendisinin değişmesi dai
ma -hukuken- mümkün Kuvvetli Adamın lütfen meş
hur “E t r a f ını değiştirmesi için!
Farzedlniz kİ “E t r a f bir efsane değil, gerçektir.
Ne olacak? Bir demokraside lider kötü “E t r a f sahibi
olmak hakkına asla malik değildir ve sadece bu hata
bile onu yoleıı etmek İçin sebeplerin en İyisidir.
Nerede kaldı, ortada bir de taammüd mevcut
olursa...

tutmadığı görülmemişti. Halen, Ahmede veya Mehmede karşı değil, mil
lete alenen verilmiş bir söz vardı. Ge
riye dönmek imkânsızdı. Yırcalı “ge
ri dönüş”ün şeref ve itibar kinci bir
hâdise olduğunu düşünenlerdendi. Şe
ref ve itibar da, sevilen ve sayılan bir
arkadaşın hat:nndan elbette üstün

tutulmalıydı.
Başbakan Menderes, meselenin bu
şekilde vaz’edilmesini doğru bulmu
yordu. Ona göre, adaylığı geri almanın
şeref ve itibarla bir alâkası yoktu.
Menderes bu hususta Yırcalıya temi
nat verdi. Yanlış tefsirleri ortaya ken
disini koyarak bizzat önliyeceğini söy5
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Amerika dönüşü Istanbulda harca
nan dört gün dostlar arasında sakin
geçti. Menderes C. H. P. İstanbul Teş
kilâtının, protestolarıyla ilgilendi. İs
tanbul teşkilâtı Menderesin, bir D. P.
başkanı gibi ve Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşlerine aykırı olarak karşı
landığı kanatlndeydiler. Canakkale-

Uzak GörüşHilük

Sıtkı Yırcalı
Tank bin Zeyyad!
ledi. Fakat Yırcalı, Sevdiği ve saydığı
Menderesi kırmak istemese bile, sö
zünden dönecek adam değildi. Onun
için bu mesele artık kapanmıştı. Yırcalının ilgilendiği mesele, adaylığının
yanlı- tefsir edilmesi meselesiydi.
meclis Başkanlığına her milletvekili
adaylığını koyabilirdi. Bunun altında
“liderlere karşı kazan kaldırmak” gi
bi gizli maksatlar aramamalıydı. Yırcalı, D. P. ye ve Parti başkanı Men
derese son derece bağlı bir kimseydi.
Ayrıca gerek sayın Cumhurbaşkanı
Celâl Bayann, gerek Menderesin ya
kın arkadaşıydı. Liderler de Yırcalıya karşı duydukları sevgi ve hür
meti, her vesile ile izhar etmektey
diler. Yırcalının Meclis Başkanlığı
nın bu durumu değiştirmesi için orta
da bir seben yoktu. Aksine Meclis
Başkanı aday adayı D. P. için fayda
lı bir iş yaptık kans tindeydi. D. P.
yİ içine düştiieü cıkmrzdan. kurtara
cak olan, parti çalışmalarının vatan
sathından B. Af. M. ne intikal ettirilmesiydi. Meclis Başkanlığı koltuğun
da bir değişiklik, bu fırsatı yaratabi
lecekti.
Yırcalı bu hususta yakın arkadaşı
Menderesi ikna etmeğe çalıştı. Men
deres ikna olmuş göründü. Arkada
şına muvaffakiyetler diledi.
Yırcalı. ertesi gün, Istanbuldan
Ankaraya hareket etti. Çarşamba sa
bahı Ankaraya varır varmaz. Yırcalı
çok yakm arkadaşı Adliye Bakam Esat Budakoğlunu ziyaret etti. Onunla
birlikte durumu gözden geçirdi ve ka
zanmak İçin kulis faaliyetine başladı.
Menderes başkentte
P aşbakan Menderes Perşembe günü
.
Ankaraya hareket etti
8

1> aşbakanın Amerika seyahatine katılan Cumhuriyet
başyazarı Nadir Nadi, Sayın
Menderesin sualli cevaplı her
türlU toplantıyı kabulden ka
çınmasını tenkit ederek bu çe
şit toplantıların faydasını be
lirtmektedir.
Amerikan
demokrasisinde
böyle sualli cevaplı toplantılar
kökleşmiş bir teamüldür. O kar
dar ki Sovyet diktatörü Nikita
Krutçef dahi bu âdete uyarak
gazetecilerin ve diğer kimsele
rin çeşitli suallerine muhatap ol
mayı kabul etmiştir. Hatta
'‘Karınızı sık sık döver inisiniz”
tarzında yakısışsız sualleri bile
cevaplandırmayı ihmal etme
miştir.
İngilizce bilmeyen diktatör
Krutçefin
bile kaçınmadığı.
Başkan Eisenhowerln hemen
hctuen her hafta katlandığı bu
demokrasi İmtihanlarından, ze
ki ve hazırcevap Menderesin
çekinmesini İlk bakışta anlama
ya iıııkâjı yoktur. Fakat mesele
üzerinde biraz düşünülürse, Amerikada demokrat bir Uder olarak gözükmek isteyen Sayın
Menderese hak vermek kaablldir.. Zira zekâsından kimsenin
şüıVıe etmediği Menderes, mu
hataplarına ağız açma fırsatı
verirse ne gibi suallerle karşı
laşacağını çok iyi biliyordu. Bu
nu anlamak için, meselâ. 2 mil
yon tirajlı Time’a bakmak kâfi
İdi: Amerikada pek çok okunan
İline, Menderesin seyahatine
sayfalarında hiç yer ayırmadı
ğı halde. “Mili! kahraman lnöniiniin basına atılan taş” ve ha
pisteki ea»teciler üzerinde uzun uzun durmuştur!
S a i»ı Menderes, hürriyetin
beşiği Amerikada mukadder su
allerin sorulmasına meydan
vermiyerek,
demokrasimizin
yaldızını dökülmekten koru
muş ve bu suretle bir uzak gö
rüşlülük imtihanını başarıyla
vermiştir.

den dönen iki milletvekili coplarla,
Menderes D. P. davul zurnalarıyla
karşılanıyordu. Eşitsizlik aşikârdı.
Fakat Menderes hâdiselerin eşit olma
dığı kanatindeydi. Ancak eşit hâdise
lere, e~it kaideler tatbik edilirdi. C.
H. P. liler MemVrçse göre, elma üe
armudu cemetmeye kalkışıyorlardı.

Bu görü- C. H. P İstanbul Teşkilâtının tebliğine cevaben. Vali EtheJa
Yetlcinerin ağzı ile İfade edildi.
Menderesin Parkotel günlerinde
hafiften ilgilendiği ikinci mesele, K
merika seyahatinin akisleri idi. Tür*
kiyede, seyahatin başarısızlığı hak
kında yaygın bir kanaat uyanmıştı.
Bu kanaati silmek lâzımdı. Esasen,
"beyenilmek” irin şarkın bütün de
nenmiş usullerine başvuran Basın Yayın Umum Müdürü Altemur Kı
lıç, çoktan kollan Sıvamıştı. Bilhas
sa Menderes - Eisenhower mülâkatının mâruf A. P. Ajansı tarafından
3 dakika sürdüğünün bildirilmesi umuır.i bir üzüntü mevzuuydu. Altemur
Kılıç, bu “müessif hâdise”yi tashih i*
çin, New York’ta A. P. Ajansı direk
törleriyle temasa geçmişti. Mülaka
tın 3 dakika değil. 30 dakika olduğu
nu, bunun düzeltilmesinin hayati bir
mesele teşkil ettiğini A. P. direktörle
rine anlatmıştı. Bütün ikna kabiliyeti'
ni kullanan genç Basın - Yayın Umum
M'ldilrü bunda muvaffak olmuş. A
P. 3 ün vanına bir sıfır koymaya
za göstermişti. Tashih, büyük hir ba
şan olarak görüldü. Bu tarz tashih
lere. A. P. rrln tarihinde nâdir rast
lanmıştı. Bunun şerefi de, genç Ba
sın - Yayın Umum Müdürüne aitti.
Fakat ne tuhaf ki. milliyetin yazı is
leri müdürü Abdi İpekçi de Washington’dan -tıpkı A. P. gibi- mtilâkatın
3 dakika sürdüğünü bildirmişti. Men
deresin beraberinde Amerikaya gö
türdüğü üç gazete '.sahibinden birine
ait bulunan Milliyetin haberi çok da
ha kolay olmasına rağmen, nedense
tekzip edilmedi. A. P. tekzibi kâfi
görüldü..
A. P. hnberini. tekzip hakkı olmanakla beraber, tekzip ettirmekte gös-

H ü s n ü Yaman
Âda bı muaşeret!.
ATT’ ?
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nın yüzde yüz doğru olduğu muhak
kaktı. Zira hiç kimse, İleriyi Meclis
Başkanı yaparak, onun Meclis lci ve
Meclis dışı kabiliyetlerinden mahrum
kalmayı düşünemezdi. Atıf BenderliT* ürk Hükümetiyle varılan bir
oğluna gelince, o, bir “son dakika a^ anlaşmaca Köre Sovyetler,
dayı” olarak saklanıyordu.
biri Adıyamunda, biri Kara
manda, biri Nevşehirde olmak
Şimdilik ortada başka isim yoktu
üzere, onblner iğlik üç dokuma
ve önümüzdeki günlerde başka aday
fabrikası inşa edeceklerdir. Te
lar ortaya çıkmazsa disiplinli Yama
sisleri kuracak Rus mütehassıs
nın adaylığı bir fantaziden ibaret kave teknisyenlerden ilk trup,
laeak. reyleri dağıtma fonksiyonunu
memleketimize çelerek çalışma
.dahi göremiyecekti. Toplıyabileceği
lara başlamıştır. Sovyetlerin bu
5-10 rey de Refik Koraltanın j&ranti
iş için açtıkları 10 milyon dolar
reylerinden koparılabilecekti. Bu du
lık kredi ise. üç yıl İçinde öde
rumda “civgar” adaylığın rey böl
necektir.
mekten çok. Meclis Başkanlığına tâİİd olma mevzuunda bir usul ve disip
Türk Hükümetinin Başkanı
lin dersi vermek olduğuna hükmet
Adnan Menderes, son gezi
mek lâzımdı. Yaman, sanki sırf Yırsinde New York’ta Waldorf-Ascalıya, adaylığın nasıl konacağını gös
toria otelinde yaptığı ve Zafe
termek için aday olmuştu. İlk fırsat
rin "pek mühim” diye vasıflan
ta Koraltan lehine adaylıktan fera
dırdığı konulmasında söyle de
gat edeceği muhakkaktı.
miştir:
"... Komünist blok. Batının
Koraltan adaylığını kuvvetlendir
hareketlerine mukabele olarak
mek i'-in bizzat faaliyette bulunmadı.
Bir çivjrar
iktisadi silâha sarılmıştır... Ko
Son günlerini evinde. Milletlerarası
l î aşbakan Menderesin Ankaraya
münistler tarafsız denilen mem
San’at Kongresinde ve Operada ge
hareket
ettifii
gün.
îstanbulda
bek
leketlere iktisaden sızmaya ça
çirdi. Kulis isini diğer “kurucular”a
lenmedik
bir
Meclis
Başkam
adayı
lışmaktadırlar. Bu gaye iledir
ve sadık milletvekillerine bırakmıştı.
ortaya çıktı. Aday Sarol hizbiyle yap
ki »on zamanlarda, kendi mih
Hatâ bir ara Koraltan adaylığını koytığı mücadelelerle şöhrete eren ve bu
verleri içinde teknik bakın.dan
mıyacak balonları uçuruldu. Bu balon
yaz Trakyada “Her ne pahasına olur
çelişmiş memleketlerin yardım
Meclis Başkanını kızdırdı ve haberi
sa olsun iktidardan gitmiyeceğiz” tar
larıyla
komünistler,
birçok
tahkik eden bir gazeteciye pürhiddet
zındaki konuşmalarıyla şöhretini tamemleketlere çok sayıda müte
“baştan aşağı” uydurma cevabını ver
zeliyen
Kırklarell
milletvekili
Hüsnü
hassıs ve teknisyen sevketnıekdi.
Yamandı. Yaman, Cağaloğlundaki “Si
tedlrler...”
Koraltanın hareketsizliğine rağ
yaset gazetesinin bürosunda Perşem
men taraftarları geçen hafta boyun
be günü bir basın toplantısı yaparak
ca geniş bir faaliyet gösterdiler. Baş
adaylık sebeplerini açıkladı. Sebepler
ta damadı Balıkesir milletvekili Ha
enteresandı.
Yaman
arkadaşların
ıs
terdi# maharet dolayısıyla “gözde
lûk Timıytaş olmak üzere. Fikri Ararı”
tarzındaki
sarkvari
ve
“Her
is
ler” arasına giren genç Basın - Ya
teyen kara tahtaya ismini yazdırarak
yın Umum Müdürü, verimli mesaisi
adaylığını kor” şeklindeki demokratik
ne îstanbulda da devam etti. "Taklit
sebeplerin yanı sıra, bazı ifşaatta bu
lerinden sakınınız” diyen bir eda ile
lundu: Koraltan Uzak Doğuda ve
yerli ve ecnebi basına Amerika seya
Menderes Amerikada iken. Yırcalının
hatinin “hakikî zafer” olduğunu, bin
adaylığım koyması, "disiplin dışı bir
\j erhum Uzeyr Avunduk un
• bir dereden su getirerek anlattı. Bu
teşebbüs yapıldığı” intibaını uy.<krıbir teşebbüsü, nihayet ta
suretle basında çıkan “haksız ve in
dırmıs ve "hemen hemen bütün D.
hakkuk etti ve 1 milyon lira
safsız" haberlerin yarattığı hava dü
P. de” iyi karşılanmamıştı. İşte Y a
sermayeli ve D. P. markalı bir
zeltilmiş oldu. Durumdan Basın - Ya
man, bu kötü havayı değiştirmek mak
neşriyat şirketi kuruldu. AKÎS’yın TJmum Müdürü kadar. Başbakan
şadıyla adaylığını koymuştu. Ama ev
in dört ay evvel, kapakta Uzeyr
Menderes te memnundu. Amerikan
velâ Koraltanla konuşmuş Menderesin
Avundukun resmi olan sa
bilançosunun pasifi böylece kapanmış
muvaffakatmı almıştı. Yaman. “Me
yısında bildirildiği gribi, şirke
oluyordu. Şimdi Meclis açılırken Anbus namzetliğinde bile nihai merci
tin maksadı bir gazete çıkar
k..rada başhyan D. P. miUetvekilleParti Genel Başkamdir. B. M. M. Ri
malı ve nesrivatı İle D. P. ikti
rinin mutad dalgalanmalarıyla ilgi
yaseti gibi mühim bir mevkie onun
darım desteklemektir.
lenmek lâzımdı. Menderes, bu maktasvibi haricinde bir namzet olabilir
Ama ne var ki, şirketin ser
i şatla Perşembe trünü öğleden sonra
mi” diyordu. Yani bir sürpriz adaylık.
mayesinin ancak 100 blıı lirası
•TÜrk Hava Yollarının 'bir uçağıyla
Yamanın itirafı ile. anlaşıldığı gibi
nın 1). P. ye ait olması ve geri
•Ankaraya hareket etti.
Genel Başkanın muvafakati ile ve
ye kalan 900 bin Uranın piyasa
Menderesin Perşembe günü An aday Koraltan ile danışılarak konmuş
nın tanınmış iş adamları tara
karaya geleceği öğrenilmişti, öğrenil
tu. Aday Koraltan rakip aday Yama
fından konulması insanı düşün
diğinin en büyük delili Millî Eğitim
nın, seçime katılmasını herhalde fay
dürmektedir. Öyle ya, D. P. ik
Bakanlığının “telefon zinciri”nin iste
dalı bulmuş olacak ki disiplınsever Ya
tidardan düştüğü triin, şirketin
mesiydi. Ecnebi yerli devlet büyükle
mam teşebbüsünden vazgeçirmemişti.
onda dokuzuna sahip olan İş
ri Ankaraya geleceği zaman derhal • Yalnız Yamanın iyimser hesaplarla
adamları, D. P. yi bugün hangi
20 - 30 reyden fazla toplamasına im
faliyete geçen Zincirin esası şuydu:
sebeple tutuyorlarsa o sebeple
kân yoktu. Maksat 20 - 30 reyll aday
Zincirin başı bakanlıktan başlar. An
yeni iktidarı desteklemeye ko
kara Maarif Müdürlüğüne intikal e- lar bulmak ise, aday sayısını mutlaka
şacaklar ve böyleee D. P. nln
artırmak
lâzımdı.
Disiplinli
Meclis
derdi. Müdürlük okullardan birine te
bizzat kurduğu gazete, kendi aBaşkam
adayı,
Tevfık
İleri
ve
Atıf
lefon açar, sonra telefon edilen okul,
leylıiııe çalışmaya bağlıyacak
Benderlioğlu’nun adını ortaya atmış
diğer bir okula haberi bildirirdi. Zincir
tır.
tı.
bu şekilde devam ederdi. Bu telefon
-Ne denir, kendi düşen ağlan
İleri bu iddiaya, hakh olarak
zinciri vasıtasıyla bütün okullar “bü«
maz:
“kafiyen yalandır, mevzuu bahis edil
yükler”den birinin geldiğini öğrenir,
memiştir” cevabım verdi. Yal ani ama
talebeler karşılamaya çıkardı.

Enez Küpii

Zincir, bu sefer de çalışmıştı. Fa
kat bir müddet sonra, Ankara yolcu
luğunun İptal edildiği duyuldu. Bar
kanlar daJU bu yüzden Esenboğaya
gidemediler. Menderesi bu yakınlarda
karşılamayı çok arzuladığı sanılan
Koral tan da iptal haberi yüzünden
maalesef fırsatı kaçırdı. Aslında yol
culuk iptal edilmemişti. Karşılayıcı
ları yanıltmak maksadıyla Menderes
bu tarzda hareket etmişti. Yanılma
yan sadece Sayın Cumhurbaşkanı Ce
lâl Bayar idi. Bayar, Dışişleri Bakanı
Fatin Rüştü Zorlu ile birlikte gelen
Menderesi Esenboğada karşıladı. Amerika seyahatinden beri birbirleriyle
ilk defa karşılaşan Cumhurbaşkanı
ve Başbakan <*ok hararetli bir şekilde
kucaklaştılar. Bu çok candan kucak
laşmayı sadece zaferin uyanık foto
mıuhabiri Mehmet Siirenkök tesbit edebildi. Resim ertesi gün zaferin
başköşesinde yer aldı ve gruptaki se
çimler arifesinde çok manâlı tefsirle
re yol açtı...
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Atıf Benderlioğlu
İhtiyattaki aday
paydın (Kayseri), Fahri Ağaoğlu
(Konya> Hilmi Dura (Kastamonu),
Muhittin Özkefeli (Kütahya), Halil
tmre (Balıkesir) Mecliste merdiven
altında, Ankara Palasta, Anadolu
Klübünde ve bazan evlerde Koraltan
lehine çalışmaya başladılar. Tem.
"Vefa” ve "dlsiplin”di. D. P. nin dört
kurucusundan tîcüncüsü, 14 yıllık
hizmetten sonra terkedilemezdi. Son
ra. Koraltana karsı aday çıkartılması
“Bir başkaldırma partiyi bölme” harektinden başka bir şey değildi.
Bu temler uzun uzun işlendi ve ik
na olmak istiyenleri ikna etti. Fakat
grubun ekseriyeti üzerinde, çok din
lenmiş bu temler bir tesir yapmadı.
Koraltan lehinde faliyet, bu kadarla
kalsa Yırcalının seçimi rahatça kaza
nacağı muhakkaktı. Fakat mesele bu
kadarla bitmiyordu. Herşeyden evvel
diğer "kurucular”ın davranışlarını he
saba katmak lâzımdı.
Hızlanan kulis çalışmaları
n
. P. Genel Başkanı, Mpclis Başkanlığı işivle Keçen haftanın so
nuna doÇru ciddi şekilde ilgilenmeye
başladı. Mutad mekanizma Cumartesi
günü faliyete jçeçti. Cuma günü Yıreg
linin Menderes ile bir saat konuştuğu
işitildiyse de, haber teyid edilmedi.
Cumartesi sabahı , 10.30’a doğru
14 Mayıs mahallesindeki evinin mer
divenlerinden pardestlsü sırtında ve
başı açık* inen Yırcalı, dâvet üzerine
Atıf BenderlioğlıVıın Maltepedeki evine gitti. Bakan adayı Samet Ağa oğlu da orada idi. D. P. nin Uç ileri
gelen siması. Benderlioglunun evinde
bir saat kadar konuştular. Ağaoğlu
ve Benderlioglunun vazifesi “elçilik”ti. Nitekim konuşmayı müteakip, Ben-

derlioğlu - Ağaoğlu çifti Genel Baş
kanı görüp durumu bildirdiler Genel
Başkan bu haber üzerine, yürüyerek
köşke gitti. Genel Başkanın köşkteki
temasları uzun sürdü. Menderes daha
sonra D. P. Genel İdare Kurulunu
toplantıya çağırdı. Toplantıya Koral
tan ve Yırcalı katılmadı.
Bu arada Samet Ağaoğlu'nun, ge
çen yılın talihini eliyle söndüren Mec
lis Başkanı adayı, Şem’i Ergin ile
meşgul olduğu görüldü. İki Manisa
milletvekili Cumartesi günü öğleden
sonra Çiftliğe Tiderek si” ah bira içti
ler ve uzun uzun görüştüler. Ortada
bir .pazarlığın bahis mevzuu olduğu
aşikârdı. Nihayet Sem’i Ergin, Grup
ta taraftarları bulunan bir adamdı.
Bir miktar reyi temsil ediyordu. Yani
pazarlık yanılabilecek bir kimseydi.
Bakan adayı Ağaoğlu, kolayca
talimin edilecek üzere Sem'i Ergin
den. sâhip olduğu reyleri, geçen seneki rakibi Koraltan lehine kullanma
sını istedi Mukabilinde Sem’i Ergin.
Grup başkanı veya bakan olabilirdi.
Pazarlığın ne netice verdiği meç
huldür. Geçen sene Meclis başkanlığı
adaylığında kötü bir imtihan veren
Sem’i Erbinin, yine de bu kadar ba
sit pazarlıkların çok üstünde olduğu
sanılmaktadır. Pazarlıktan çıkarıla
cak tek hüküm, Grubun temayüllerini
ezmek için ağır bir silindirin hareke
te geçtiğidir.
Bu silindir karşısında, Yırcalı, Cu
martesi akşamı "Beni gruptaki arka
daşlarınım ekseriyetinin teşvik ve
tasvibiyle adaylığımı koymaya karar
vermiş bulunuyorum. Binaenaleyh adaylığımı geri almak gibi bir mesele
bahis mevzuu olamaz. Son karar D.P.
Meclis grubunundur.” demekle yetin
di.
Hakikaten karar. Hüsnü Yama
nın çok istifadeli basın toplantısına
rağmen. Genel Başkana değil. D. P.
Meclis grubuna aitti. Meclis Başkan
lığı seçimlerinin, esasen en ehemmi
yetli tarafı da buydu: Grubun mu de
diği olurdu, yoksa bir iki adam gru
ba her istediklerini yaptırabilirler
miydi ?” Bu ayın son günü, D. P. gru
bunda yapılacak secimler, bu suale
cevap getirecekti. Bahis mevzuu olan,
grubun mevcudiyeti şerefi, itibarı ve
haysiyetiydi.
Secimin muhalefet bakımından bir
ehemmiyeti yoktu. Gerçi C. H. P.
Meclisin işler hale «retirilmesine dai
ma taraftar olmuştur. Yırcalının se
çilmesi Meclise belki yeniden çalış
ma imkânı verirdi. Bu iyi bir şeydi.
Faka son geziler de göstermişti ki,
C. H. P. için Meclisten çok. sinei mil
lete çalışmak "randımanlı” idi. Mec
lis faliyetinin baltalanması, C. H. P.
vi Meclis dışında şimdiye kadar görül#
memis bir hızla gayret göstermeye
mecbur etmiş ve netice muazzam ol
muştu. Bu scbenle Meclisin tekrar iş
ler hale srelmesi, C. H. P. menfaatleri
bakımından mühim değildi. Aksine,
yurt gezilerinde başan gösteremiyen
D. P. nin, Parti Faaliyetlerinin mer
kezi sıkletini Mecliste toplamakta bü
yük menfaati vardı. Bıı da Meclisin
işler hale getirilmesine bağlıydı.

Hükümet
Sıra geldi...
1)

üz saçlan ifcna ile taranmış, dar
elbisesi içinde uzun ve dik yaka
lı beyaz gömleği ile son derece şık gi
yimli sempatik görünüşlü adamın yü
zünde birden müstehzi bir tebessUm
belirdi: "Öyle mi, demek istifa ede
cekmiş. Pekiyi etsin bakalım” dedi.
Hâdise geçen haftanın başında
Parkotelde geçti. “İstifa etsin baka
lım” diyen adam Başbakan Menderes» ,
ti ve Polatkanın istifasından bahse
diyordu. Maliye Bakanı Polatkan, Amerika seyahatinde Dışişleri Bakam
Zorlu ile ihtilâfa düşmüştü. Zorlu,
bakanlaı-üstü bir bakan gibi hareket
ediyordu. Dünya Bankası ve Para Fo
nu toplantısında, teamülen Maliye
Bakanlarına ait olan "guvemör”lüh
mevkiini de Polatkandan zorla almışPolatkan hassasiyetle üzerinde •
durduğu bu meseleyi, açık mesele
yapmaktan kalınmıştı. Fakat Zorlu
nun Washington’daki davranışları
bardağı taşırmıştı. Nitekim Polatkan,
Amerikan Hükümetinin Başbakana
tahsis ettiği askerî uçakta yeri ayrıl
mış olmasına rafiroen, başka bir uçak
la New York’a hareket etti ve oradaa
da hiç durmadan Ankaraya döndü,
istifanamesini yazıp cebine koydu.
Başbakanın Amerika dönüşü, onu
karşılamak maksadıyla bakanlar latanbula gittikleri halde, Polatkan Ankarada kaldı. Ma'.iye Bakanlığından
çok kimse. Haşan Polatkanm istifa
namesinin cebinde durduğunu söyle
mektedir. Tabii ki bilmecenin a- t
nahtarı Başbakan Menderesin elinde
dir. Anahtar Menderesin elinde olma
saydı, Maliye Bakanının çoktan isti
fasını vermiş olması lâzım gelirdi. Fa
kat istifaname cepte kaldı ve Polat
kan Başbakanın Ankaraya gelişini

Haşan Polatkan
İstifa cep tef.
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bekledi. Şimdi meselenin halli. Mende
resin Parkoteldeki asabiyetle söylen
miş fikrînde ısrar etmesi veya bir çift
lâfla Polatkamn gönlünü alması şık
larından birini tercih etmesine bağlı
dır. Her halükârda, daima ikinci adam olan ve son zamanlarda "ikinci
adam" mevkiini perçinliyen Dışişleri
Bakanı Zorlunun fiilî durumunda en
ufak değişikçik olmıyacaktır.
Maamafih Başbakan Menderes
Amerika dönüşü, boş koltuklu kabi
nesini tam mevcütlu bir kabine haline
getirme kararını aldı. Parkoteldeki
meşhur ziyafette Başbakan “Sağdan,
soldan, bilhassa yukarıdan ne derler
se desinler, istediğim gibi kabineyi
yapacağım ve ilân edeceğim” diyerek
kararını açıkladı. Başbakan artık
“yeşil ışık” yanmasını beklemiyecekti... Fakat Menderesin boş koltuklan
kimlerle dolduracağı meçhuldü. Polatkan giderse Atamanın Maliye Ba
kanlığına gelmesi kuvvetle muhtemel
di. Samet Ağaoğlunun kabineye gir
mesi bir zaruret sayılıyordu.
İşin aslında boş koltuklan kimin
dolduracağı Menderesten çok, Gru
bun bu günlerdeki davranışına bağlı
olacaktı. Meclis Başkanlığı seçimleri
dolayısi^le yanılan vaadlar bir yana.
Grup şu sırada mevcudiyetini hisset
tirmişse, kabineye Grubun tutuğu adamlar girecekti. Yok Grup varlığı
nı yokluğunu belli etmezse, kırmızı
plâkalı boş koltuklar “etraf’a dağıtı
lacaktı...

C. H. P.
Kulis rağbette değil
D u haftanın sonunda yapılacak olan
Meclis Grubu toplantısında, ken
di adaylannı kazandırmak için Anka
ra Palas, Anadolu Klübü. Meclis koridorlan gibi kulislerde günlerden be
ri hararetli faaliyet gösteren D. P.
milletvekillerinin tam aksine. C. H. P.
milletvekilleri büyük bir sükûnet içinde bulunmaktadırlar. Halbuki D.P.
Grubunun toplandığı günlerde, C. H.
P. Meclis Grubu da toplanacak ve iki
Başkan vekili ile Grup İdare Heyeti
ni seçecektir. Fakat C. H. P. çevrele
rinde, bu seçimler için adaylar ara
sında bir mücadele ve kesif kulis fa
aliyeti başlamamıştır.
C. H. P. milletvekilleri arasında
kulis ç&lınmal&n yapılmamasının bir
sebebi. C. H. P. nin ekipler halinde
yurt gezilerine ilk plânda ehemmiyet
vermesi ise. diğer sebebi de Grup
Başkan vekillerinde aranan vasıflar
üzerinde milletvekillerinin fikir ber
raklığına sahip bulunmalan ve aday
isimlerinin hiç uzun boylu münakaşa
lara lüzum kalmadan kendiliğinden
ortaya çıkmasıdır.
Gerçi, C. H. P. Genel Merkezindeki
son vazife değişikliğinden gocunan
bazı milletvekilleri Başkan vekilleri
secimi dolayısivle Grupta bir gövde
gösterisi denemesine hazırlandılar.
Ama bu hazırlıklar, daha ilk merha
lede bu şekilde düşünen milletvekili
sayısının tasavvurlann pek, ama pek
A K İS ,
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A vtiİ Doğaıı
“Prestij”
çok aşağısında olduğunu ortaya koy
du. Bunun üzerine teşebbüs tavsadı
ve kuüs faliyeti parlamadan söndü.
Gocunan milletvekillerinin tasavvur*
lan Başkan vekilliklerinden birine sa
bık Genel Sekreter Kasım Güleki ge
tirmekti. Fakat kulisteki ük temas
lardan sonra çabucak anlaşıldı ki
Grup Başkan vekilinde bulunması lâ
zım gelen vasıflarla Kasım Gülekin
çalışma tarzı arasında telâfisi güç
büyük farklar mevcuttur. Bu müşahe
deden sonra, Kasım Güleki seçtirme
tasavvunından hemen vazgeçildi ve
bunun yerine, geçen seneki seçimler

de rey verdikleri Avni Doğanı bu se
çimlerde de desteklemeyi kararlaştır
dılar. İlkbaharda Avni Doğan. l*mad
Rüştü Aksala mağlûp olmuştu. Ama
şimdi, Genel Sekreterlik vazifesinin
mesuliyet ve yükünü taşıyan Aksalın
Başkan vekili adaylığı mevzuu bahis
değildi ve bu husus Avni Doğanı des
teklemeye hazırlananlann ümidini
artmyordu.
1954 yılından beri Başkan vekilli
ği vazifesini büyük bir başarıyla gö
ren Nüvit Yetkine gelince, mütevazî
Malatya milletvekili bu devredeki ge
çimlerde adaylığını koymamak niye
tindeydi. Bu niyetini geçen yıl da açıklıyan ve Başkan vekil ligine bir baş
ka “kıymetli arkadaş"ın gelmesini is
teyen Nüvit Yetkin, milletvekillerin
den gelen ısrar ve tazyiklere mukave
met edemiyerek yeniden adaylığını
koymaya mecbur kalmıştı. Aynı ısrar
ve tazyiklerin bu yıl da yapılacağı ve
Nüvit Yetkinin dâvet edildiği vazife
den kaçamıyacagı en kuvvetli ihtimal
dir. Binaenaleyh, bu haftanın sonun
da toplanacak olan C. H. P. Meclis
Grubunun Başkan vekili adaylarından
biri de Nüvit Yetkin olacaktır.
Üçüncü aday, şimdiye kadar Grup
İdare Heyetinde çalışan ve B. M. M.
deki konusmalannın tonunu ayarla
makta maharet gösteren, mutedil ve
soğukkanlı Hıfzı Oğuz Bekatadır.
Grup Başkan vekilliğine aday olikbaşın isimleri de akla gelmektedir,
likbaşın isimleri de akla gelemktedir.
Fakat Turhan Feyzioğlu, gayret ve
enerjisini haklı olarak Merkez İdare
Kurulundaki vazifesine teksif etmek
istemektedir. Fethi Çelik başa gelin
ce, iç tilzü&e vukufu. Meclis müzake
releri sırasında yerinde müdahaleleri
ve siyasî tecrübesi bakımından adı.
Başkan vekili adayı olarak hemen ak
la gelmektedir Fakat Çelikbaş. handikaplannın C. H. » nin Meclis çalışmalanna zarar getirebileceği İhtimali
ni düşüncesiyle, adaylığım koymak
tasavvurunda değildir. Çeükbaşın
handik&pt, bir müddet evvel D. P.
kabinelrinde bakanlık yapmasıdır.
Mecliste, C. H. P. nin pek haklı bir
dâvasımn savunulması sırasında D.P.
saflanndan bu m eslenin ortaya atıl
ması ve sataşmalar yüzünden mev
zuun dağılabilmesi ihtimali, Çelikbaşı liyakatla ifa edebileceği bir vazi
feden şimdilik uzak durmaya mec
bur etmektedir.
Kim kazanamıyacak ?
Tî u hale göre-, C. H. P. Meclis Gruuda bu haftanın sonunda Başkan
vekiliği için ortaya muhtemelen üç
adayın ismi atılacaktır: Nüvit Yetkin.
Hıfzı Oğuz Bekata ve Avni Doğan...
İki Başkan vekilliği için ortada üç aday bulunduğuna göre, mesele, kimin
kazanacağı değil de kimin kaybede
ceği seklinde düşünülmektedir.
Senelerden beri bu vazifeyi liya
katla ifâ eden Nüvit Yetkin, daima
büyük sayıda milletvekili tarafından
desteklenmesi, liderlerin itimadını ha
iz bulunması, siyasi tecrübesi ve Mec
lis kürsüsüne çıktığı zaman kendini
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dinletmeyi bilmesi dolayısiyle en büyUk kazanma şansına sahip görün*
mektedır. Bu hale göre, asıl mücade
le diğer Başkan vekilliği için Hıfzı Oğuz Bekata ve Avni Doğan arasında
geçecektir. C. H P. milletvekillerinin
iki adayın vasıfları arasında yapa
cakları tercih, Başkan vekilinin kim
olacağını meydana koyacaktır.
Avni Doğan, C. H. P. milletvekil
leri arasında Drestije sahip tecrübeli
bir politikacıdır. Ancak İlerlemiş ya
sı ve artık siyasî mücadeleden çok sa
nat ve külün hayatını tercih etmesi,
Avni Doğana rey vermeğe hazırlanan
milletvekillerini
düşündürmektedir.
Grup Başkan vekilliğinin devamlı ve
yorucu çalışmalara ihtiyaç gösteren
bir vazife olduğunda herkes müttefik
tir. Halbuki Avni Doğanın evini dahi
Istanbula nakletmiş olması, boş vakit
lerinde resim yapmak ve kulüpte ar
kadaşlarıyla eğlenmek çağma eriş
mesi seçimde kazanma şansım ciddi
surette eksiltmektedir.
Hıfzı Oğuz Bekata, en çetin çekiş
melerde bile itidalini muhafazayı bil
mesi, hitabet ve ikna kabiliyeti ile birçev vesilelerle Grubun takdirini ka
zanmıştır. Herkesle iyi geçinmesini
bilen mizacı dolayısiyle Grupta hara
retli muarızı bulunmamaktadır. Bil
hassa D. P. çevrelerine hâkim olan
haleti ruhiyeyi daima takip etmesi ve
hav?in sezme kabiliyeti dikkati çekr-v'kte'ür. Ynşmm uzun ve yıpratıcı
cni'pjnf-İErp. ;nüsait olması kazanma
»'«vuru arttırmaktadır. Bu sebepler
le. Başkan vekilliği seçimlerinde raki
bi Avni Doğanı mağlûp etmesi bir
öiroriz otmıyacaktır.
Grup İdare Heyeti seçimlerinde de
herhangi bir mücadele beklenmemek

Nüvit Yetkin
v
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tedir. Umumî kanaat İbrahim Saffet
Omay. Fethi Çellkbaş. Şahap Kitapçı
ve Fazıl Yalçının bu devrede de yerle
rini muhafaza edecekleri ve heyete
yeni birkaç ismin daha ilâve oluna
cağı merkezindedir.
C.
H. P. için, "kim kazanacak”
tan ’ok. nasıl ‘'çalışılacak'’ meselesi
mühimdir. Seçimlerin yaklaşması ve
Parti faaliyetlerinin merkezi sıkleti
nin Meclise kayması ihtimali, grup
çalışmaalrının ehemmiyetini arttır
maktadır.
C.
H. P. grubu evvelki yıllar, B. M.
'M. de herzaman başarılı bir faaliyet
gösterememiştir. Buna sebep, grupta
ekip çalışmasının tam mânasıyla yer
leşmemiş olmasıdır. Bütçe müzakere
leri dışında mUrakabe imkânı veren
tek kapı olarak kalan sözlü soru müessesesinin anarşik bir seklide kulla
nılması bunun delilidir. C. H. P. mil
letvekilinin bir kısmının, ekip ça
lışmasının gönüllü disiplinine mutla
ka alınmaları lâzımdır. Bunun sağ
lanmasında da temel yük Başkan ve
killerine ve Grup İdare Heyetine dü
şecektir. Yurt sezilerinde başarıyla
yürütülen ekip çalışmasının Meclis
İçinde de gerçekleştirilmemesi için
bir sebep yoktur. C. H. P. yi saran di
namizm içinde, bu pürüzler de düzel
tilecektir.
GezIJer
İ l inamizmin ilk örneği plânlı yurt
gezilerinde verildi. Geziler tam
bir başarıydı. Yavaş yavaş böl
gelerinden Ankarava gelen ekip men
suplan, bir noktada birlemiyorlardı.
"Millet ümitlerini C. H. P. ye bağla
mıştır v» seçimlerin bir an evvel ya
pılmasını beklemktedir.
Milletin ümidi haline gelmek, C.
H. P. de bu ümide lâyık olma endişe
ve mes’uliyetini elbette ki artırmak
tadır. Bu mes'uliyet duygusunu en
iyi anlıyanlardan biri Genel Sekre
ter İsmail Rüştü Aksaldır.
Merkezindeki vazifeleriyle, yurt
gezilerini ahenkli bir şekilde yürütme*
sini bilen Aksal, eecen haftanın sonu
na doğru motörlü trenle Zonguldaka
hareket etti, motörlü trene, diğer du
rakta inmek üzere teşkilât üyelerinin
bindiği görüldü. Bu suretle tren yol
culuğu, partililerle sohbet şeklinde
geçti. Motörlü teren. Cuma günü
15.30 da Karabüke vardı. Karabükten otomobillerle. Sarfanboluya hare
ket edildi. Aksal. Akç&su maiıahesi
Semt Ocağında konuştu. Karabüke
saat 18 de dönüldü. Genel Sekreter,
Demir Çelik İşçileri Sanayii Sendika
sını ziyaret ettikten sonra, Esentepe
Ocak kongresine katıldı.
Ertesi günkü gezi 14 saat 10 da
kika sürdü. Genel Sekreter, sabah sa
at 6.30 da yola çıktı. İlk durak Çay
cuma idi. Caycumada, parti binasın
da vatandaşlarla bir müddet sohbet
eden Aksal, Camranlı köyündeki İti
barî İnönü bucak kongr«wine gitti.
Yol. otomobillerin köye kadar gitme
sine imkân vermiyecek kadar kötü
olduğundan Genel Sekreter dlee ka
dar çamura
gömülmek
pahasına
Comralıya yaya yürüdü, öğle yeme-

Is m a ıl K ü s tü A k s a l
Aynk, kafanın emrinde

ğlni r'omralıda köylülerle birlikte ye
di. Aksal bağdaş kurup ikram edilen
tavuğu elle yedi. Yemekten sonra
Bartma hareket edildi Aksal Bartmda Ortamahalle Ocak kongresinde ko
nuştu. Genel Sekreter, Bartmlılara
“C. H. P. İllerin yurdu dolaştıklannı,
memlektın herkösesinde milletin ik
tidar partisinden bunaldığını, yurtla
sın 1950 seçimlerinde olduğundan
çok iktidann karşısında bulunduğuğunu" anlattı ve 1960 veya 1961 se
çimlerinin evvelki seçimlere nazaran
çok daha güç şartlar altında geçebile
ceğini. fakat C. H. P nin "her güçlü
ğü venmeye ve her engeli asmaya
azimli ve kararlı” olduğunu belirtti.
Bartmlı C. H. P.Ankara milletvekili
Hüseyin Balık ne kongrede hazır bu
lundu. ne de gelen heyetle alâkalandı.
Genel Sekreter Bartından aynlmak
üzereyken ortaya çıktı ve Zonguldağa mutlaka geleceğini söyledi. Fakat
Zonguldakta da Hüseyin Balıkı gö
ren olmadı.
Aksal ve beraberindekiler, Bartmdan yol üzerindeki her köyde durarak,
Zonguldak*1 hareket ettiler. Kafile,
her duraktan katılanlarla büyüdü
ve Aksal saat 19.40 ta 50 otomobillik
bir kafileyle Zonguldaka girdi 14 sa
atlik firezinin yorgunluğuna rağmen.
Genel Sekreter. İl merkezinde. İl ve
ilce İdare Kurullarıyla bir toplantı
yaptı.
Pazar günü Zonguldak Merkez İl
çe Kongresi vardı. Aksal, Çağlayan
salonunda bin kişilik coşkun bir toplu
luğun katıldığı kongrede, kendine has
vuzuhu ve tâviz vermiyen efendilillğlyle mühim bir konuşma yaptı. 14
yıl evvel demokrasi vadi ile ortaya çıAK tS, t l
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kajı "sahte demokrasi havarılerf'nin
iktidardan düşme korkusuyla naaıl
çıroındıklarını anlattı. "Mahdut ve
lmtiyazü bahtiyarlar" hâriç vatan
daşların düştüğü gittikoe artan İkti
sadi sıkıntıyı, seiâluyetle belirtti. ısel
meseleleri üzerinde durdu. C. H. P.
nin işet meseleleri karşısındaki tutu
munu belirtti: D. P. için, işçi dâvaları
sadece bir “rey toplama” mcvEuuydu.
Sayısız misallerin -ki en son Zonguldakta bunun ^arlak bir ornoti veril
mişti. -Gösterdiği gibi, D. P. tu mev
zuda en ufak samimiyetten mahrum
du. C. H. P. nin Jşci meselelerinde yap
tıkları -ki biitiın işçi mevzuatı C. H.
P nin eseridir- ve yapacakları, onun
bu dâvayı samimiyetle benimsediği
nin deliliydi.
Konuşma uzun alkışlarla sona er
di Üc günlük "ezi son derece başarı
lı olmuş ve "enel Sekreter Aksal, ka
fa İle ayağın nasıl birlikte çakışacağı
nın güzel bir örneğini vermişti.

Zabıta
Bnmo hârikalar diyarında!
A İman Büyük Elçiliğinin yüksek
memurları müteşebbis vatandaşla
rı Bruno Przetack’ın 1,5 milyar liralık
muazarn bir yatırım projesiyle Türk
halk efkârının gözünü kamaştırdığım
Zafer gazetesinde okudukları zaman,
Türk - Alman iktisadi münasebetle
rindeki bu beklenmedik inkişafa sevi
necekleri yerde, “Eyvah, şimdi biz ne
yapacağız’ diye dertlendiler. Arala
rında uzun İstişareler başladı. Netice
de, Hukuk Müşavirinin Türk makam
larının dikkatini çekmesine karar ver
diler. Zira milyarlık yatırımda Alman
vatandaşı Bruno Przetack. aslında,
Berlin ve Hamburg polisi tarafından
aranan yaman bir beynelmilel sahte
kârdı. “Oteller kuracağım, buz dolabı
fabrikaları açacağım, Türkiyeye mil
yarlar dökeceğim” diye palavralar atarak basını ve halk efkârını kandır
ması karşısında. Alman Büyük Elçili
ğinin hareketsiz kalması mümkün de
ğildi.
Elçilik Hukuk Müşaviri önce tele
fonla Emniyet Genel Müdürü Cemal
Göktanı aradı. Onu bulamayınca Ge
nel Müdür Muavini He görüştü ve Za
fer gazetesinde resmini gördüğü Bru
no Przetack’ın Alman polisi tarafın
dan aranan bir sabıkalı olduğunu, ge
reken tedbirler alınmazsa Bruno’nun
Tilrk polisinin babına da dertler aça
bileceğim bildirdi. Emniyet Genel Mü
dür Muavini, telefonu kapar kapamaz
mahallî polisten Bruno Przetack hakk>nda malûmat istedi. Bir taraftan da
Alman yatırımcısının kalmakta oV-ıgu Grand Otel Balinin hususi dedekti
fine dikkatli davranması bildirildi. Otel personeli, birkaç gün evvel berabeı >jıuo utto Koessier ve Avukat Yılmaz
Başar olduğu halde ge'<»n ve 510 nu
maralı odaya yerleştirilen bu şişman
ve kaba Almandan hiç hoşlanmamış
lar ve doğrusu biraz da şüphelenmlşlerdi. Zira aralarında daima münaka
şa çıkar, bu misafirlerden şişmanı sık
sık şehir içi ve şehirlerarası koırugmazirfv
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V eııi Alıl ara Orduevi binalının Balonlarında açılan "ISO senelik Tttrk* Aıııeı İJi..ıı Jioslluğu Sergisi”, inak şadının tam aksi bir netice vermek
te ve bu
sergiyi ziyaret edenlerin sayısının azlığından ve nasılsa
ziyaret edenlerin ılc yüzlerinin ifadesinden açıkça anlaşılmaktadır.
Demokrat olsun, Halkçı olsun Tilrk vatandaşları 150 senelik TiirkArneriUj.il dostumu sergisinde, bu dostluğun teşekkülünde biiyıik hissesi
olan bir Türk Devlet adam na lâyık olduğu yerin verilmesini arzu etmek
te ve bu yerin e-sirgcıımesindcıı dolayı ciddi üzüntü duymaktadırlar.
11)40 ta Koos\olt ile Kahirede görüsen ve 1917 de Truman Doktrini
aftlt-şı.ıasıyla iki millet arasındaki çok s.kı işbirliğini kuran İsmet İnönüniin resmi, dostluk sergisinde namevcuttur! HaJöu.l. Kahire görüşmeleri
nin vuku bulduğu harp günlerinin büyiik ehemmiyetini bir yana bırakı
nız, bu mülakatın Türkiye ve Amerikan Devlet Başkanlannın tarihte ilk
defa karşı karşıya gelmesini temin etmek gibi müstesna bir mânası da
vardır. I-'akat, gelin görlin kİ 150 senelik dostluk sergisinde bu görüşmeye
ait ne bir resûn, ne bir çizgi mevcut değildir!
Bu üzüntü verici İhmali ne cehalete, ne de gaflete yormaya imkân
yoktur. Zira Aııkaradakl sergi, evvelce İstanbul ve lznürde de Türk hal
kına açılmış ve lııönUnüıı resminin sergide yer almamış olması babının
j-ert tepkilerine maruz kulnııştı. Ankaradakl sergide bu üzüntü uyandıran
nok- a.ılığın telâfi edilmesi, aklın ve üzerine titrenen Türk-Amerikan dost
la;, unun cn tabü bir İcabıydı. Fakat bunun duhl yapılmamış olması, hâ
disedeki cehalet ve gaflet payına yer bırakmamaktadır. Nitekim, sergi
nin Ankaradaki açılış töreninde Amerikan Haberler Merkezi Tanıtma
Dairesi Müdürü George F. Klllmer’ln gazetecilere söylediği sözler, mese
lenin kökiinün cehalet ve gafletten de ötelere vardığını göstermektedir.
Mr. Killmer, sergide 1938-1950 devresine ver verilmemesini, bir noksanlık
olarak kabul ettikten sonra, bunun mes’ullyetlnt, Türkiyeye ait vesika
ların sergi koordinasyon komitesindeki Türk üveler tarafından teinin
edilmesine yüklemiştir. Mr. Killmer, Türk üyeler tarafından verilen nok
san vesiltalann tamamlanması şöyle dursun, bu mevzuda söz söylemenin
bile Amerikalılar İçin mümkün olamıyacağını sözlerine ilâve etmiştir.
Mr. Klllmer’ln sözlerinin mânası hiç bir tefsir ve tahlile İhtiyaç Kos
terin İvecek kadar acıktır: Demek kİ bir iki Türk ilgilinin partizanlığı.
Amerikan Büyiik Elçiliği için. Amerikan Halterler Bürosu için Türk hal
kının hissiyatından çok daha ehemmiyetli ve şayanı hürmettir! Terazi■nin bir kefesine Türk halk efkârının hisleri ve reaksiyonları, diğer kefesi
ne de bir iki partizan zatın hatırı ve rahatı konulduğunda, Amerikan ibre
si ikinci tarafa ağır basmaktadır—
Amerikan Bllyük Elçiliği ve Haberler Bürosu, Türk halkının hissi
yatı yerine bu partizan bir iki kişinin hatır ve rahatını tercih ediyor ve
Mr. killmer, kemali ciddiyetle “Türk Üyeler tarafından verilen vesika
lara bir İlâve yapamazdık” diyebiliyor! Bu, hiç şiiphe yok. eşine az rast
lanır bir fütursuzluk örneğidir. Tiirk - Amerikan dostluğu vesüesiyle
hazırlanan bir sergiyle, Türk halkının hissiyatı rencide edilmekte ve bir
iki partizan zâtın rahatı için iki millet arasındaki dostluğun ciddi rahne
ler almasına zerre kadar ehemmiyet verilmemektedir!
Dost ve sevilen Amerikanın, Türkiyede bu zihniyette fütursuz adam
lar tarafından temsil edUmesi acıdır. Tiirk - Amerikan dostluğunun tah
rif edilmiş ve noksan vesikalı sergilerin üstüne çıkabilmesi için, Amerika
nın memleketimizi tanıyan, Tiirk halkının hislerine hürmet eden, ciddi ve
ak'l, idrak, Iz'an sahibi kimseler tarafından temsil edilmesine ihtiyaç var
dır. Aksi halde, dostluğu arttırmak maksadıyla girişilen teşebbüsler bile
maksadın tam tersine neticeler doğuracaktır.

>-- --------------------------------------------- lar yapıyor, bu konuşmaların sonun
da kVı memnun.yet, kâh memnunly t i::i:k duyuyor ve nıemnuniyetslzligi-ûji arısını otel personeline kaba
davranarak çıkarıyordu. Przetack’ın
telef n görüşmelerinden çoğunu Koorc’inr.syon Bakanı Sebatı Ataman ile
yanması ve otel salonunda tertip etti
ği basın toplantısına bir yı£m gazete
ci ve fotoğrafçının gelmesi, bu şişman
Almanın mühim bir şahsiyet olduğu
intibaını uyandırmışsa da bir gün son
ra polisin ısrarla alâkasının bu şahıs
üzerinde toplanması işin içinde biz

“bit yeniği” bulunduğunu otel perso
nelini dü jündürmeğî başladı. Milyar
lardan cömertçe bahseden Bruno
Przeta.uk’m Pazartesi günü hesabım
kesip otelden otelden ayrılırken bı
raktığı bahşişteki "cimrilik”, ancak
Çarşamba günkü gazeteler bu Alma
nın Interpol tarafından aranan yaman
bir beynelmilel sahtekâr olduğunu ya
zınsa anlaşılabildi.
Alman Büyük Elçiliğinin İkazı üzerlne harekete geçen polis, bu arada
milyarlık yatırımcı hakkında alâka
çekici bilgiler toplamış bulunuyordu.
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Taman bir İş adamı

T akriben bundan 10 ay kadar evvel

-yani bu yılın başında- kara yolu
İle Yunanlstandan Türkiyeye bir A l
man ailesi geldi. Aile, bir baba, bir
anne ve üç kızdan müteşekkildi. 45
yaşlarında, kumral, ciddi yüz İfadeli,
şijrnar, ve her haliyle gösterişli bir adam olan baba Bruno Przetack, İstan
bul a geldikten pek az sonra, Türk po
lisinin eline düştü. Sebep "sahte pasa
port tanzim etmek” ti. Derhal mahke
meye verilen Bruno Przetack, öna
mevkufen -27 glin- sonra da kefaletfe
bağlanarak ve gayrı mevkuf olarak
muhakeme edilmece başlandı. Bu ara
da, bir ihtiyati tedbir olarak, Bruno’lan n mahkeme bitinceye kadar yurt dı
şına çıkmamaları karar altına alındı
Ee, hem memleketine dönemiyecek, mahkemenin sona ermesini bekUyecek, hem de beş kişilik bir aileyi
İstanbul gibi pahalı bir şehirde geçin
dirmeme çalışacak bir Her Bruno kol
ları sıvamaz da ne yapardı? Derhal
temaslara başladı ve beraberce "iş ya
pılabilecek” şerikler aramağa koyul
du. Bir taraftan da, görüştüğü kimse
lere kendisini biraz daha iyi tanıtabümek için tevazuu bırakıp hususî
hayatını anlatmayı uygun buldu. Na
zi Almanyasında büyük mevkilere ka
dar yükselmiş, büyük işler gör
müştü. Harpte S. S. olarak çUışmıştı.
Hatta şimdi Madritteki bir büyük fir
mada, tanınmış S. S. şefi Otto Skorzeney ile iş ortağı idiler. Otto, Mussoliniyi kurtaran S. S. lerin başı idi. Herr
Bruno’nun Almanyada büyük bir ser
veti vardı, önceleri bu servetin meşrûluğu bir hayli münakaşa edilmiş ve
sonunda bütün şüpheler kalkmıştı. O
da, adresi "Hamburg 6. Sehönster
Strasse 8." olan büyük bir firma, kur
muştu. Firmanın ismi Deutsche - Afrikanisehe - Balkan Orient Comp. idi.
Bu dünyanın büyük bir kısmı ile tica
ri münasebetler kuran bir şirketti.
Herr Bruno, Almanyada asgari 450
firma ile iş yapıyordu ve bunların içinde, meselâ Mercedes otomobil fab
rikaları ve Meibach lokomotif fabri
kaları gibi dünyanın her tarafında ta
nınım? isimler vardı. Bruno, bunları
anlattıktan sonra, şimdi Türkiyede iş
sahaları araştırmak istediğini söylü
yor ve projelerini ifşa ediyordu. Mese
lâ kara nakil vasıtaları getirtebilirdi.
Bir telefon veya telgrafla. Almanyadan otomobil, otobüs ve kamyon ka
filelerini yola çıkartabilirdi.
Bütün bu “son derece inandırıcı”
izahattan sonra. Herr Bruno için Tür
kiyede ortak bulmamak, hüsnü kabul
görmemek imkânsızdı. Bir taraftan
pasaport sahtekârlığı davası devam
ededursun, öte yandan “TABO” ve
“DABO” kısa isimli iki şirket kurul
du. TABO’ nun Herr Bruno’dan başka
üç Türk ve bir Alman ortağı, vardı ve
sermayesi 300 bin lira idi. Şirketin
merkezi olarak “Atatürk Bulvan No.
6" adresi gösteriliyordu ve kazara yo
lu bu adrese düşenler, başörtülü bir
yaşlı İstanbul hanımının “ne Tabo'su
oğlum ?” suali üe karşılaşıyorlardı.
Doğrusu. “Atatürk Bulvan No. 6" ad
resinde TABO'yu buiarruyanlar. Ham

1?

burg, Sehönster Straase 8. de "Deutsc
he - Afrikanismhe - Balkan Orient
Comp.” yi nasıl bulacaklardı, bu me
rak edilen bir hıısus gibi görünüyor
du.
Iiesııtl vesikalar
J î ir taraftan pasaport sahtekârlığı
muhakemesi devam ederken, diğar
taraftan Herr Bnuno, yaman bir iş
adanıı olduğunu ispat ediyor; Ankarada ilgili yüksek makamlarla temaslar
yaparak "cazip” tekliflerde bulunu
yor, Merkez Bankası ve Kambiyo
mercileriyle Ticaret Bakanlığı mü
dürleri arasında mekik dokuyordu.
Teklifleri, ticaret âleminde hâdise ya
pacak derecede “korkunç”tu. Meselâ
11500 vasıta ithal etmek Üzere müsaa
de isliyordu. Şimdi müracaat edilse,
Alman Fabrikaları 12-16 aydan evvel
sipariş kabûl etmezlerdi.
Halbuki,
Herr Bruno'nun teklifi, ihtiyaçların

Vaad Politikası!
VT Uyarlık yatırımlar yapacaİTA ğını, dedi...
Biner odalı oteller yaptıraca
ğım, dedi...
Dünyada itibarını büyük,
yardımlar temin edeceğim, de
di...
Yeıü iş sahaları açacağım,
dedi...
Sîzleri kalkındıracağım, de
di...
Saatli saatsiz bakanlarla gö
rüşür, lâfları İktidar jpızetelerlnde manşete geçer, emniyet
kuvvetleri peşinden ayrılmaz
dı...
/
■k
Tanıdınız değil mi sahtekânt
Yakayı nihayet polise kap
tıran yatırımcı Bruno!..

1
süratli ve ucuz temini için “birebir”di.
Resmi makamlar küçük bir müsaade
vereceklerdi. Az kullanılmış, fakat iviee revizyondan geçirilmiş “yem gi
bi” otomobil, otobüs ve kamyonlann
çok ucuza memlekete getirilmeleıi
mümkündü. Hele bedelsiz ithal yoluy
la, bu mesele bile değildi. Brııno’nu!»
Alnıanyadaki milyon lan emre hazırdı.
Eğer istenirse, sadece İsviçre bankalannda Herr Bruno adına yatınlmı.3
40 milyon dolann mevcudiyetini ispat
edebilirdi. Dışarıya döviz çıkması di
ye bir sey bahis mevzuu değildi. Mal
lar gelecek, karşılığı olan Türk liralan da. Türkiyenin turizm kalkınma
sına sarfedllecekti. Bu, Herr Brunc'nun küçük, ehemmiyetsiz bir hediye
si olacaktı!
Ama. hiç kimse söylenilenlerle
hakikatlar arasındaki münasebetle
ri araştırmayı, düşünmüyordu. Resmi
makamlar. Herr Bruno'nun elindel.-i
“inandıncı" vesikalan arttırmak için
sanki yane ediyorlardı. O da. elindeki

vesl kalan sağda solda göstererek
“maceracı bir adam" olmadığım isbat ediyordu. Hele hafta içinde Bruno
Przetack'm beynelmilel bir dolandı
rıcı olduğu ve Interpol tarafından ta
kip edüd.ği gazetelerde haber olarak
neşredilince, etrafındakilere bu vesi
kaları göstermeğe başladı. İşte bakın,
diyordu; bu elimdeki bedelsiz ithal
vesikalanndan biri, tarihi 30/7/1959.
numarası 000120, Merkez Bankasının,
Kambiyonun mühürleri üzerinde...
Takke düşünce
D olisin gözleri Herr Bruno’nun üzerindeydi. Interpol’den gelen ikaz,
Zaferin meşhur is adamının “tehlike
li” olduğunu gösteriyordu. Herr Bru
no’nun şimdiye kadar “bu kabil” suç
lan bir çok defa işlediği ve her defa
sında da kapağı bir yabancı memle
kete attığı anlaşılıyordu. Türk resmi
makamlan, kendilerini bir hayli müş
kül mevkilere düşürmüş bulunan bu
“iş” adamının pasaportunu eline ve
rip hudut dışı etmeğe çoktan kararlı
idiler. Fakat Istanbuldaki dâvâ devam
ediyordu' ve mahkeme, Bruno’nun du
ruşma sona erene kadar yurt dışına
çıkmaması karanm almıştı. Herr Bru
no sanki. Türkiye gibi yatırımlara
müsait ve arzulu bir memleketten ay
rılmamak için, tedbirlerini evvelden
almış bulunuyordu. Herr Bruno, bir
çift sözle İktidar gazetelerinde baş
köşeye oturulan, kolayca iş kurulan,
hatta Fuarda açılacak teşhir pavyonu
için zahmetsizce 100 bin lira bulunan
bir memlekette elbette ki uzun zaman
kalmak isterdi ve on parası olmasa
da, kısa zaman içinde 1,5 milyar lira
kazanıp biner odalı oteller kurabilir
di.
Hayatını fırsatlan değerlendirerek
İdame ettiren Bruno Przetack. bu im
kândan da faydalanmasını bildi ve
TUrkiyedeki ikametini en kârlı şekilde
geçirme gayretine koyuldu. Kendisine
Lmıirde bir Türk ortak bularak Deutseh Afrikanische Balkan - Orient
Komandit Şirketini kurdu ve mükellef
oir yazıhane açarak yakında ithal ede
ceği otomobil ve kamyonlar için kapora toplamağa başladı. Şirketin adı
İtimat uyandırdığı için kısa zamanda
eneyce para topladı. İzmir Fuarından
pavvon istedi. Fakat “nedense” Fuar
da mal teşhir edemedi. Bu arada bir
saatçıva sâdece kadran ile akrep ve
yelkovandan ibaret, içinde makina ak
şamı nâmevcut bir yığın oyuncak sa
ati vutturarak cebe 15 bin lira attı.
Şirketin parlak ismine kapılan bir mü
hendis Bruno’ya 50 bin lira vermekte
tereddüd etmedi. Merkez Bankasından
bedelsiz olarak kamyon ve otomobil
ithali İçin 85 milyon liralık bir müsaa
de almayı da beceren Przetack’ın işle
ri tahminin fevkinde yolunda gidiyor
du. Fakat, ah su talihsiz basın top
lantısını yapmak zorunda kalmasaydı!
Becerikli Bruno, böyle bir basın
toplantısının tehlikesini hesaplıyamıyacak kadar saf değildi. Ama bir ta
raftan da yabancı sermayenin Türklyeye akın ettiği yolundaki haberlerin
ve ecnebilerin beyanatının iktidan na
kadar, memnun bıraktığım çabucak
AKla.
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âgrenmlştl Bu sebeple bütün tehllkosir.i göze alarak kendisine yeni İmkân
lar sağlayabilecek bu basın toplantısı
nı yaptı. Fakat talih, bir defa daha
Bruno’yu yalnız bıraktı ve işler tersi
ne döndü.
Polisin tahkikatı. Bruno Przetack’
xa marifetleriyle birlikte, onun yük
sek şahsiyetlerle ve hatta bakanlarla
temasını da ortaya çıkardığı için, me
sele “ehemmiyetine binaen” İçişleri
Bakanı Dr. Namık Gedike arzedildi.
Bu andan itibaren İçişleri Bakanı tah
kikatla bizzat meşgul olmaya başla
dı. Direktifler verdi ve alınan her ye
ni bilgi, vakit kaybetmeden Dr. Ge
dike duyuruldu. Polis. Pazartesi günü
Balin Otelinden ayrılan sahtekâr Al
manın Istanbula gittiğini meydana
çıkardı. Telsizle İstanbul polisine ha
ber verildi ve Bruno Przetack, geçen
haftanın ortasında Çarşamba günü
Üçüncü Asliye Ceza Mahkemesindeki
dunışmasıııd!<n çıkarken yakalandı.
İstanbul polisine. Przetack hâdisesi
nin peşine düşen basma malûmat sız
dırmamak hususunda kat’i talimat ve
rilmişti. Bu yüzden polis, çok ketum
davrandı. Fakat, mesele Adalete inti
kal ettiğinde -tabii bir neşir yasağı
çıkmazsa- pek alâka çekici yeni tafsi
latın gazete sütunlarını dolduracağı
m ııhak ak tır.

Kıbrıs
Yanaş avı!
P eçen haftanın sonuna doğru. Türk
^
Dışişleri Bakanlığı müdafaaname edasını taşıyan bir açıklama yap
tı. Açıklamada, Kıbns açıklarında

Dr. Fazıl K üçük
Diplomatça davrandı
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1/ ıbrıa açıklarında silâh kaçakçılığı İddiasıyla yakalanan T'urk balıkçı motörü İle, Dışişleri Bakanlığının eibetteki uzaktan yakından bir
alakası yoktur. Cç bal-bçı vatandaşımızın silâh kaçakçılığı yapması da
gayri kabili tasavvurdur. Bu hususlarda hiç Iclmseuln en ufak tereddüdü
yoktur. Nitekim Türk Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta yaptığı bir açık
lamayla “tevkif edildiği öğrenilen Türk balıkçı motörii mürettebat mın
mutad olarak Akdetıizde yunus b a l lı avı ile meşgul bulunduklarını'’
halk efkârına bildirmiştir.
O günden beri halk efkârında bir “yunus avı" merakı uyanmıştır. Me
raklıların başında “hariciyeciler” gelmektedir.
AKİS, yunus avcılığı mevzuunda Türk Dışişleri Bakanlığının tahrik
ettiği meraklı vatandaşların merakını gidermeyi vazife bilmiştir:
Tunus avcılığı Türklyede en ziyade Karadenizde yapılır. Yunus, su
lar iyice soğuduktan sonra saldllerlmlze gelir ve av için yunusların yağ
lanması beklenir. Bu sebeple av mevsimi Ocak, Şubat ve Mart aylarıdır.
Yunus tüfekle avlanır. Derisi kalın olduğu için, kullanılan mermiler,
alelâdc mermiler değildir. Avda “dumdum" tâbir edilen mermiler, çift
barut hakkı ile kullanılır. Bu mermiler deriye girdikten sonra bir defa
da orada patlıyarak öldürücü tesir yaparlar.
Yuııus 'avına rağbet azdır. Zira çok zahmetlidir ve buna mukabil ve
rimsiz bir iştir. Meselâ eskiden Karadeniz ve Marmarada bu av netice
sinde elde edilen yağ miktarından takriben 3 hin tonu ihraç edilirken,
şimdi bu miktar 4-5 yiiz tona düşmüştür. Keza fiyatlar da.. Bu sebeple
yunus avına çıkanların sayısı gün geçtikçe azalmaktadır. Mazot, av mal
zemesi ve diğer masraflar, aksine artmıştır. Hâlen yunus avcılığı eskisi
ne nazaran yüzde 80 azalmıştır. Koskoca Karadenizde bu İşi yapanların
sayısı 5-10 kişiyi geçmemektedir.
Yunus avı, maharet ister. Keskin nişancı olmak lâzımdır. Balığın deri
si sert olduğundan çok defa kurşunu sektirir. Atışlarda avı, bilhasa uaş
nahiyesinden vurmak lâzımdır.
Akdenizde yunus avı revaçta değildir.

batan Türk yelkenlisinin mürettebatı
olan üç Türkün silâh kaçakçılığı yap
mış olmalan “kabili tasavvur bulun
mamakla beraber”. Türk Hükümeti
nin hiçbir zaman Kıbnsa silâh kaçak
çılığını terviç etmediği bildiriliyordu.
Daha açık bir ifadeyle, Türk Hârici
yesi, üç balıkçı silâh kaçakçılığı yap
mış olsa dahi, Türk Hükümetinin bu
işle bir alâkası olmıyacağını belirt
mek istiyordu. Böyle bir açıklama za
ruriydi.
Türk Hâriciyesi bu tarz bir açıklamayı yapmakta geç kalmıştı.
Hatta daha evvel ihtiyatsız bir açık
lamada bulunmuştu. İlk açıklamada,
İngiliz idaresinin silâh kaçakçılığı
iddiasıyla yakaladığı Uç balıkçının,
kaçakçı olmadığı, “mutad üzere Ak
denizde Yunus balığı avı İle meşgul
bulundukları" belirtilmişti. Açıklama
diplomatça değildi. Zira İngiliz ma
kamlarının kaçakçılık iddialarını in
kâr edilmez delillerle ortaya koyma
sı, pekâlâ mümkündü. Bu takdirde.
Hariciye, kaçakçıların müdafaasını
peşinen üzerine alarak kendi kendini
lüzumsuz yere müşkül durumda bıranıuhakkaktır.
Hâdise Cumartesi gecesi vuku bul
muştu. Famagusta limanında devriye
frezen bir İngiliz gemisi “Deniz” adlı
Türk yelkenlisi yakalamıştı, tngilizierin iddiasına göre. "Deniz" kara

ya silâh ve cephane çıkarıyordu. “Deniz”in mürettebatı, İngiliz gemisinin
üzerlerine geldiğini görünce gemiyi
cephanelerle birlikte batırmışlardı.
Ingilizler üç balıkçıyı tevkif etmişler:
donanma deniz dibindeki silâhlan araştırmaya koyulmuştur. “Deniz”de
balıkçılık malzemesinin bulunmadığı
söylenmektedir.
Böyle nâzik bir durumda Türk Hâ
riciyesinin. “Akdeniadeki mutad yu
nus avı”ndan bahsetmesi, lüzumsuz
ve haksız şüpheler uyandırabilecek
bir gaTtı. Nitekim Dr. Fazıl Küçük
çok daha diplomatça davranarak, “Adada bazı insanlar kaçakçılık yapmış
olsa dahi, bundan liderlerin ve bütün
Kıbns Türklerinin mes’ul tutulamıyacağmı” açıkladı ve bu suretle suçu
üstünden attı. Nihayet Türk Hârici
yesi de “yunus balığı avı” iddiasının
garabetini anlayarak -“Dcniz”üı m ü
rettebatı ister kaçakçılık yapsın, ister
yapmasın- bu işten Türk hükümetini
tenzih etti.
Balayım ıı sonu
R ilhassa Makartos - Grivas görüşmeşinden beri. Adada bir fırtına
kopartmaya niyetli görünen Kumlar,
"Deniz” hâdisesini nimet bildiler. Baş
ta Makarios olmak üzere diğer Kum
lar ve basın, Kıbns Türklerine karşı
şiddetli bir kampanyaya giriştiler.
Hava es&seıı çoktan beri elektrikliydi
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dırdı. Makarios, açıklamasında Ana
yasa Komisyonundaki Rum üyelere,
“gavri muayyen bir müddet için” ça
lışmalara katılmama emrini verdiğini
söyledj. Lefkoşenin nüfuzlu Belediye
Başkam Derviş “anlaşmaların artık
yürüıniyeceğini ve bozularak sepete
atılması lâzım geldiğini” ifade ede
rek, Makanos’u tamamladı.
Kıbns Anayasasının tamamlanma
sı işi, bu suretle tam bir çıkmaza gir
miştir. Türk Hükümetinin temsilcisi
Prof Nihad Erim, “Her şey yolunda...
Çalışmalar bitmek üzere.. Tam ahenk
var” derken ve Makarios ile po* poz
resimler çektirirken, Makarios’un
Anayasa Komisyonuna “paydos” de
mesi tam bir sürpriz olmuştur. Ucube
Cumhuriyet, bu yüzden belki de dogmıyacaktır.
ihtilâf, halen Türk - Yunan Hü
kümetleri kademesinde giderilmeye
çalışılacaktır. “Deniz” hâdisesini açığa vuran Ingiltere nin ve bilhassa
Amerikanın Türk - Yunan hükümet
leri arasında ihtilâfın görüşülmesine
seyirci kalmıyacaklan aşikârdır.

Dış Politika

Nihat Erim
Hâlâ iyimseri

#

Türk belediyelerinin resmen tanınma
sı. Rumları kızdırmıştı. Rumlar. Ethos gazetesinin bildirdiğine göre “Be*
lediyeler meselesinin müzakere edil
mekte olduğu ve yakında bir hal çare
sine bağlanacağı cihetle gayri meşru
bir şekilde kurulmuş olan Türk Bele
diye Komitelerinin kanunileştiıilmesi"nden öfkeliydiler. Bilhassa Anaya
sa Komisyonu çalıçmalann;
leri şekilde yürümemesi. A.:;;. Kamla
rını sinirlendiriyordu. Cumhurbaşka
nı muavininin selâhiyetlerini geniş
bir tefsire tâbi tutmak istememiz kar
sısında. meselâ Makarios’un neşir or
ganı Eleftheria "İki başlı bir devlet
kurmak istemekle. Türkler, devlet ye
rine Cengelistan mı kurmak istiyor
lar? Bunu açıkça söylesinler. Biz de
defterlerimizi kapayalım” diyordu.
Gazeteye göre. Rumlar için “tâviz
devri Zürihte sona ernı.^ti.” Bu iddi
aların ardından ag:r tehditler geliyor
du. Rumların Anayasa müzakerelerin
de ya şartlarını dikte ettirmek, ya da
müzakerelere son vermek için fırsat
aradıkları belliydi. Müzakereleri kes
mekle, taktik üstadı Makarios, yeni
den masaya otururken tâviz elde ede
ceği kanaatmdavdı. Yalnız müzake
releri kesmek için, dünya halk ef
kârı önünde, Rumları mağdur durum
da bırakacak haklı bir mazeret bul
mak lâzımdı. “Deniz” hâd vosl, Makarios'a istediği mazereti temin etti.
“Deniz” hâdisesini öğrenir öğren
mez Makarios, Vali vekili G. Sinclair1!
ve Dr. Küçüktt zivaret etti; onlara
Anayasa konuşmalarına devamın
faynasızlığını söyledi. Makarios. daha
sonra bir beyanat vererek, Kibns
Türklerini "samimiyetsizlik” ve “iyi
nivetten mahrum olmak” ile suçlan

Kehanetten vaz geçiş
Z*' eçen haftanın ortasında usun boylu, zayıf, başının orta kısmı saç
sız bir adam, New York’ta televizyon
ekranları üzerinde, sorulan sualleri
cevaplandırırken görüldü. Suallerden
biri şuydu: “Neden Orta Doğudaki
müslilman memleketler aleyhinizde
rey verdi?”
Sualin muhatabı. Birleşmiş Millet
lerdeki Tiirk Daimî Delegesi Seyfullah Esindi. NBC televizyon şebekesi
nin Birleşmiş Milletler saatinde konu
şuyordu. Televizyon muhabiri, pek
tabii olarak onu, herkesi hayrete dü
şüren bir mesele hakkında izahat ver
meye dâvet ediyordu: Nasıl olurdu da
Orta Doğudaki müslüman memleket
ler Türkiyeye rey Vermezler ve gidip
komünist Polonyayı desteklerlerdi ?
Esin, bu güç sualden kaçamak bir
cevapla sıyrılmaya çalıştı. Hâlen bu
memleketlerden “çojhınun” Türkiyeye
rey verdiğini ve ilende "hepsinin” rey
vereceğini söyledi. Bu iddia, maalesef
hakikatin tam tersiydi.
Birleşmiş Milletler müzakerelerini
ve kulis faaliyetini takip eden televiz
yon muhabirinin akıl erdiremediği di
ğer bir mesele, Polonya Mayısta nam
zetliğini ilân ettiği halde. Tttrkiyenin 25 Eylüle kadar geci km esiydi. Za
ferler mhayet kuliste kazanılıyordu
ve kulis faaliyeti zaman isteyen bir
işti.
Esin, bu suali de "Bazı dost mem
leketler kendileri nâmına üyelik İçin
çalışıyorlardı. Onların plânlarını boz
mak istemedik” tarzında cevaplandır
dı. Bahis mevzuu olan "dost memle
ketler” Yunanistan idi. Yunanistan
seçim şansını zayıf görünce, son daki
kada bu sevdadan vazgeçmiş ve aday
lığı tilki cömertliği ile Türkiyeye uratmıştı. “Fedaî” rolü oynamakta bi»
mahzur görmeyen Türk Hâriciyesi,

bu İşi sevinçle benimsemiş ve memle
ketimizin prestiji bakımından hiç te
hoş olmıyan bir denemeye girişmişti.
Bazı NATO memleketlerinin ve dost
müslüman memleketlerin Türkiye ye
rine Polonyaya rey vermesi ne kadar
gafil hareket edildiğini gösteriyor
du. tik iki günde yapılan oylamalar
da gerekli ekseriyeti sağla yamamakla
beraber, Polonya dairria başta gitmiş
ti.
Durum, geçen Pazartesi günü ya
pılan seçimlerde, Amerikanın bizim
nâmımıza yaptığı geniş propaganda
gayretinden sonra biraz değişir gibi
oldu. Pazartesi günkü toplantı, seçim
lerin 26 mcı turuyla başladı. Bu tur
da da komünist Polonya 41, Türkiye
89 rey toplayabildi. 27 ve 28 inci tur
larda Polonya 40 a karşı 41 ile gene
ilerdeydi. Türkiye 29 uncu turda ilk
defa olarak 39 a karşı 41 ile başa geç
ti. Fakat 30 uncu turda 40 a karşı
41 ile tekrar geçildi. 31 inci son turda
Türkiye 42, Polonya 39 rey toplamış
tı. Fakat seçilmek için 54 rey lâzım
dı. Bu yüzden seçimler 2 Kasıma, bı
rakıldı. Bu iki haftalık fasıla zarfın
da, Amerika nüfuzunu kullanarak ge
rekli 12 reyi temine çalışacaktır. Amerikanın geçen haftaki kulis gayret
lerinin Türkiyeye ancak 5-6 rey sağ
layabilmesi, birçok memleketlerin Polonyayı desteklemekten kolayca vazgeçmiyeceklerini göstermektedir. Mü
cadele çetin olacaktır. Nitekim Türkiyenin adaylığını koyduğu günler
de "Kazanacağız” tarzında beyanatlar
veren Seyfullah Esin, bu sefer “Bu
hususta kehanette
bulunmak iste
mem” demekle yetinmiştir.
Neticesi ne olursa olsun, Güvenlik
Konseyine adaylık işi, Hâriciyenin kı
sa görürlülüğü yüzünden Tlirkiyenin
dış itibır.nı gölgelemiştir.

Seyfullah Esin
A rpan kumrusu!
A>'!*
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Basın

35 bin lira para cefasına mahkûm ediüyorlardı. Bundan başka Sakarya
gazetesi hakkında da 1 ay kapatma
karan ittihaz olunuyordu.
İstanbulda mahkûmiyetle netice
lenen dâvada ise, Toplu Basın Mahke
mesi, “Hâdiselerin Aynası” adiı gaze
tenin 1 ay kapatılmasına ve yazı iş
leri müdürü Ragıp Şevki Yeşimin 10
ay hapis, 2500 lira para cezasına çarp
tırılmasına karar verdi.
Basın mevzuatının sert hükümle
ri ve ne tarafa çekilirse o tarafa uzayabllen maddeleri ortada oldukça da
ha birçok Çarşamba, gazetecilerin
Toplu Basın Mahkemelerini doldura
cağı ve dâvalardan pek çoğunun üzü
cü mahkûmiyet kararlarıyla sona ere
ceği muhakkaktı.

Adalet
Yaman adam!
eçen haftanın sonunda Cuma gü
nü, akşamüstü Cağaloğlundan
Taksime doğru hareket eden bir dol
muşun şoförü; “yahu şu Bumin Yamanoğlu ne yamanmış be!” diyordu.
Dolmuş sırasını beklerken, tanıdığı
bir gazeteci rıhtım davası sanıkları
nın tahliye edildiğini söylemiş, “Bu
min ne oldu î ” sualine de ‘Müddeiumu
m i hakkında takipsizlik kararı istedi
ve hâkim de karar verdi” demişti.
Şoför bunun için "ne yaman adam
mış!” diyordu, öyle ya, bir adam hak
kında isbatlı şahitli zabıt tutulsun,
mahkemede ifade verecek polisler üzorinde tesir yapmak istediği, onları
kendi istediği gibi şahadete şevke ça
lıştığı tesbit edilsin, sonra da hiç bir
»ey yapmamış gibi serbest bırakılsın;
doğrusu şoförün “ne yamanmış be!”
demeğe yerden göğe hakkı vardı.

G
Abdulkaüir Gürol
Yakasına yapışıldı

İki daha...
hafta Çarşambş. günü, An
G eçen
kara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir

Toplu Basın Mahkemeleri yığınlarla
dosyayı elden geçirdiler ve birçok ga
zeteci bu dosyaların sanıkları olarak
mahkeme önüne çıktılar. İstanbuldaki
duruşmalardan, b.rinde. Başbakana»
dâvetlisi olarak son Amerika seyaha
tine katılan ve orada Menderesin Türkiyedeki basın rejimini savunurken
söylediği “Yazılan bazı yazıları gör
seniz, meselenin ne olduğunu anlarsı
nız” cümlesini bir şâhit sükûnetiyle
dinleyen Milliyet gazetesi sahibi Er
cüment Karacan da sanık mevkiinde
yer aldı. Diğer birçok dâva gibi Mil
liyet aleyhindeki dâvanın duruşması
da gelecek haftaların çarşambaların
dan birine kaldı. Yalnız biri Eskişehirde, diğeri İstanbulda olmak üzere
İki ba*ın dâvasının duruşmaları mah
kûmiyet kararıyla sona erdi. Eskişehirdeki dâva. Sakarya gazetesinde çı
kan “Yakana yapışmak farz oldu”
başlıklı yazı dolayısile Başbakan Ad
nan Menderesin muvaffakatiyle açıl
mıştı ve sanıkları Sakarya gazetesi
sahibi Abdurrahman Ünügtil ile ya
zı işleri müdürü Abdtilkadir Gürol idi.
Sanıklar. Çarşamba günkü celsede
müdafaalarını yaptılar ve dinin poli
tikaya âlet edilmesini tenkit etmek
maksadıyla kaleme alınan yazının
muhatabının Başbakan Menderes de
ğil, D. P. Genel Başkanı Menderes
olduğunu belirttiler. Müdafaadan son
ra Eskişehir Toplu Basın Mahkemesi
kararını bildirdi. Bu karara göre, Abdülkadir Gürol 10 ay hapis. 2500 lira
para cezasına, Abdurrahm&s ÜnUgüJ
4M tS,
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Be.r. ket versin ki. polis Buraln. hu
karardan ne kadar sevinmişse. R ıh tı»
sanıklarının 28 günden beri Sultanah
met cezaevinde çile dolduran son dört
temsill isi de ondan fazla sevindiril
in şti ve Perşembe günkü 3 saatlik
celse son nda, “asayişi ihlâl edenler"
den ve ‘Gösteri yürüyüşleri kanunu
na muhalefet edenler”den "içerde”
kimse bırakılmamıştı. İnsanın derhal
postah; neye koşup. Radyo Gazetesi
başyazarına müjde vcrecegi geliyor
du.
Böylece Galata Rıhtım olayının 9
mevkuilu 19 sanığının muhakemeleri,
bundan sonra “gayrı mevkuf” olarak
yapılaı ;;ktı ve müdafaa avukatlarının
dört haftadan beri tekrarlıya tekrar
lıya yoruldukları tahliye talepleri,
bundan sonraki celselerde tekrarlanmıyacaktı. Adalet, bir mânâda tecelli
etmişti. Duruşma sonunda, 28 gündenberi “içerde” olanlarla daha evvel kur
tulmuş olanlar ve gözü yaşlı aile men
supları sarmaş dolaş oldular. Sahne,
polis Eumini bile rikkate getirecek
kadar tesirliydi.
Perşembe günkü son celsede, biri
DO • va Gazetesinden Güngör Göktan
olr ;k lisede 9 şahit dinlendi ve bütün
şahitler de sanıkların bigünah oldu
ğunu söylediler. Bu ifadelerle, amme
şahidi olarak daha evvel dinlenmiş si
vil polislerin ifadeleri arasında dağ
lar kadar farklar vardı ve doğru söy
leyeceğine vicdanları üzerine yemin
edenler arasındaki bu dikati çekici ay
kırılıklar düşündürücü idi. Hakim Av
ni Erkunt, beşyüzer lira kefaletle
mevkufları serbest bırakırken, kararı
dinleyenlerin vc sonra Adliye merdi
venlerin; aftır ağır inenlerin yüzlerin
de. bu düşüncenin izlerine rastlanabi
liyordu.
jt

Radyo Gözetesme müjdet.

•
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Borçlar
Seyyaliyet I
P

erida bıraktığımız hafta. Maliye
Bakanı Haşan Polotkan, bir be
yanat vererek, Amme Sektörünün
Merkez Ban kas ata olan donmuş borç
larının konsolide edileceğini açıkladı.
Bu maksatla, pek yakında B. M. M.
ne sunulmak üzere bir kanun tasarısı
hazırlanmıştı.
Tasan, istikrar politikasının tabi!
neticelerinden biriydi. Hatta bu işe
gidilmekte son derece geç kalınmış
tı. Enflasyon yıllannda, bilhassa İk
tisadi Devlet Teşekkülleri ve benzeri
müesseseler ardına kadar açık Mer
kez Bankası kasalanndan faydalan
mışlardı. Bu yüzden, C. H, P. nin iktidan terkettifii gün. Âmme Sektö
rünün Merkez Bankasına olan borç
lan 774 milyon lira İken, istikrar
programının sahneye konduğu tarih
te 5 milyara yaklaşmıştı!
Borcun büvük kısmı, görülmemiş
kalkınmanın ölçü bilmiyen israfı içinde, hesabı kitabı unutan İktisadi
Devlet Teşekkülleri ve benzeri müesseselere aitti.
İstikrar
politikasının
sahneye
konmasıyla, yâni Merkez Bankası
kapılarının hemen hemen tamamen
kapanmasıyla, tabii ki
geçmişteki
borçların ne olacağı meselesi orta
ya çıktı. Geçmişteki borçlann öden
mesi lâzımdı. Ne var ki, mal ve hiz
metlerine 1958 Haziranından beri sa
yısız zamlar yapılmasına rağmen İk
tisadi Devlet Teşekkülleri ve benzeri
müesseseler, geçmiş borçlarını ödiyebilecek durumda değillerdi. Değil
borçlannı ödemek câri ihtiyaçlannı
tek başına karşılıyamıyorlardı. Bu
yüzdendir ki bir çok müessese, müs
tehlikten satışlar vasıtasıyla tahsil
ettiği vergileri, Hazîneye yatırması
lâzım geldiği halde bunu yapmamış,
vergiyi kendi Ihtlj’açlanna sarfetmişti. Uzun müddet, İktisadî Devlet Te
şekkülleri ve benzeri müesseseler yaptıklan ithalâtta, hususi firmalar do
lar başına 620 kuruş prim öderken,
bundan muaf tutulmuşlardı. Konsoli
de dış borç taksitlerini de bu teşek
küller, şimdilik dolar 280 den ödüyor
lardı. Kaldı *i İktisadî Devlet Teşek
külleri ve benzeri müesseselerin câri
masraflarını kendi gelirleriyle karşılamalan ile mesele bitmiyordu. Yıpra
nan teçhizatın yenilenmesi ve yeni yatm m lann finansmanı lâzımdı. Bu fi
nansmanın karşılanması için bir “Yatınm Fonu” kurulmuştu. Ama, yatınm programlarını kısmak ve eskiyen
malzemeyi venileyememek tehlikesini
göze almadıkça, sâdece “Y atınm Fonu”nun kaynaklarına güvenilemezdl.
Bu teşekküllerin gelirlerinin, câri
masrafiannı mutlaka aşması zaruriy
di. Üstelik bir de Merkez Bankasına
yanılan ve yıllardır ödenmeden don
muş borçlann tasfiyesi lâzımdı. Hal
buki bu teşekküllerin çoğu câri masraflannı karşılayamıyacak bir durum
daydı. Di<f*r taraftan, son fevkalâde
16
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dış yardımı veren alacaklı dostlara.
leri İstikrar politik asının bir icabı öMerkez Bankası borçlarının ödenece
larak, ödenemiyen borçların takside
ği taahhüt edilmişti. İşte mecburen
bağlanması hayırlı hizmettir.
tutulması gereken, bu taahhüdün ne
Her taşın altından bir zafer çıkart
ticesi olarak, borçlan uzun vâdell ö- masını bilen D. P. iktidarı, israf poli
deme plânına bağlıyan bahis mevzuu
tikasının neticesi biriken ödlyemedlği
tasan hazırlanmıştır.
borçlan, taksitle ödemeye niyetlenme
D.
P. daha muhalefet yıllannda, yi bile bir muvaffakiyet sayabilmekÂmme Sektörünün Merkez Bankası
tedlr!
na olan borçlarının, uzun vâdeli bir
ödeme plânına bağlanacağı ve Merkez
Bankası borçlanmalanna son verile
ceğini açıklamıştı. 1953 ve 1954 bütçe
müzakereleri sırasında da, Maliye Ba
ikramiyeler
kanı Polatkan bu görüşü tekrarla
f '1 eçen haftanın ortasında. Banka
mıştı. Ama bilhassa 1954 ten İtibaren
Kredilerini Tanzim Komitesi, ban
borç ödeme yerine, hadsiz hesapsız
ka ikramiyelerini tanzim yolunda yeni
bir borçlanma yarışma girişildi. An
bir karar aldı.
cak şimdi mecburen, borç ödeme saf
hasına girilmek üzeredir.
Tanzim Komitesi, geçen yıl bu
mevzuya el atmış, çığınndan çıkan
İktisadi Devlet Teşekkülleri ve
banka İkramiyeleri işini nizamlamıştı.
benzeri müesseselerin. ağır borç yükü
Meselâ bankalar tasarruf mevduatla
nü çok uzun bir müddet içinde dahi
rının ancak binde 6 sim ikramiyelere
olsa, tek başlarına karşılayabilmeleri
ayırabilecekler, her halükârda yıllık
ne imkân yoktur. Bu sebeple, borç
İkramilyeler 500 bin lirayı aşmıyacaktaksitlerinin mühimce bir kısmı çıkatu
nlan tahvil gelirlerinden muayyen bir
yüzdenin bu İşe ayrılmasıyla ve büt
Komite, şimdi bu lüzumlu tahdit
çeden ödenecelctir. Yani borçların mü
leri. bir miktar yumuşatmakta, ikra
him bir kısmı, ya tahviller dolayısiyle
miyeleri, tasarruf mevduatı yekûnu
yapılan yeni borçlanmalarla, ya ver
nun binde yedibuçuğuna çıkarmak
giler vasıtasıyla vatandaşın kesesin
ta ve ikramiye plâfonunu 750 bine
den çıkan paralarla karşılanacaktır.
yükseltmektedir. Buna sebep, istik
rar tedbirlerinin sahneye konmasın
Maliye Baltanı, bu haberi büyük
dan sonra gelişeceği umulan tasar
bir muvaffakiyetmiş gibi aksettir
ruf, mevduatının umulduğu gibi gemekte kusur etmedi. Polatkana göre
lişememcsl olsa gerektir. Son ayla
borçlardan "kâfi seyyaliyet arzehnlra ait tasarruf mevduatı rakamyen - daha açık Türkçeyle ödenmlyen donmuş borçlar - kısımların, u- lan henüz neşredilmiş değildir. Yal
nız İstikrar tedbirlerinin sahneye
zun vâdeli bir borç hâline getirilme
konduğu 1958 Ağustosundan itibaren
si, kredilerin müessirlyetini arttıra
geçen 7 aylık devrede tasam ıf mevdu
cak “Türk parası kıymetinin daha da
atındaki artış pek ehemmiyetli olma
yükselmesi bu yoldan da sağlanacak
mıştır. "Tasarrufu teşvik edici” ikra
tı.”
miyelerin arttınlmasma lüzum duyul
Halbuki Polatkamn iddialarına gö
duğuna göre, sonraki aylarda da ta
re, C. H. P. Merkez Bankasının ku
sarruf mevduatının seyrinin tatmin
ruluşundan 1950 yılına kadar geçer,
kâr olmadığı söylenebilir.
devrede Merkez Bankası kredilerini
İkramiyelerin mevduatı ne derece“malî müzayakayı giderme yolunda”
ve kadar teşvik ettiği belli değildir,
kullanmak zorunda kalmıştır. Bunun
ikramiyelerin tesiri, belki de sanıldı
tedavüldeki para miktannda meydana
ğından çok daha ehemmiyetsizdir. Bu
getirdiği artışlar ve Türk Parasının
hususta hiç bir inceleme yapılmadı
değerinde yaptığı menfi tesirler, borç
ğı için, kat’i bir şey söylemek imkân*
lann tedricen ödenmesi İle karşılanabl
sızdır. Bununla beraber, bundan sonra
lirdi. Halbuki "maalesef bunlar geniş
fiyat istikranna riayet edileceğine gö
ölçüde teraküm ettirilmiş ve 1950 yı
re, faiz hadlerinin para arz ve tale
lında işbasına geçen D. P. İktidarına,
bini realiteye yaklaştıracak bir sevi
maddî veya teknik, hiç bir imkân, hiç
yeye getirilmesi, belki daha isabetli
bir hazırlık bırakılmadan olduğu gibi
dir.
devredilmiştir.” Bu ıslah ameliyesine. Merkez Bankamızın kuruluş tari
Faiz hadlerinin yükseltilmesi, is
hinden 1950 Mayısına kadar geçon 20
tikrar politikası çerçevesinde alınma
yıl içinde bir defa dahi tevesül edilme
sı kararlaştmlan tedbirlerden biriy
miştir. Buna mukabil hazırladığımız
di. Faiz hadleri yükseltilerek para payeni Konsolidasyon Kanunu tasarısı
halılastınlacak. tasarmf teşvik edi
nın 8-9 sene gibi nlsbeten kısa bir sü
lecekti. Bu hususta bir kanun tasarısı
re içinde bu sahada ikinci hayırlı hiz
mn B. M. M. ne sevkedildlği söylen
meti olduğuna burada bilhassa işaret
mişti. Fakat istikrar tfdbirlerinin sah
etmek isterim.” Yani Maliye Bakanı
neye konmasından beri geçen 15 aylık
Polatkana göre, borç m iktan 774 mil
devre zarfında hâlâ bir şey yapılama
yon lirayı bulan C. H. P iktidarının,
mıştır. Gecikme sebebinin, tasan
borçlan uzun vâdell bir ödeme plânı
geni? miktarda kredi alanlann faiz
na bağlamaması kabahat 8 yılda
yükünü bir hayli arttıracağından, mil
borçlan 5 milyar liraya çıkaran ve a- letvekillerinin bundan hoşlanmıyacak ■
1araklı memleketlerin kabul ettirdik
lan endişesi olduğu sanılmaktadır.'
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SITMA TEDAVİSİ
Doğan AVCIOGLÜ
p

artlli, partisiz birçok çevrelerde yaydın bir kanaat
var: “İstikrar politikası muvaffak olursa, iktisa
di durum düzelir” deniyor. Alacaklı dost memleketle
rin, dış yardım mukabilinde kabul ettirdikleri istikrar
politikasında da ayni zihniyet hâkim.
Türkiyenin iktisadi durumunu inceleyen Para Fo
nu ve Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilâtı mütehassısla
rı, hastalığın temel sebebinin enflasyon olduğunu Kör
müşler, enflasyon kaynaklan kurutulunca hastama
İyileşeceği kanaatına varmışlardır. Hatta bu mütehas
sısların düşüncesine göre, enflasyon hastalığı çok fazia
yatırım yapılmasının neticesidir... Enflasyon durunca,
tediye muvazenesi açığı kapanacak, hatta Türkiye 1
milyar doları bulan dış borçlarını 8-10 sene içinde öde
yebilecek hâle g e l e c e k t i r , ûahiide de İktisadî faaliyet,
kısa bir duraklama ve bocalama devresinden sonra sağ
lam temeller üzerinde gelişecektir.
Ecnebi mütehassısların sadakatla tatbik ettirmeye
çalıştıkları istikrar politikası mübalâğasız bundan iba
rettir. Bu politika, klasik bir ıııall reçeteye dayanmak
tadır ve Batı memleketlerinde müteaddit defa, büyiik
bir muvaffakiyetle yürütülmüştür. Meselâ talihsiz Sü
veyş seferinden sonraki son İnciliz buhranını ele ala
lım: Tediye bilançosunda feci bir muvazenesizlik vuku
bulmuştur. Derhal para fiyatını yükselten, kredileri
kısan sert dezenflasyonlst tedbirler alınmıştır. Bunıın
neticesi istihsalde bir durgunluk başgöstermiş, İşsizlik
harp sonrası devresinin en yüksek rakamlarına erişmiş
tir. Ama bir müddet sonra, tediye bilançosu lehe dön
müş, üç yıllık bir durgunluğu müteakip Istilısal hızla
artmış, İşsizUk azalmıştır.
tik bakışta bu sert, fakat tesirli reçetenin Türldyede de İyi neticeler vermemesi İçin bir sebep yoktur.
Eğer memleketimizde bahis mevzuu olan sâdece bir
mali buhrandan ibaret bulunsaydı, enflasyonun kökü
nü kurutucu tedbirler, hastayı ayakları üzerinde dur
durtmaya elbette kİ kâfi gelecekti. Halbuki Tiirkiyede,
iktisadi bünjredekl bir muvazenesizlik bahis mevzuu
dur. İktisadi bünyedeki bir muvazenesizliği de, esas
İtibarıyla mali tedbirlerle İyileştirmeye kalkışmak, he
men hemen sıtmayı muskayla tedaviye muadildir.
Dertlin başı nüfusun yüzde S veya yüzde 3 e yakın bir
nlsbetle, yani görülmemiş bir silr’atle artmasıdır. Zirai
istihsal, verimlerin çabueak arttırılması bir hayal oldu
ğuna göre, artan nüfusu besliyememektedlr. Bu gidişle
Türkiye, pek yakında ziraî mahsul İthalatçısı bir mem
leket hâline gelmeye namzettir. Ziraatte nüfus artışı,
arazinin işe yaramaz şekilde bölünmesine, mer’aların
sürülmesine, ormanların yakılmasına, dolayıslle eroz
yonun artmasına sebep olmaktadır. Köydeki açlık yü
zünden şehre akan nüfus, gittikçe artan sayıda İşsiz
ve meskensizdir.
Böyle bir durumda, aslında lüzumlu mal! tedbirle
rin ne kadar faydası olabilir kl ? Merkez Bankası kre
dilerinin kısılmasının, Tiirk halkının çocuk yanma ka
biliyetine pek fazla tesir etmiyeceğl aşikârdır. Fiyat
ların yükselmesinin önlenmesi, köy kahvelerinde ve di
ğer yerlerde heder edilen İş giiciinil, Cahan’ın meşhur
ettiği tâbirle "24 saatin 23 saatinde çalışma”ya sevkedemiyecektlr. Ziraî İstihsalin, yani verimlerin arttırıl
ması her şeyden evvel yeni bir zihniyetle yeni metodlan n tatbikine bağlı bulunduktan sonra - ki bu başka
bir organizasyon, çok alın teri ve zaman İsteyen bir İş
tir - devalüasyonun ziraî mahsul İstihsalini, bilhassa
ihracatını avantajlı hâle getirmesi, hiç şüphe yok faz
la bir işe yaramıyacaktır.
Elbette ki I>. P. iktidarının mahdut kaynakların
hovardaca İsrafına sebebiyet veren çılgınca enflasyo
nunun mutlaka durdurulması lâzımdır. Ama bu, mail
tedbirler şalının gerisinde yatan asıl meseleleri İkinci
plâna itmek için bir sebep değildir. Haklkatları daha
İTİ görmek için, bilâkis malt şalın kaldırılması zaruri
dir. Hakikat şudur ki, İster enflasyon yapılsın, İster
yapılmasın, dünkü ve bügiinkü rehavet devam ettiği
AKİS,
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müddetçe, toprakların artan nüfusu benliye memesi,
erozyon yüzünden vatamn çöle dönmesi, açlıktan şe
hirlere akın, gecekondular v. s. v. s. gibi meseleler
mevcut olacaktı.
Durum bu merkezdeyken, İktisadî bir tahlisiye amellyeslre girişen ecnebi mütehassıslar çıkıp “enf
lasyonu durdur, meselenin kısmı küllisi halledilecek
tir” diyorlar. Onlara göre kabahat, çok çabuk ve çok
fazla yatırım yapmaktır. En fazla ilgilendikleri tediye
muvazenesi açığı, dahili talebin sıkı kontrolünün ya
nı sıra, yatırımlar azaltılırsa izale edilecektir. Mali ted
birlerin 1958 Ağustosundan beri ttisbeten sıkı bir şe
kilde yürütülmesine rağmen, tediye muvazenesinde
beklenen İyileşme vuku bulmayınca. Batılı dostların fi
ilen sözcüsü ecnebi mütehassısların tavsiyesi, yatırım
ları kısmaktır. Ne tuhaftır ki yatırımların cömertçe kı
sılmasını tavsiye eden ecnebi mütehassıslar, salâhi
yetlerini aşmak pahasına da olsa, şahsî kaprisler uğru
na yürütülen verimsiz güzelleştirme yatırımları için
hiç bir şey dememektedirler!..
Halbuki bahis mevzun olan, malî buhranın perde
lediği iktisadi buhrandır. İktisadî buhrandan kurtu
luşun yolu da, yeni bir zihniyet, yeni bir psikolojik ha
va içinde çok daha fazla ve çok daha müessir yatı
rım yapmaktır. Halk efkârında büyük akisleri olan Baado raporu, hu bakımdan büyiik bir hizmet yapmış
tır. Uzun vâdcli İktisadî meseleler üzerinde kafa yoran
ve bu yüzden kısa vâdcli maU tedbirlerin kör edici te- |
şirinden sıyrılan Baade, dikkat nazarlarını iktisadi buh
ran üzerine çekerek tehlike çanlarını çalmıştır. Baade
sâyesinde, açlar ordulurınm üzerinde dolaşacağı çöle
dönmüş bir vatan tehlikesiyle karşı karşıya bulundu
ğumuz ve buna rağmen az ve verimsiz yatırım yaptı
ğımız halk efkârına duyurulmuştur.
Meselenin azameti karşısında, malî tedbirler, lüzum
lu olsalar dahi, ehemmiyetlerini çok kaybetmektedir.
Ne tuhaftır kl, bilhassa 1954 ten sonra dört yıl tutu
nacak bir dal bulma gayreti içinde malî tedbirleri kü
çümseyen ve “esas mesele kalkınmadır” diyen D. P.
İktidarı, istikrar tedbirleri mecburen sahneye kondu
ğu tarihten beri, hiç değilse nazarhatta ortodoka
bir maliyeci kesilmiştir! “Mail tedbirler muvaffak
oldu” propagandası almış yürümüştür. Ecnebi mütehas
sıslar da “pedagojik” endişelerle D. P. İktidarının bu
yeni propaganda görüşünü teyid eden konuşmalar yap
mışlardır.
Sağlanmış olmaktan henüz uzaksa da, istikrarın te
sisi, bugünden mevcudiyetini feci şekilde hissettiren
yarının meseleleri unutulursa, pek o kadar fazla güç
bir iş değildir. Ama istikrar sağlansa da, hızlı nüfus ar
tışı, çöle dönen topraklar, şehirlere akın, şehirlerde iş
ve mesken derdi gibi meseleler, eskLsl gibi, hatta es
kisinden daha bilytik bir şiddetle hissedilecektir. İster
se yüz milyonlarca dış yardım alınsın, iktisadı buhranı
hal yolunda enerjik adımlar atılmadıkça, netice hemen
hemen hiç doğişmlyecektlr. Tiirkiyede hâlen İktisadi
bakımdan “fevkalâde hal’’ durumu mevcuttur ve “fev
kalâde hal” ancak 10 - 15 yıl sürecek millî bir İktisadî
seferberük sâyesinde önlenebilir.
D.
P. iktidarının bu İşi başaramıya^ağı ve millet
ten gerekil gayreti istiyemiyeceğl aşikârdır. Tehlike
çanlarının çalmasına rağmen, milletten fedakârlık İs
temeye lmkâıı bırakmayan “mesut azınlık” israfı eski
hızıyla devam etmekte, şahsi kaprisler uğruna yürütü
len güzelleştirme yatırımlarından vazgeçllmemekte ve
rasyonel bir yatırım politikasının en büyük diişmanı
olan "rey yatırımları” ön plânda tutulmaktadır. Başlı
başına pek az mâna İfade eden İstikrar tedbirleri, İni
değişmeyen zihniyetin üzerin* mecburen giy ilmiş dar
bir elbiseden İbarettir.
Bu şartlar altında en İyimser ihtimallerle dış yar
dım artsa da, İstikrar sağlansa da iktisadi durumda bir
düzelme görültniyecektir. Bilâkis İktisadi durura 1660
da 1959 daktnden kötü ve nlhavet 1961 de 1960 da kin
den kötü olacaktır.
t

D Ü N Y A D A

O L U P

P, Î T E N L E R

Doğu -Bütı
Ne zaman
p

eçen haftanın ortasında Perşem*
be günü Başkan Eisenhower is
tirahat İçin gittiği Augusta yakının
daki Richmond Otelinde bir basın top
lantım yaptı ve Zirve Toplantısı hakkmdaki görüşlerini açıkladı. Eisenhower Aralık başında bir toplantıya ta
raftardır. Yalnız daha evvel Batılılan n görüşlerini koordine etmeleri lâeımdı. Eisenhower ne zaman isterler
se, de Gaullc, Macmillan ve Adenauer *
üe görüşmeye hazırdı. Fakat Eisenhover herhangi bir tarih üzerinde İsrar
etmediğini belirtti. Bu husustaki gö
rüşlerini Batılı hükümet başlarına
bildirmişti.
Ingiltere erken Zirve K o n fe tis i
nin Anıerikadan daha fazla h aı... etli
taraftarıydı. Paristeki Sovyet Sefiri
Vüıogradov da “Başkan Eisenhovver’In teklifine iştirâk ediyoruz” diyerek
Rusyanm da erken bir Zirve Konfe
ransı istediğini belirtti. Fakat herhal
de Adenauer'in desteklediği General
de Gaullc aynı fikirde değildi. Fransız
Hükümeti geçen Çarşamba. Zirve
Konferansı için gelecek ilkbahara ka
dar beklenilmesini istediğini açıkla
dı.
*'!' >nu?acaihz. fakat ne zaman koyıfc” tarzındaki bu diplomatik
«v’i'n (‘a n btr müddet süreceğe benzejn^k>leoir. Halk efkârı, bu “diplomatik
uioelikier’’den tabii ki bir şev anla
mamaktadır. Ajanslar, gazeteler, rad
yolar hemen iki yıldan beri “ne zaman
toplanalım” meselesi etrafında dönen
binlerce konuşmayı ve müzakereleri
nakletmektedirler. Mesele hâlâ uza
yıp gitmekte ve ilk bakışta ehemmi
yetsiz görünen Zirve tarihinin teabltinin bu kadar mühim bir mesele hâ
line gelmesi halk efkârını şaşırtmak
tadır. Hele Krutçef - Eisenhovver gö
rüşmelerinden sonra. Zirve yolunda
bütün maniaların kalktığını zanneden
ler. bıkkınlık veren “ne zaman" mü
nakaşalarının yeniden başlamasına akıl erdirememektedirler.

General De Gauile
M üstakil adam

Politikacılar
Bir büyük adam
p

eride bıraktığımız haftanın başında Salı günü, bütün dünya insan
larının ismini bildikleri General Marshall’ın nâşı Washington'a bakan Ar-

Bu arada diğer sürpriz bir haber,
General üe Gauıle’ün Aralık sonunda
veya 1960 başında Krutçefi Fransaya
dâvet etmesinin öğrenilmesi
oldu.
Krutçefln esas itibariyle dftveti kabul
ettiği, fakat ziyaret tarihini henüz
bildirmediği söylenmektedir.
Zirve toplantısı arifesinde bu dâ
vet birez tuhaf karşılandı ve FYanşa
nın müttefiklerinden müstakil hareket
etmek arzusunun yeni bir tezahürü olarak tefsir edildi. Rusya da esasen
bunu araştırmakta. Batı tesanüdünü
zayıflatmaya çalışmaktadır. Bu se
beple, ICrutçefin General de Gaulle’ün
avanslarındım azami faydayı sağla
maya çalışacağından şüphe edilme
mektedir.
i»

lington mezarlığına gömüldü. Cenaze
merasiminde Truıııan ve E.senhover
yanyana hazırdılar. Cenazenin kal
dırıldığı kilise, kırmızı-beyaz güiier
ve krizantemlerle doluydu. Truman
onun tem "Robert E Lee'den ben en
büyük general. Thomas Jefferaon’dan
beri en büyük idareci ve zamanımızın
büyüklerinin en büyüğü’ demekten
kendini alamadı.
General Marshall’m ismi ilk defa
Genel Kurmay Başkanlığına getirildi
ği 1939 yılında işitildi. O tar hlerd.î
Avrupada harp tehlikesi belirmişti.
Amerika harbi aklına getirmiyordu.
Harbin dışında kalınamıyacağını anla
yan nâdir Amerikalılardan biri olan
Marshall, silahlanma ve mecburi as
kerliğin kabulü için çetin bir mücade
leye girişti. 1939 da hemen hemen hiç
bir askerî kuvvete sahip olmıyan Amerikamn savunma sistemini organi
ze eden ve onu demir gibi bir orduya
kavûşturan adam Marshall’dir.
Marshall, İkinci Dünya Harbinde
parlak bir Genel Kurmay Başkanı ol
du. Church ll'in Balkanlardan cephe
açılması fikrine karşı koyan ve İkin
ci Cepheyi Atlantikte açtıran Marshail olmuştur. Balkan cephesi açılsay
dı, muhtemelen Türkiye de harbe gir
mek zorunda kalacaktı.
Marshall 1915 te Kurmay Başkan
lığını terketti. Çine hususî bir misyon
ile gitti. Orada Çan Kay Şek hükü
metinin. rüşvet ve ihtilâs içinde yüz
düğünü, hiç bir yardımın onu kurtaramıyacağını Kördü ve söyledi. Bu
yüzden McCarthy taraftarlarının bir
çok tenkidini üzerine çekti.
Marshall, 1947 de Dışişleri Baka
nı oldu. Türkiye ve Yunanistana yar
dım gayesi güden, Truman doktrini
nin hazırlanmasına katıldı. Fakat asıl onu dünya çapında meşhur eden 5
Haziran 1947 de Harvard üniversite
sinde vantığı bir konuşmavla acıklad’Çı plândır. Marshall, Harvard’da
“Politikamız hiç bir memlekete. hi<j
bir doktrine yöneltilmemıştir. Politi
kamız açlık ve sefalete karşıdır. Hür
müesseselerin vaşıyableceği slvıst
ve sosyal şartların tesisine imkân
vermek irin ekonomiyi v«-niden can
landırmak istiyoruz” dedi. Bu söz
ler. ac ve ümitsiz üısanlara yeniden
ümit veren Marshall. Plânına mün
cer oldu.
1948 de bakayan Marshall Plânı.
T ’^k-yenin ik ti^ d l
kalkınmasında
mühim rol oynamıştır.

Ciincy Kutbu
işbirliği

General Marshall
Bir biiyük adam idi

P e^en hafta Washington'da Rusya
^ dahil 12 memleket temsilcileri, bir
buz yığınından ibaret olan “Antarntik”in istikbal.ni tâyin için masa ba
şına oturdular.
Yüz küsur sene evvel keşfedilen
“buz kıt’ası” ile yakın zamanlara ka
dar kâşiflerden başka kimse ilgilen
medi. Ancak, İkinci Dünya Harbi iîe.
Güney Kutbu civarındaki “buz kıt’A K İS ,
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ası" ehemmiyet kazandı. Harpte Sü
veyş Kanalının kapanması. Panama
Kanalının tehlikeli bir hAle gelmesi,
nakliyatın Afrika ve Güney Amerikayı dolaşarak yapılmasın: gerektirdi.
Bu yüzden "buz kıt'as2"mn stara tejık
ehemmiyeti arttı ve kıt'a üzerinde ha
kimiyet haklan iddia edenlerin sayısı
çoğaldı. Fransa, Avustralya. Yeni Ze
landa, Norveç, İngiltere, ŞUi ve Ar
jantin "buz pastası tıın dilimlerini pa.y
laşmak İçin mücadeleye Kiriştiler.
1919 da Rusya da sesini yükseltti ve
kendisinin katılmadığı bir taksimi tanımıyacagır.ı bildirdi. Bu arada hava
cılığın gelişmesi dolayısile, Kutuplar
dan geçen hava seferlerinde “buz kıt’asfn ın bir durak olarak kullanılması
lüzumu Antarktik’c karşı duyulan alâkayı daha da arttırdı. Maamafih
asıl alâka, geçen yılki Milletlerarası
Jeofizik Yılı dolayısile duyuldu. 12
Memleket, “buz kıt’ası”nda llm! üs
ler kurdular, llm ! üsleri askerî üsle
rin tâkip edeceği aşikârdı. İşte So
ğuk Harbin Güney Kutbuna da sira
yetini önlemek roaksadile, Rusya da
hil, 12 memleket VVashlngton’da top
landılar. "Onikiler” buz kıt’asının as
kerî üsler için kullanılması ve Millet
lerarası Jeofizik yılı dolayısile Doğu
ve Patı blokları arasında başlayan iş
birliğinin devam ettirilmesi hususun
da anlaşmaya başladılar. Bu suretle
Doğu ve Batı blokları arasında bir
işbirliği örneği verilmiş oldu.
Toplantıda hâkimiyet iddiaları me
selesinin, ihtilafları halletmenin müm
kün olmıyacağı bilindiği için, bahis
mevzuu edilmemesi kararlaştırılmış
tı. Maamafih bazı Güney Amerika
memleketleri, bu meseleyi ortaya attı
lar. Fakat ihtilafların üzerinde durul
madı. Asıl mesele, askeri Usıeıın ku
rulmasının önlenmesi ve ilmi işbirli
ğinin devam ettirilmesiydi. Yalmz Do
ğu ve Batı bloklarının mükemmel bir
işbirliği örneği verdiği konferans. So
ğuk Harpten tamamile uzak kalama
dı. Rusya, İngiltere ve Japonyanın da
desteği ile, ilmi işbirliğinin sâdece 1 İ
memlekete inhisar ettirilmesindeki
acayipliği belirtti... Atom bombasında
inhisar anlaşılabilirdi, ama ilimde in
hisarı anlamaya imkân yoktu. Bıı se
beple ilmî işbirliği, “buz kıt’ası”nda
ilmi üsler kuran 12 memlekete inhisar
ett.rilmeyip herkese açık olmalıydı.
Fakat Amerika Birleşik Devletleri,
bu teklifin altında politik bir manevra
yattığı fikrine kapıldı. Rusyanm bu
teklifle Komünist Cini Amerikayla
bir masa başına otıırima gayesini g'lttü£ünü düşündü. Bu seben’e ilk ba
kışta eok makul görünen teklifi ka
bule yanaşmadı.
Sorduk Harp, bu işte de hükmünü
yürüttü.

Birleşmiş MiU«*tl«-r
Silâhsızlanmadan sonra!
TJ irleşmiş Milletler, baş mesele ha-

Jine «elen silâhsızlanma mevzuund ık i konuşmalarına geçen hafta da
bıkmadan devam etti. Fransız delege
si Jules Moch, uzun menztl'i<gl?fJprin
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Demokrasi

17 tmer, bıyıklı, zayıf, orun twıylu bir adam... K Oban m en gözde eHnhu» i.'ş/ttttkl “IklUaT in clır«Kteru Carltj» FrajKjuU Küba d^uiokramisi
ni anlatıyor:
Küba İhtilâli, halkın teşkil «ttlği ordunun diktatör Batlsta'tııu pro
fesyonel ordusu üzerinde /aJuridir. Halk kuvvetleri bu profesyonel or
dunun evvelâ im» alini \»ktı, sonra ouu silâhsız bıraktı, önce oıâaea.
son.-a tnaddelcu unu yendi, jjiıınliye kadar denirdi kı ordunun yardımı
olnıad kea ihtilâl yapılanırız. Hfc değilse ordunun tasvlpkâr bitaraflığı
lâzımdır. Hele orduya karşı ihtilâl imkânsızdır. Küba ihtilâli bu dttşıaıcenın yaıu<şıiğııı> ortaya koymuştur. Küba halkı, diktatör Batisı»’nın profesyonel ordusunu mağlup etmiştir.
Giiney Amerikada ordu, bir “kast” teşkil etmektedir. Hükümetleri o
yaııar, o devirir. Batistanın generallerinden birinin dediği gibi, politi
kli da üç siyasi parii vardır: Sarılar -yaııl ordu-, Maviler -yani polis-,
Beyazlar -yani bahriye-...
Güney Amerikada ordunun kuvvetini arttıran diğer bir sebep var
dır. Bu, ecnebi kumpanyaların eseridir. Memleketin iktisadi hayatını el
lerinde tutan büyük ecnebi şirketler, nüfuzlarını genişletmek veya sağ
lamlaştırmak için ordu şeflerinin yardımlarını sağlamak g e r e k t i ğ i n i
çabucak anlamışlardır. Askerler çabucak yükselmek için, şu veya bu
şirketin odamı olmak gerektiğini öğrenmişlerdir. 15u sebeple ordu şefle
ri ve h iyük ecnebi şirketler arasında sağlara bağlar kurulmuştur. Poli
tikanın hâkimi ordu, bir diktatör yıpranınca onu devirir, yerine başka
bir d'.ktatör kor. Diktatör devirme işine, Anayasayı ve kanuna hâkim
kılmak ümidiyle sivil tevekküller de karışır. Fakat netice hayal kırıklı
ğıdır. Askeri oyun devam eder. Başa hazan sivil cumhurbaşkanları da
getirilirse, onlar ordunun e,i, ldlr. Demokrasi hayalleri, bu yüzden heder
olup gitmiştir.
Kübadaki son ihtilâl bunlardan tamamile farklıdır, ihtilâl, iki yıl için
de halkı silâhlandırmış ve neticede Batista ile ordusunu perişan etmiş
tir. Küba bugün halktan müteşekkil bir onluya sahiptir. Ordu, artık bir
“kast” değildir, milleti tam manaslle temsil etmektedir. Askeri başanılan sonra, sosyal ve iktisadi sahada geniş ıslahat ve inkilâp hareketle
rine glrlşilebilmesi, bu sayede ııılunkün olmaktadır.
Kübada ihtilâlden sonra harp suçlularının kurşuna dizilmesi çok yan
lış anlaşılmıştır. Ballsta diktatörlüğünün 20 bin kişinin kanma girdiği
çabuk unutulmuştur. İhtilâlden sonra da diktatörün sayısız mukave
met yuvaları keşfedilmiştir. Küba Hükümeti, milletlerarası otoritelerin
önünde bu iddiaları delilleriyle ispata hazırdır.
Aslında, tarihte ilk defa olarak bir halk, kendine en insafsızca, cani
ce zulmedenlerden, iktidara çelince İntikam almaya kalkışnıamaktadır.
İlıtilâi şefleri, daha işin başında, halktan kendi kendilerine adalet yap
mamayı talep etmişlerdir. Fakat millet, suçluların cezalandırılmasını is
temekteydi. Tecrübeyle biliyordu ki, cezasız kalan cântler, bir müddet
sonra yeniden cellatl ğa bağlıyabilmektedir. 19S3’te Machado'nun dikta
törlüğü devri İdi îtten sonra, cellatların çoğuna İlişilmedi. Neticede bu cel
latlar birkaç yıl sonra, cezasız kalmanın verdiği bir ciir’etle, cinayetler
işlemeğe baijlad lar. Bu sebeple katillerin cezalandırılması bir zaruretti.
Onlanıı cezaland'rıl ası sayesindedir kİ Kiibada, halkın kendi kendine
adalet yapması, yani onbiıılerce insanın boğazlanması önlenmiştir.
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htiı'âl KÜbada kat’l şekilde, halk hakimiyetini gerçekleştirmiştir. ITâlcı» ınklıâplar devresine girilmiş. Kübanın İktisadî ve sosyal bakımdan
köklü bir şekilde derisi İrilmesine başlanmıştır. İnkılâplar insan hakları
nı çiğnemeden, demokratik yollardan yapılacaktır, ihtilâl zulmü yıkmış,
toplanma, hasın ve tenkit hürriyetlerini g e t i r m i ş t i r . Kübada direkt de
mokrasi hâkimdir. He- hfid!«e h:ı!k>n hllglsine sunulmuş, açıkça münaka
şa edl'miş. sonunda balkın deJigi yapılmıştır, t'cretler İsçilerle konuşa
rak kült-'ire! meseleler hoca ve talebelerin reyi alınarak halledilmeye
çalışılm-ştır.
Toprak reforrrn halkın eseridir. Toprağın .yüzde 90 ı büyük toprak
sahiplerinin elinılevdi. Ekilen toprakların 700 hin hektarı ecnebi şirket
lerin tasar ru fundaydı. 100 kadar Kübalı şirket, 3,5 milyon hektar arazi
yi işletiyordu Toprak reformuyla. 4 milyon hektardan fazla arazi halka
lııd» edilmiştir. Bıı savede halkın aç ve İssiz kalması ııahasına, sadece
şeker kamış- ziraatı yanılması önlenmiştir. Hâlen halk, ziraat ve sana
yide istilısa'i arttırmak için arılar gibi çalışmaktadır.
Hürriyet ve kalkınma bir arada yürütülmektedir ve yürütülecektir.
Amerikanın silâhsızlanma taarruzuna
sahne, oldu. Daha evvel Krutçef, BlrJeşnüı Milletler kürsüsünden 4 yıl için

de askeri mekteplerin kapanmasına ve
subayların işsiz kalmasına müncer
olacak tam bir silahsızlanma fikrini
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DÜNYADA OLUP BİTENLER..
ortaya atmıştı. Birleşmiş Milletler bu
Rus projesini gllndemüıe almıştır.
Amerikanın Birleşmiş Milletler
tem?'irisi Henry Cıbot Lodge'un Çarsamba güntl yaptığı konuşma, Rus
teklifine bir cevaptır. Lodge, Ameri
kanın başından beri yilzde yüz bir
silâhsızlanmaya taraftar
olduğunu
6oyledi. Yalnız yüzde yüz silâhsızlan
ma, yüzde yüz teftiş ile birlikte yürü
tülmeliydi. Halbuki Rus plânında ne
gibi bir teftiş ve kontrol sistemi isten
diği anlaşılmıyordu. Rusya önümüzde
ki yıl Cenevrcde Silâhsızlanma Konfe
ransı başlamadan evvel, bu hususta
ki fikirlerini sarih hir şekilde ortaya
koymalıydı.
LftOge’un konuçmasüiuı en n'âka
çekli; '.arafı. Birleşmiş Milletler. ı.am
bir sılahsıziaıııuoiiUi „ta çeklenmesi
hâlinde asayişin nasıl temin edilece
ği hususunda inceleme yapmaya dâvet etmesi oldu.
Lodge, askersiz bir dünyada, ka
nunu hâkim kılmak için bazı müesseseıere ihtiyaç olduğu kanaatindeydi.
Bilhassa üç mesele teferruatlı bir şe
kilde cevaplandırılın alıydı.
Evvelâ
ne tip bir milletlerarası polis kuvve
ti teşkil edilmesi gerektiği tâyin olunnıalıydı. Böyle bir kuvvetin tâbi
olacağı milletlerarası kanunun pren
sipleri ortaya konulmalıydı. Memle
ketleri dahilinde ne gibi emniyet kuv
vetlerine ihtiyaç olduğu kararlaştırıl
malıydı.
Amerikanın tam bir silahsızlanma
fikrini benimsiyerek, şimdiden asker
siz dünyanın aşayişi üzerinde kafa
yorması iyi karşılandı. Bu suretle Rus
teklifine propaganda bakımından iyi
bir cevap verilmiş oldu.
Meselenin esasına gelince, silah

sızlanma meselesi. 10 küsur yıllık mütakerelere rağmen hâlâ yerinde say
maktadır. Tek terakki, Rusların niha
yet kontrol prensibini kabul etmele
riyle elde edilmiştir. Fakat asıl mese
le. kontrol ve teftiş hususunda m ü
şahhas hal şekillerine varmaktır. Geç
miş tecrübeler, askersiz dünya fikri
çok câzip olmasına rağmen, f;ızla ha
yale yer bırakmamaktadır. Maamaflh
geçmiş yıllara nazaran daha ümitli
bir denemeye 1960 yılında, Cenevrede
Birleşmiş Milletlerin dışında başlana
caktır. Doğu ve Batı bloklarının be
şer temsilciyle katılacakları Silâhsız
lanma Konferansı, hiç şüphe yok, şim
diye kadarki toplantıların en ciddîsi
olacaktır.

A. 13. D.
Çelik grevi
p

eçen haftanın ortasında Perşembe günü. Üçüncü Amerikan Sey
yar Mahkemesi, Eisenhower’iıı 99 gün
lük çelik grevinin durdurulması hakkmdaki talebini incelemeye başladı.
Bir gün evvel, alt mahkeme grevi dur
durma kararı almıştı. İşçi temsilci
leri buna itiraz etti. Karan gelecek
hafta Seyyar Mahkeme verecektir.
99 günlük çelik grevi 700 bin iş
çiyi ilgilendiriyordu. Fabrikalar ay
lardır bomboştu Pittsburgh’u ziyaret
eden Başbakan Menderes, bu yüzden
görülmeye değer çelik fabrikalarını
gezememişti. Çelik stoklannın gittik
çe azalması, diğer sanayi kollarının
faaliyetini de yavaşlatıyordu. ’Tîrevin,
hatta Türkiyeye bile zaran dokunma
ya başlamıştı. Çelik sanayiinde mü
himce miktarda krom kullanılıyordu.
Amerikada çelik istihsalinin durması,
Türkiyenin krom ihracatını da balta
lamıştı.
Amerikan Hükümetinin, devam
ederse bütün İktisadî hayatı felce uğ
ratabilecek grev karşısında somına
kadar seyirci kalmasına imkân yoktu.
Başlangıçta Eisenhovver, patron ve
işçi temsilcilerinin müzakere yoluyla
kendi aralannda' anlaşabileceklerini
düşünmüş, müdaheleden kaçınmıştı.
Fakat patron ve işçi temsilcileri bir
anlaşmaya varamamışlardır. Bunun
üzerine Eisenhower. Taft - Hartley
Kanununun verdiği seîâhiyetlere da
yanarak, 80 günlük bir müddet için
grevi durdurma teşebbüsüne geçmiş
tir
Eisenhovver anlaşma ümidinin kal
madığım, Güney Kalifomiyadaki istiralıatinden dönünce öğrendi. Washington’a varınca, ilgili kabine üyeleJİNEKOLOG - OPERATÖR
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Balkan Eisenhovver
Greve “dur” emri
rini 3eyaz Sarayda topladı. Bırlikt»
Taft - Hartley Kanununun derpiş et
tiği mekanizmayı harekete geçirmek
ten başka çâre olmadığına karar ver
diler. Başkan yazdığı bir mektupla
bu kararı açıkladı ve grevin tarafların
anlaşmasıyla
halledilememişinden
duyduğu üzüntüyü belirtti.
Taft - Hartley Kanununun tatbi
kinde ilk adım, işçi meselelerinden
anlayan üç kişilik bir inceleme heye
tinin teşkilidir. Bu .heyet, grevin tesir
lerini ve anlaşma ümidi olup olmadı
ğını tesbit eder. Heyet “hal çâresi
yok” derse, Cumhurbaşkanı Başsav
cıya mahkemeye başvurma emrini ve
rir. Mahkeme ‘‘grevi durdurma" ka
ran alır. 80 günlük fasıla devi esinde.
Hükümetin uzlaştırma servisi, taraflan masa başında toplayarak onlan
anlaştırmaya çalışır. 75 inci günden
sonra Milli îş Münasebetleri Müdür
lüğü, grev yapan işçiler arasında giz
li bir seçim yapar. Gizli seçimde İş
çilere patronlann en son teklifi sunu
lur ve teklif muvacehesinde greve de
vam edip etmeme kararı vermeleri
istenir. İşçiler grev karan verirlerse.
80 günlük bir fasıladan sonra grev ye
niden başlar.
Çelik grevi hâlen bü safhaya gel
memiştir Zira mahkeme, şimdilik işçi
lerin tezine hak vermiştir. Çelik İşçi
leri Sendikası, grevin henüz millî sağ
lık ve emniyete zarar vermediğini id
dia etmektedir. Taft - Hartley Kanu
nunun kullanılabilmesi için, millî sağ
lık ve emniyetin zarar görmesi lâzım
dır. İşçi Temsilcileri, “grevi durdur
ma” karannın anayasaya ayiv in oldıı?Ai^y söylemektedirler. Grev h^Jen
de*^n, /îkmpi
t Htticr
.
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Türkiye
45 yıl sonra
(Kapaktaki yıldız)
( j smanlı İmparatorluğunun bir a^
vuç sergüzeştçi tarafından sürük
lendiği tik Dünya Harbinin, hani şu,
iktidardaki İttihat ve Terakki parti
sinin "memurlara maaş verebilmek
için” katıldığı harbin üçüncü günü,
tarihte ilk defa müslüman ve kâfirler
den meydana gelen bir topluluk şey
hülislâm fetvasiyje, yine müslüman
ve kâfirlerden meydana gelen diğer
bir topluluğa karşı "clhad-i ekber” ilân etmek gibi bir ikiyüzlülük şahaseri verirken, aynı günün sabahı payi
tahtın sayfiyesi Ayastafanos’ta -Ye
şilköy*, bunun kadar garip bir baş
ka hâdise cereyan ediyordu. Teatral
hareketlere pek düşkün olan zamanın
liderleri, 1876 da Ayastafanosa kadar
gelen Ruslann bu vesileyle diktikleri
abideyi yıkmakla işe başlamak iste
mişlerdi. 14 Kasım 1914 Çarşamba
günü sabahın erken saatlerinde Hamidiye zırhlısı Ayastafanos açıklarına
yanaştı ve mensup olduğu devletin top
raklan içindeki bu âbideyi topa tuttu.
Fakat âbide bir türlü yıkılamadı, bu
nun üzerine dinamitle atıldı.
Tarihteki “garip hâdiseler” seri
linde yer alabilecek bu. “kara ve deniz
harekâtı” sürüp giderken, âbidenin bi
raz ötesinde de Türk sineması için çok
ehemiyetli bir başka hâdise cereyan
ediyordu. Abidenin yıkılışını bir ta
rih vesikası olarak tesbit etmek istiyen Harbiye N azın Enver Paşanın
emriyle, hiçbir yabancının yaklaşma
sına müsaade edilmiyen bu harekât
sahasında bir ihtiyat zabiti ve amatör
bir sinemacı olan Fuat Bey -Fuat Uzkınay-, kamerasını uzakta bir noktava yerleştirmiş film çekiyordu. Böy
lelikle. önümüzdeki ayın ortasında 45
inci yılını dolduracak olan Türk sine
masının ilk eseri, “Yeşilköydeki âbi
denin yıkılışı” oldu.
20 yıllık diktatörlük
R u pek hayırlı sayıl amıyacak ve amatörce başlangıçtan sonra, ordu
nun çevirdiği aktüalite filmleri bir ya
na bırakılırsa, ilk Türk filmleri, “Müdafaa-i Milliye Cemiyeti”, “Malûl Ga
ziler Cemiyeti” gibi hayır müesseseleı-ine gelir sağlamak üzere, harbin son
larında ve mütareke yıllarında çevri
len eserlerdi. Rahmetli Sedat Simavi,
tanınmış aktörlerden Ahmet Fehiı
ve Şadi Karagözoğlu, yukarıda ad
geçen Fuat Uzkmayın, sinemam ızır.
başlangıç devresindeki bu yarı -pro
fesyonel çalışmalarından sonra ilk
profesyonel film yapımı, Almanyada
film çevirdikten sonra 1921 de Istanbula dönen Muhsin Ertuğrulun aynı
yıl kurulan ilk hususi Türk film şir
keti olan Kemal Film ile işbirliği yap
masıyla başladı. 1924 e kadar süren
Kemal Film - Muhsin Ertuğrul işbir
liği Kemal Filmin dağılmasıyla sona
« d i 1928 e kadar süren bir fasıladan
(
V v - i l k u n la i) İkinci
hususi
M'.tn jirilfuU îpak Film üe başlıya o t£.&]&, M
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* iangıç ve kuruluş devirlerinde. Mr Si
nema İçin en zararlı olan İki anlayış,
tiyatroculuk ve fotoğrafçılık sağlam
bir şekilde yerleşmişti. Gerçekten de
Muhsin Ertuğrulun filmleri birincisi
pek Film - Muhsin Ertuğrul İşbirliği
ni. kameralarının önündeki hâdiseleri
ise İkinci Dünva Harbine kadar sür
olduğu gibi tesbit etmekten başka blrdü. Buna göre, aynı devre esnasında.
şey yapmıyan aktüalite filmcilerimiz
Basın - Yayın Umum Müdürlüğünün
ise İkincisini temsil ediyorlardı. Zaten
çevirttiği birkaç propaganda filmi,
aslında bu iki grup arasında büyük
aynı müdürlük aduıa Münir Hayri E- bir fark yoktu. Belli bir noktaya diki
gellnin çevirdiği “Doğan Çavuş”,
len ve yerinden oynamıyan kameranın
Cumhuriyetin Onuncu yıldönümü ve
ününde tabii bir hâdise cereyan edi
silesiyle Rusyadaıı dâvet edilen Yutyorsa aktüalite filmi; oyuncuların
keviç ile Arnstam’in Basın - Yayın
canlandırdığı bir sahne cereyan edi
adına çevirdikleri "Ankara Türk iye
yorsa, hikiyeii film ortaya çıkıyordu.
nin kalbidir”. Nazım Hikmetin İpekçi
Sinemamızın bu iptidai anlayıştan bu
ler hesabına birkaç kısa filmi, 1937 de
gün bile tamamiyle sıyrıldığı söylene
kurulan Halil Kârml stüdyosunun bir
mez.
iki montaj - filmi ve Almanların bir
Sansür ve Arap filmleri
kaç başarısız ko-prodiiksiyon dene
•
1 kinci Dünya Harbinin başlangıcınmesi bir yana bırakılırsa, Türk sine
da, bu iki sakat anlayışa, iki za
masının 1921 den 1940 a kadar uza
rarlı hâdise daha katıldı. Bunlardan
nan yirmi yıllık kuruluş devresi, tek
biri harp tehlikesinin belirmesi üze
adamın, Muhsin Ertuğrulun ralışma
rine, İçerdeki fikir hayatını “zabt U
lar iyle kaplıdır.
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“Tütün zamanlından bir sahne
Süıemaya göre köylü kızım ız!
Tiyatro - sinema
| 946 dan sonra film çevirmekten
vazgeçen, yalnız 1953 te "ilk renk
li Türk fllmi”ni çevirmek için "Halı
cı kız” macerasına atılan Muhsin Er
tuğrul herşeyden önce bir tiyatro adamıydı. Etrafına topladığı oyuncalar
da “Darülbedavi” kadrosundan alın
mıştı. Sinema, bunlar için bir “ek va
zife” olmaktan öteye geçmiyordu.
Muhsin Ertuğrulun tiyatroculuğu ile
gölgelenen sinemacılığı, aynı zaman
da her ziyaret ettiği memleketeki si
nemanın tesirine göre kalıp değiştiri
yordu. Böylelikle en ağdalı Alman ve
İskandinav melodramları, eh kötü
Fransız vodvil ve operetlerini örnek
diye seçmekteydi.
Bundan dolayı. s3nemamızın baa-

rabt” altına almak İçin çıkarılan mev
zuat cümlesinden olarak 19 TemmUJ
1939 da bir sansür nizamnamesinin
neşredilmesiydi. Zamanın totaliter
devletlerindeki nizamnamelerden fay
dalanılarak meydana tretirilen ve bu
gün de aynen yürürlükte bulunan b’J
nizamname, sinemayı tam mânasiyle
bir cendcre içine sokuyordu (Bak.
AKİS, Sayı: 260). İkinci hâdise 1937
den başlıyarak yavaşlıyan Türk film
yapımından boşalan yerin Mısır film
leriyle doldurulmasıvdı. Daha parklı,
bundan dolayı halk tarafından Ame
rikan ve Avrupa filmlerine göre daha
az yadırganan bu filmler, ele aldıkları
mevzuların basitliği, şahısların şarklı
davranışları ve kıyafetleri. mUtiği do
layısiyle çok ereni? bir seyirci kUtlesi*1

R E J İ S Ö R L E R
T) ir filmin başarısı eninde »onunda gelip rejisöre dayanıyor. İyi bir rejisör, eline iyi bir senaryo geçir
dikten sonra, oyuncuları ne kadar zayıf, teknik şart
ları ne kadar elverişsiz olsa yine de kendisini göstermek
imkânını bulabilir. Buııuu için ressamı müzlkçlden, ro
mancıyı heykeltraştan, şairi piyes yazarından ayıran
duygu gibi sinemacıyı da biitiln diter sanatçılardan
ayıran “sinema duygusıı”nun varilin şarttır. Sinema
duygusu yaratılıştan gelen yatkınlık bir yuna bırakılırs&, sinemanın en iyi eserlerini tanımak ve bilmek, sine
ma sanatının temellerini öğrenmek, en gerekli meslek
bilgisini edinmek ve İyi ustaların çalışmasını takibetmekle gelişir. Bıından başka sinema rejisörü, çalışması
sırasında resim, miizik, oyun, dekor, hikâye kuruluşu,
karakter yaratılışı, çalışma ekibini idare gibi birbirin
den çok farklı işler başta olmak lizere, çalışma sahası
içine en değişik durumlar girdiği için sanatçılar ftrasın'la genel kültürü en geniş bir kimse olmak gerekir.
Bugün film çeviren rejisörlerimizin hemen hepsi, “sine
ma duygusu”ndan (La, genel kültürden de mahrum kim
selerdir. Bu ikisinden mahrum olan insanların başına
gelmesi gayet tabii olan bir durum.yani kötü ustaların
kötü eserlerinin tesirine kapılma, sinemamızda her
adım başında rastlanan bir hadisedir. Bugün sinema^
mızda çalışan elliye yakııı rejisör içinde kendine has
Üslûbu, belirli bir “şahsiyet”! olan rejisör hemen he
men mevcut değildir. Bu da gayet tabii birşeydir. Zira
rejisörlerin büyük bir çoğunluğu, sinemayı bir anlatım
vasıtası olarak seçmemiş, ancak bir geçim vasıtası ola
rak benimsemiştir. Ekmek parasını çıkarmak için ro
man, hikâye, şür yazana, refelm yapana rastlanmadığı
bir memlekette, yahut da böyle bir maksatla işe giri
şen sanatkârın gerçek sanatkâr olmtyacağı kendiliğin
den belli olduğu halde rejisörlerimizin sinemayı sırf

bir “meslek*1 olarak seçmeleri sinemamızın bugünkü
geri durun.unun başlıca sebebidir. Ne zaman, anlatmak
istediği herhangi bir şey için sinemayı tek anlatım va
sıtası olarak seçen, sinemayı dusıuıce ve duygularını
anlatabilecek en elverişli vasıta olarak gören kimseler
çıkar, kentlisini roman, şiir, hikâye, resim, müzik... gibi
vasıtalardan çok sinemaya yatkın görürse, sinemamız
da gerçek rejisörler devri o vakit başlıyabilecktir. Fa
kat, bunun için de yukarıda sözü edilen “sinema duygusu”nu uyandıracak, bcsli.vecek şartların sağlanması
lâzımdır.
Bir sinema eğitim merkezi kurulmadıkça, si
nemanın en iyi eserlerinin seyredilmesini mümkün
kılacak sinema demekleri ve yzel sinemalar açıl
madıkça, Türkiyede sinema duygusunun meydana
gelmesi çok nadir olacak, bu duygunun beyazperdede
açığa vurulacak kuvveti kazanması iso bugünkü gibi
imkânsız kalacaktır. Buna İlâveten, bir sinemacının en
pratik yetişme yolunun amatör çalışmaları, kısa film
ler olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Bunlar, kısa bir
film çerçevesinde belli bir mevzuun en özlü, en ekono
mik yoldan anlatılmasını sinemacıya öğretebileceği gi
bi. daha çok dokümanter çalışma içine girdiği için, si
nemacılarımıza en eksik tarafını, yani tabiata bakma
sını bilmemekten doğan kusurunu da giderecektir.
Halen film çevirmekte olan rejisörlerimizden bazı
ları şunlardır: Lütfü ö. Akad, Hicri Akbaşlı, Orhan M.
Arıburnu, Atıf Yılmaz Eat’.beki, Hüsnü Cantürk, Tur
gut Demlrağ, Orhan Elmas, O. Nuri Ergiin. Metin Erksan, Semih L Evin. Balıa Gelenbevl, Muharrem Uürses. Nişan Hançer. Çetin Karamanbey, Faruk Kenç,
Kâııi S. Ki|>çak, Mehmet Muhtar. Şinasi Ozonuk. Ne
jat Saydam, Osııuin F. Seden, Memduh Ün, Mümtaz
Yener...
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kul ve Halkevi temsilleri, Arap filmleri, Hollywood mamulleri, piyasa romanları... Oyuncularımı
zın başlıca İlham kaynakları, çalınmalarındaki ballıca
“model”ler bunlardır. Ellerine tutuşturulan senaryo ve
bu senaryoyu filme alan rejisörün de yine aynı kaynak
lardan ilham alarak yetişmiş olması, aynı zihniyette bir
prodüktör zümresinin mevcudiyeti, fiililerimize baştan
sona kadar şaşılacak bir zihniyet birliği vermeğe yeti
yor. Ve, sinemaya katılan her yeni oyuncu, hep aynı
yollardan geçerek, hep aynı örnekleıden faydalanarak
“temsili” devam ettiriyor. Rejisörlerde olduğu gibi
oyuncularda da, arada bir kendi ealisi gayretiyle bu
cereyanın zaman zaman dışında kalmak, kenarda bir
yerlere tutunmak cesaretini gösterenler, kuvvetli selin
akışına uzun zaman dayartımıyorlar. AKİS’in bu sayı
da kapağını süsleyen Muhterem Nurun hikâyemi, aşağı
yukarı bütiin oyuncularımızın hikâyesi sayılabilir. Bu
gün 28 yaşında olan Muhterem Nur Yugoslavyadaki
bir Türk ailesinin çocuğudur. Babası polis memuru olan
Muhterem Nur, küçük yaşta ailesiyle birlikte anavata
na göç etti. İlkokul tahsili yaptı. 15 yaşında evlendi,
az sonra eşinden aynldı. 19 yaşındayken. Zeki Aipanın
“Yıldızlar revüsü” adlı filmindeki küçük bir rolle si
nemaya başladı. O vakitten bu yaııa geçen sekiz yıl
İçinde her yıl ortalama beş film çevirdi. İğfal edilmiş
kız, çocuğu için İstırap çeken ana, aldatılmış kadın, ter
kedilmiş sevgili v. s. gibi yerli filmlerin başlıca serma
yesi olan mevzularda “ihtisas” yaptı. Bütün bu kötü
alışkanlıklara rağmen, geçen yıl Memduh Ün tarafın
dan meydana getirilen ve bugüne kadar çevrilen yerli
filmlerin en İyisi olan “Üç Arkada.ş"ta -artistin 31 nel
filmidir- şaşılacak kadar sade, temiz, duygulu bir oyun
la dikkati çekti ve tabii ardından yine eski ihtisas sa
hasına dondu.» Filmlerimizde oyun bakımından kendini
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gösteren aksaklığın, oyuncu yetişmesindeki bu yeter
sizlikten başka sebepleri de vardır. Bunların başında,
rejisörlerimizin oyuncu idaresindeki şaşılacak acemi
likleri yer almaktadır. Rejisörlerin “daimi” bir oyun
cu kadrosu ile çalışmaları, yeni ve alışılmamış tiplerin
sinemaya kazandırılmasındaki yavaşlık, bunun yanı
sıra aynı oyuncuların başka başka filmlerde hep ay
nı tipleri canlandırması da, beyazperdemize sıkıcı bir
monotonluk vermektedir. Filmlerin sonradan seslendi
rilmedi ve kendi sesini kullanan oyuncuların bir elin
parmaklariyle sayılabilecek kadar az oluşu bu mono
tonluğu arttırmaktadır. Perdemizden çıkan sesler, yıl
lardan beri Şehir Tiyatrosunun belli bir kadrosu tara
fından sağlanır. Oyuncularımız bu “dilsizlikten” kur
tulmadıkça ve hiç olmazsa ehemmiyetli diyalogların
asıl filmle birlikte tespiti sağlanmadıkça, oyundaki bu
aksaklık sürüp gidecektir.
Bugünkü oyuncu kadromuz, kadın yıldızlardan Be!
gln Doruk, Serpil Gül, Gül GiUgüıı, Nedret Güvenç, Gü
listan Güzey, Çolpaıı lliıan, Altan Karındaş, MuallA
Kaynak, Muzaffer Nebioğlu, Nurhan Nur, Lâle Oraloğlu, Pervin par, Leylâ Sayar, Sezer Sezin, Sunay Uslu;
erkek yıldızlardan Sadri Alışık, Kenan Artun, Yılmaz
Güney, Orhaıı Günşiray, Fikret Hakan, Avban Işık, Eş
ref Kolçak, Ahmet Mekin, Bülent Oran, Mahir özerdem
Münir Özkul, Abdurrahman Palay, Kenan Pars... gibi
çok değişik bir kadrodan meydana gelmesine, Muaz
zez Arçay, Melâhat İçil, Şaziye Moral gibi kadın ve
ya Mümtaz Ener, Talât Gözbak, Atıf Kaptan, Feri
dun Karakaya, Ziya Metin, Kadir Savun, Semih Sezerll, Ahmet T. Tekçe, Salih Tozan gibi erkek karak
ter artistleri ve yardımcı oyuncular tarafından destek
lenmesine rağmen, hep aynı monoton, tek karakterli
oyunu sürdürüp gitmektedir.

O. Günşiray
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ti cezbediyor ve halkın sinema îevklnl alabildiğine kirletiyordu. 1938 Bonl&nnda “Aşkın Gözyaşları’’ IstAiıbulua oynatılırken sinemanın kapılan kı
nlıyor. Şehzadebaşında trafik kapanı
yor ve müstakbel seyircisiyle, müs
takbel rejisör ve ptodüktöriyle geniş
bir kütlenin melodram zevki gelişiyor
du. Az sonra aava^'in patlamas:. Avru
pa pazarlarının kapanması, bu Arap
filmleri akınım daha da hızlandıracak,
uunun yanında hemen tek rakip ola
rak Amerikan filmleri ortaya çıka
caktı.
Bundan dolayı bir yandan rekabet,
öte yandan harp içinde malzeme elde
etmenin güçlükleri, TUrkiyenin sava
şa girmemiş bir memleketin sinema
sahasında sasıyacağı avantajları el
de etmesine engel oldu.
Altına hücum
T ürk sineması, gelişmesi için ikinci büyük fırsatı harbin sonunda
buldu. Film
malzemesi
yeniden
bollaşmış ve ucuzlannştı. Harpten
büyük zararlar gören küçük Av
rupa memloketleri
bile millî si
nemalarını
sağlam
temeller
üzerine kurmaya başlamışlardı. Sine
ma, İkinci Pünva Harbindeki ımtihanım başariyle vermiş, harp sonunda
en canlı ve en yaygın bir sanat kolu
haline gelmişti. Büyük bir propaganda
vasıtası olduğu kadar zengin bir gelir
kaynağı da olan sinema, hemen her
memlekette devlet himayesine alın
mıştı.
Türkiye, harp sonrasına değişik
bir oyuncu, rejisör ve prodüktör kad
rosuyla girdi. Film yapımı her yıl
biraz daha hızlandı. Harpten önce yübk ortalama 2-3 civarında iken, harp
ten sonra birkaç yı) sonra bu ortalama

40-60 ye yükseldi H«r yıl birkaç yeni
film şirketi faaliyete geçti. Ondört
yıllık kısa bir devre içinde Türk sine
ması endüstri olarak dikkate değer
bir gelişme gösterdi. Fakat filmlerin
kalitesinde her hangi bir düzelme
meydana gelmedi. Başlangıçtaki kö
tü tesirler, bu sefer kolay kazanç el
de etmek hırsınm da birleşmesiyle,
korkunç bir istismar mevzuu haline
geldi. Bunun kanım eliyle himayesi,
işi büsbütün çığırından çıkardı. Ger
çekten de, 1D48 de yabancı filmler aleyhine ve yerli filmler lehine yapı
lan vergi indirimi, bu istismarı hız
landırmaktan başka bir işe yarama
dı. Sinema pek az para karşılığı bü
yük kazanç sağlıyan cazip bir ticaret
sahası oldu. Başka sahalarda dikiş
tutturamıyan yahut da sinemayı daha
elverişli bir kazanç sahası bulan kim
seler, sinemayla en küçük bir ilgileri
olmadığı halde, film piyasasım ele ge
çirdiler. 1938 de başlıyan bu “altına
hücum”, hızını her yıl biraz daha art
tırarak geçen yıla kadar sürdü.
Malzeme sağlanmasında büyük
güçlüklerle karşılaşıimasma. film ma
liyetinin gittikçe yükselmesine rağ
men, Türk sinema endüstrisinin bu
gelişmesi dikkate değer. Bunu Türki
ye nüfusunun hızla artmakta oluşu,
buna paralel olarak sinema seyircisin
de meydana gelen büyük artış, niha
yet sinemanın, bu pahalılık devrinde
gittikçe en ucüz eğlence vasıtası ha
line gelmesinde aramak gerekir. Sa
vaşın başlangıcındaki durum ile son
durum arasındaki büyük fark, bunu
ortaya koymaktadır. 1938-39 da 18
milyon olan nüfus 1958-59 da 26 mil
yona yaklaşmıştır, sinema salonları
130 dan 650 ye çıkmıştır. Sinema se-

*'Kalpaklılar”da Sadri Alışık
MiUt Mücadele modam
U

yirclaî 12 milyondan «0 milyon* çıkmitftır. 1948 da bütün Türkiyedeki se
yirci sayısı 25 milyon iken, geçen yıl
yalnız İstanbul’daki seyirci sayısı 28
milyonu aşmaktaydı. Bunun yaıu sıra,
1953 teki 47. 1955 teki 48 filmlik ya
pım bir yana bırakılırsa, 1952 den iti
baren film sayısı d ajn a ellinin üstün*
de kalmıştır. Geçen yıl ise Türk sine
ması 108 fUm ile, dünyada sekizinci
sırada yer alıyordu.
Anarşi içüıde bir endüstri
p 1 akat 108 film Türk sinema endtlstrisinin aynı zamanda bir anarşi 1çinde bulunduğunu da ortaya koyan
en iyi delildi. Film malzemesi ortadan
kalktığı vakit, endüstrinin yanı sıfra
bir de ham film karaborsası türemiş
ti. Dışarıdan getirtilecek malzeme ko
talar yoluyla tahsis edilmeğe başla
yınca birçoklan kuyruğa girip pelikül
almıştı. Aynı zamanda dolu filmlerin
de kotalar yoluyla tahsisi, bu sahada
da darlık yaratınca, yabancı filmlerin
kendiliğinden tahdit edileceği, kuvvet
li bir rakibin zayıflayacağı ümitleri
belirtmişti. Ellerinde ham medde bu»
lunduranlann çoğu bu ümitle, bunla
rı dolu film haline getirmeğe başladı.
Geçen yılın bir sağlık işaretinden çoii
bir hastalık belirtisi olan 108 filmi
böylelikle ortaya çıktı ve beklenen ne
ticeyi vermekte gecikmedi, zira bu
filmler arasında "iyi iş yapanlar,’’ bu
108 filmin ancak sekiziydi. Geri ka
lanların çoğu, zorlukla mas raflan m
kurtarabildiler, büyük bir kısmı İse,
piyasanın tâbiriyle “yattı.” Bu fiyas
konun çeşitli sebepleri vardı. Herşeyden önce 108 film, endüstrinin ve pi
yasanın bugünkü durumuna göre nor
mal bir rakam sayılamazdı. Yabancı
filmlerin kotadan'tahsisi, beklenildiği
gibi bunların kendiliğinden tahdidiyle
neticelenmemişti. Böylelikle aynı se
viyeyi muhafaza eden yabancı filmle
rin sayısı ile 650 ye ulaşmasına rağ
men yine yeter sayılamıyan salon sa
yısı göz önüne alınınca 108 film bu sar
lonlar tarafından kaldınlamazdı. Nite
kim bunlardan çoğu perdeye bile ula
şamadan rafa konuldular. Fakat pertdeye ulaşanlar için de beklenmedik bir
sürpriz oldu. Seyirci kötü filmi, hic
olmazsa “çok kötü” filmi, artık sırjt
yerli olduğu için tutmak niyetinde de
ğildi. Ne kadar yavaştan da olsa sine
ma seyircisinde bir değişiklik meydan
na geliyordu. Seyirci, artık harp
öncesinin, hatta harp bitiminin seyir
cisi değildi. îk i Uç yıldır bittikçe ke
sifleşen bir sinema tenkidinin günde
lik gazetelerde veya yaygın haftalık
mecmualarda yer bulması, bu seyir
cinin kötü filmler karşısındaki dav
ranışına tesirden geri kalmtyordu. Es
kiden film seçmiyen seyirci, birkaç
yıldır zam gören biletlere ödeyeceği
ücretin karşılığını daha yerinde kul
lanmak isteğinin de birleşmesiyle,
film seçer hale gelmişti. Son yıllarda
sinemamızdaki en mühim hâdise, hiç
şüphesiz seyircinin.geçirmekte oldu
ğu bu istihaleydi. Bundan dolayı, film
leri her vakit büyük seyirci kütleşi
toplayan Muharrem Gürsesin geçen
ona yakın filminden ancak biri. “T ü
tüncü kızı Emine,” dört filmle İkindi
AWİ8
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dıkları “Kalpaklılar,” Samlm Kocagözün Vatan gazetesinde tefrika edi
len romanından Nejat Saydam tara
fından perdeye aktarılmıştır.
Atıf Yılmaz Batıbckinin, Yaşar
Kern&lin Cumhuriyette tefrika edi
len resimli romanından perdeye ak
tardığı “Karacaoğlaıun kara sevda*
sı," adından da anlaşılacağı gibi, ün
lü halk şairinin bir aşk macerasını an
latmaktadır. Devlet Tiyatrosundan
Tijen Par ve Nuri Altınok ile iki yar
dımcı oyuncu, Kadir Savun ve Talât
Gözbakm oynadıklan filmin müzikle
ri Ankara Devlet Operası orkestra
sefi Sabahattin Kalender tarafından
hazırlanmış ve aynı okestra tarafın
dan icra edilmiştir. Türküler de yine
Devlet Tiyatrosu eski sanatkârların
dan Ruhi Su tarafından okunmakta
dır.

Nuri Altıııok ile Tijcn Par “Karacaoğlan”da
“A lageyiğin önünde mi, ardında m ıf
gelen Nejat Saydamın ancak "Şahin
ler diyarı” iş yapabildi. Seyircinin, kö
tü film meydana getirecekleri şüphe
siz olan şipşakçılara değil, doğruda»,
doğruya kötü filmin kendisine tepki
gösterdikleri, “büyük prodüktörler”den bazılarının da fiyaskoyla karşılaşma!r»nndan anlaşılabilirdi. Turgut Demirağın Mari BlancharVIı Eva Palmer’li, Isarco Havaioli’li, Manfred
Schuster’li, Freddie Ford’lu filmleri
nin -“Bir İcadın tuzağı,” "Karasu”
-âkıbeti veya romanlarım perdede
seyretmek gibi kendisine çok pahalı
bir oyalanma şekli seçen İhsan İpek
çinin Lütfii Ö. Akada çevirttiği “Züm
rüt” ve Baha Gelenbeviye çevirttiği
“Günahkârlar cenneti’’nin âkıbeti, bu
nu açıkça ortaya koymaktaydı. Seyir
cinin topkisi o kadar'şiddetliydi ki. 1pekçiler yerli film imalâtından Üçün
cü defa olarak çekilmeği kararlaştır
dık^.
Yeni mevsimin başında
Ç ' eçen mevsimin gösterdiği bu son
^ derece karışık durumun, aynı za
manda, hâdiselerden ders almak kabi
liyetinde olanlara faydası dokunacağı
umulur. Geçen yılın “iş yapan” film
lerinin başında, her mevsim raslanan
bir “vurgun filmi" olan “Fosforlu
Çevriye.” henüz modası geçmiyen Ze
ki MÜrenli “Gurbet’’ bir yana bırakı
lırsa. şu veya bu bakımdan üzerinde
titizlikle durulmuş filmler geliyordu.
Bu yılki film yapımının da. arada yi
ne birkaç “vurgun filmi” bulunması
na rağmen seyircinin son yıllardaki
tepkisi göa önüne alınarak daha ti-

ür/kle çalışılmış filmlere doğru bir
temayül gösterdiği çröze çarpmakta
dır. Üstelik bu durum, film maliyeti
nin yüz bin liranın üstüne çıkmasına,
üzerinde az çok durulan bir filmin i6e 150-200 bine mal olmasına rağmen
meydana gelmektedir. Hata bazı film
ler 200 bin lirayı da aşmaktadır. As
lında bu artışın belirli bir nisbeti, u*
mtımt fiyat artışının sinemadaki ak
sinden başka birşey değildir. Bugün
kü 110-120 bin liralık maliyet, 1943
-47 nin 20-30 bin. 1954-55 in 60-70 bin,
1956-57 nin 70-80 bin liralık ortalama
maliyetinin karşılığıdır. Fakat ne de
olsa, bil filme 150-200 bin lira yatır
mak, bugünkü şartlar içinde bir cesa
ret meselesidir.
Yeni mevsimin dikkati çeken eser
leri arasında. İpekçilerin “son” filmi
“Yalnızlar rıhtımı,” Erman Kardeş
lerin "Karacaoğlaıun kara sevdası,”
Kemal Filmin “Düşman yollan kes
ti”, Duru - Uğur Filmin “Ateşten
Damla”sı Birsel Filmin “Kalpaklılar”»
yer almaktadır. Bunlardan son üçü
“milli mücadele” devri filmlerindendir.
Tarık Kakıncın bir senaryosundan
Osman F. Sedenin çevirdiği “Düş
man yollan kesti”de Nurhan Nur,
Sadri Alışık vo Eşref Kolçak oyna
makta. kameracılığını Kriton llyadis
yapmaktadır. Memduh Ünün çevirdi
ği “Ateşten damla,” Mükerrem Kâ
mil Sunun romanından rejisör Atıf
Yılmaz tarafından senaryo haline ge
tirilmiştir. Başrollerinde Muhterem
Nur ve Kenan Artun oynamaktadır.
Çolpan İlhan ile Sadri Alışıkm oyna

Attilâ İlhanın senaryosundan alı
nan “Yalnızlar rıhtımı,” bir liman
çevresinde geçen bir aşk macerasın»
anlatmakta ve başrollerinde Çolpan
İlhan ile Sadri Alışıkın oynadıkları
bu film. Lütfü ö. Akadrn imzasını ta
şımaktadır.
Bunlann dışında kalan birksç film
daha var kİ, daha çok “iş yapmak”
bakımından ne gibi netice alacakları
merak edilmektedir. Meselâ senaryo
su yine Attilâ İlhan tarafından yazı
lan “Şoför Nebahat” -rejisörü: Me
tin Erksan- geçen yıl “Fosforlu Çev
riye” ile açılan çığırın bu yıl da devam
etmesini sağlıyacak m ı? Osman F.
Sedenin bu mevsim hazırladığı İkinci
filmi, “K m k plâk” öbür “Zeki MÜrenli
filmler gibi "para kıracak” mı ? Hulki
Senerirt Zeki Müreııden sonra bu sefer
bir kadın ses sanatkârı ila -Gönül Yaar - giriştiği “Taş bebek” alaturka
şarkıcıların perdede kullanılmasının
her vakit k irli olduğunu bir kere da
ha ortaya koyacak m ı? Atlasçılann
Yusuf Ziya Oltacın manzum piyesin
den perdeye aktardıklan “Binnaz,’'
bir zamanlar moda olan tarihi filmle
ri seyircinin hâlâ seyretmeğe taham
mülü olduğunu mu, yoksa aksini mi
gösterecek? Sinemamızın kendisine
biraz daha çeki düzen verebilmesi, anarşinin biraz daha azalması, bu so
ruların cevabına bağlıdır.
Sinemacıların duruma
D u çeki düzen venne, anarşiden kurtulma, sinema endüstrisinde çalı
şanlar için de lüzumludur. Zira şim
diki durumda, bu endüstride çalışanlan “bir gün ac bir gün tok” bir gün
zengin ertesi gün cepleri bomboş ola
rak görülmektedirler. İliç olmazsa endüstridekilerin büyük çoğunluğu bu
durumdadır. Zira ücretlerde, çalışma
şartlarında, film maliyetlerinde'hiçbir
İ3tıkrar yoktur.
Son duruma göre bir Türk filmi
nin ortalama maiiyeti 100-120 bin li
radır. Bu rakam, şipşakçı filmlerde
70-75 bine inmekte, biras titizce ha
zırlanmış filmlerde 150-200 binç yük
selmektedir. Rejisörlerin kazancı da
çok değişiktir. 5 bin liradan başlıyan
rejisör ücreti, piyasanın “iyi rejisör
lerinde iki misline kadar çıkabilir. “1-
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Edebî Heyeller
Diktatörlük!

“Ateşten Damla’ dan bir sahne
Sinemacılar Afilii Mücadeleye katıhyor
«İra yapmış" birkaç rejisör 12-15 bin
bra. bazan da 20 bin lira alabilir. Se
naryonun, çekim senaryosunun mey
dana getirilmesi bu ücrete dahildir.
Bir rejisör bazan yılda iki. Uç film
meydana getirir. Şipşakçı rejisörler
arasında 7-8, b&zan 10 film çevirenler
de vardır.
f
Senaryoculuk bir meslek olarak
gelişmediği için bu sahadaki rakam
lar daha da değişiktir. Orijinal senar
yolar için 3-5 bin lira, bazan 7-8 bin
lira verilmektedir. Umumiyetle, her
hangi bir romanın telif hakkı satın
alınarak, rejisör tarafından senaryo
haline sokulur, telif hakkı olarak öde
nen para da, 5-7 bin lira arasındadır.
Oyuncuların ücretlerinde de aynı
kararsızlık görülmektedir. Umumiyet
le başrollerdeki erkek oyuncular film
başına 7-8 bin Ura almaktadırlar Kadın oyuncuların ücreti daha düşük
olup
bin lira civarındadır. Piya
sanın birkaç “tutulan" oyuncutnıun
ücreti, piyasanın "tutulan” rejisörü
nün ücretine yaklaşır. İkinci derece
deki oyuncuların kazanca 2500-4000
lira arasındadır. Figüranlar gün he
sabıyla 25-50 lira almaktadırlar. Bu
nunla birlikte, oyunculardan çoğunun
bazan yılda 3-4 film, bazan da 7-8 film
birden çevirdikleri de gözönilnde bu
lundurulmalıdır. Aynı haftanın başkabaşka günlerinde ayrı ayrı filmler
de çalışan oyunculara sık sık rastlanmaktadır.
Teknisyenler arasında en fazla pa
ra alanlar kameracılardır. Vasat bir
kameracı, film başına 3-4 bin, iyi bir
kameracı ise 5-7 bin lira almaktadır.
Umumiyetle Nisan ayında başlıyan
film çevirme faaliyeti Eylüle kadar
devam etmektedir. Bir film çalışma
rünü ortalama olarak bir aydır. Se

naryo hazırlığı, lokal seçimi ile çekim
den sonraki lftboratuvar, seslendirme
ve montaj bu müddetin dışında kalır.
Düzenlenmesi gereken endüstri
C on iki mevsim, endüstrinin kendisini seyirciye göre ayarlamak, ken
disine çeki düzen vermek temayülleri
ni aksettirmektedir. Yılların alışkan
lıkları, endüstriniTı gereği gibi teşki
lâtlanmamış olması ve hepsinden ön
ce de bu endüstride çalışanlardan bü
yük çoğunluğun kifayetsizliği, bugü
ne kadarki kalite düşüklüğünün ve anarşinin başlıca sebebidir. İkinci Dün
ya Harbinden sonra en liberal mem
leketlere kadar sinemayı devlet hima
yesine alan anlayış, Türk sinemasın
dan esirgenmektedir. Yıllık film sayı
sına göre, stüdyo sayısı ve teşkilâtı
kifayetsizdir. Prodiiktör-rejisör-oyuncu-teknisyen arasında karşılıklı bir İti
matsızlık hüküm sümıektodir. Teknis
yenler. rejisörler ve oyuncular sağlam
bir meslek bilgisinden mahrumdurlar
ve bunu sağlıyacak bir eğitim merkezi
hâlâ kurulmamıştır. Ne sinema en
düstrisinin umumi İktisadi yapı için
deki menfaatlerini koruyacak bir te
şekkül, ne de teknisyen ve oyuncuları
prodüktörlere karşı koruyacak ciddi
bir sendika vardır. Bir yerli filmin
meydana getirilmesi senaryosundan,
çekilişinden, sansüründen, sinema sa
lonunda yer bulmasına kadar çeşitli
engeller, tesadüfler ve maceralarla
karşılaşmakta, bütün işlerde tam bir
anarşi hüküm sürmektedir. Bu anarşi
ye yol açan sebepler ortadan kaldırıl
madıkça. endüstri bakımından Türk
sineması ne kadar ilerleme gösterirse
göstersin, millî bir sinem* olmak hay
siyetine kavuşanı lyacaktır.

/ ’ eçen haftanın sonunda. Şehir Ti' r yatroları Edebi Heyetinde vukubulan istifalar Belediye Meclisinde ba
tı, s mevzuu edildi. Bu toplantıda koİKylıkia b.r prensip kararına varan
Belediye Meclisi Üyeleri Şehir Ti
yatroları Edebi Heyetinde vuku bu
lan istifaları kabili etti ve en mühi
mi yeni bir edebî heyet seçimine git
medi. Şimdiki halde Şehir Tiyatroları
baş rejisörü Muhsin Ertuğrula Şehir
Tiyatrolarında oynanacak eserlerin
seçiminde olduğu kadar,
bunların
sahneye konulma işinde de tam selahiyet verilmesi en münasip hal ça
resi olarak görüldü. Yapılan ikinci
bir toplantıda ise varılan bu prensip
karan. Belediye Meclisi kararına çev
rilmiş bulunuyor, ve böylece Türk Ti
yatrosunun en tecrübeli adamı Muh
sin Ertuğrula bir kere daha bir bozuk
düzeni yoluna koymak için geniş bir
selâhiyet bırakılıyordu. Daha önceden
Şehir Tiyatrolarının bozuk düzen gi
dişini farketmiş olan tiyatro idaresi
işlere bir çe-ki düzen vermek gayesiy
le yeni bir talimatname hazırlamıştı.
Fakat bu talimatnâma nedense şimdi
ye kadar Belediye Meclisine getiril
memişti. Belediye Meclisinin yeni ka
rarından sonra da getirileceğe benze
miyordu. Zira yeni tâlimatnâmede
"Tiyatroda temsil edilecek eserleri Edebi Heyet seçer” deniliyordu. Yeni
duruma göre artık Şehir Tiyatroların
da temsil edilecek olan eserleri Ede
bi Heyet seçnılyecektir. Şu halde ye
ni talimatnâjne, Belediye Meclisine
getirilmeden önce yeni duruma göre
değiştirilmelidir. Bu değişikliği de
belki şimdiden sonra bizzat Muhsin
Ertuğrul yapacaktır. Zira Şehir Ti
yatrolarında oynanacak eserler hak
kında Muhsin Ertuğrula tam selahiyet verildikten sonra/ Belediye Mecli
sinin karan altında gizlenen başka bir
karar vardır: Eğer yeni karardan
sonra Muhsin Ertuğrulun mutlak ida
resi altında tiyatrolar verimli ve nulsbet bir çalışma devrine girerlerse ar
tık Şehir Tiyatroları Edebî Heyeti bir
tarih olarak kalacak, yani yeni bir
edebî heyet seçimine gidilmeyecek,
böylece talim atnâmeden de Edebî Hey<»'tlç iİKİli maddenin ka’.dınlması ge
rekecektir. Ku sebeple şimdilik Bele
diye Meclis üyelerine yapacak tek
şey kalıyor: Beklemek ve görmek...

İstanbul
Muhsin in cevabı
eçeıı sene tiyatro mevsiminin ay almasına pek az kala, zamanın
Milî Eğitim Bakanı Celâl Yardımcı
meşhur bir sanatkârı işgal ettiği mü
him mevkiden uzaklaştırıyor ve iki
satırlık bir tezkere, ile kendisine emek
liye aynlmış olduğunu bildiriyordu.
Bu sanatkâr, sanat hayatının ellinci
a
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TİYATRO
yılına basmakta olan Devlet Tiyatro*
lan Umıını Müdürü Muhsin Ertugruldu. Ankarada iik Devlet Tiyatrosunuo kurmuş. Küçük Tiyatroyu, Üçüncü
Tiyatroyu, Oda Tiyatrosunu açarak
başkente üç yeni tiyatro kazandıran.
Bölge Tiyatroları dâvasını ele alan
gene o olmuştu. Biriıbiri arkasından
Adana, İzmir ve Bursa tiyatrolarını
açmış. Bölge Tiyatroları kanununu
hazırlamış, büyük ve faydalı bir halk
eğitimi hizmetini gerçekleşme yoluna
sokmuştu.
67 vasındaki Muhsin Ertugrul, ge
ne Bölge Tiyatroları uğruna, 24 saat
lik bir kamyonet yolculuğundan son
ra, Mersinden Ankaraya döndüğü
bir sabah, eline sıkıştırılan bir kâğıt
parçasıyla emekliye çıkarılınca Is
tan bula gitti vc köşesine çekildi. Çe
kildi ama, boş durmadı
Şimdi, bir yıllık bir hazırlıktan
sonra, Muhsin Ertugrul kendisini emekliye çıkaran zihniyete en güzel
cevabı vermiş oluyor: Tekrar sanat
işlerinin başına getirildiği İstanbul
Şehir Tiyatrosu iki yeni sahne daha
kazanmıştır; Beyoglundaki Lâle Sine
ması, Şehir Tiyatrosunun yeni bir
koiu olarak, faaliyete geçirilmiştir;
Kadıköyündeki Süreyya sineması ay
rı bir kol halinde faaliyete geçiril
mek üzeredir;’ Karaca Tiyatrosunda
yepyeni bir Sanat Tiyatrosu kurul
muştur; eski Küçük Sahne sanatkâr
ları bir araya toplanmışlar, Devlet
Tiyatrosundan ayrılan Yıldız ve Müş
fik Kentetin de iştirakiyle, burada,
iki ayn ekip halinde, temsiller verme
ğe başlamışlardır.
Vedlnct “Hamlet”
K f uhsin Ertufcrulun Şehir Tiyatrosunda giriştiği hayırlı işlerden
biri de fepertuvara bir çekidüzen ver
mek olmuştur. Bu sayede Dram kıs
mında senelerden beri ihmal edilmiş
olan Shakespes.re’in eserleri tekrar
oynanmaya başlamış ve bu mevsime
“Ham!et”le girilmiştir
"Hamlet” Muhsin Ertufcrulun ifa
desine »"öre. bütün sanat hayatı bo
yunca kendisini en cok meşgul etmiş
büyük eserlerden biridir ve onu yedinc' defa «->*ıneve koymaktadır. Bun
dan evveTki “Hamleflerin cogu. de
kor, kostüm ve mizansen bakımından
şatafatlı temsillerdi. Yedinci "Hamlet”in evvelkilerden farkı sadcliSe.
göze ve kulağa hitabeden dış tesir
lerden cok kafaya ve ruha hitabeden
“saf oyun”a yer verilmiş olmasıdır.
Büyük mizansen hünerbazlıklanndan
kacırılduîı iç'n, döner sahneden fay
dalanarak, mekân değişikliklerini
halleden cok köşeli tek dekor içinde,
hemen hemen belli başlı şahısların
hareketleriyle, o sayısız giriş çıkış
lar için de orkestra çukuruyla iktifa
elilmis. bütün ehemmiyet sanatkârla
rın oyununa teksif edilmiştir.
Tiyatro sanatının, aslında, bütün
kuvvetini metinden ve bu metni can
landıran aktörün kalıbıyla değil, ru
huyla, bütün ie varlığıyla rolünü ya
şayarak seyirciyi tesiri altına alabil
me kudretinden ibaret okftıgrı düşü
nülürse bu tutumu beğenmemek kabil
değildir. Hatta; bir zamanlar müelli
A K İS ,
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fin, aktörün, herşeyin kendisine tâbi
olması lcabedcn tok yaratıcı kudret
olaı&k benimsediği rejisör diktatoryasının tiyatro s&natuıa faydadan
çok zarar veren bir "na&vet”ten ba$ka bir şey olmadığını Muhsin Ertugrulun şimdi anlamış olmasına sevin
mek lâzundır.
Fakat... Evet, işin bir fakati var.
Bu “saf tiyatro” “saf oyun” ancak
büyük sanatkârlarla m Usbet ve parlak
neticeler verebilir.
“Hamlet”i rüz
gâr uğultusundan, gök gürültüsünden,
yıldırımlardan hayalet görünüşlerin
den, figürasyon kalabalığından, kral
la kraliçenin her giriş çıkışında yük
selen fanfar musikisinden sıyırdınız
mı, bütün bu dm tesirlerin yardımı
olmadan havayı yaratacak, seyirciyi,
tek başına sürükliyebilecek bir sa
natkâr kadrosu lâzımdır. Bu kadro
memleketimizin bütün sahnelerinden
teker teker seçilecek en kabiliyetli,
en ol"un sanatkârlarla belki meyda
na getirilebilir. O da Hamlet ve Ophelia gibi bazı rollerin muhtaç olduk
ları gençlikten, tazelikten fedakârlık
etmek »artiyle. Halbuki Muhsin Ertutfnıl bu yedinci "H am lefi. en mü
him rollerde, belki “genç taze”, fa
kat “tecrübesiz” sanatkârlara tevdi
etmiştir. Bu da bir Örneğini vermek
istediği "saf oyun” denemesini, eski
oyun anlayışının üstüne çıkarabile
cek, en mühim unsurdan fiilen mah
rum bırakmıştır.
Sahnedeki oyun
Y edinci "Hamlet” temsili. Muhsin
Ertugrulun süslerden ve “convention”lardan sivrilmiş rejisi, oyuna
verdiği sadelik, tabiilik bakımından
akademik bir temsildi. Fakat profes
yonel bir sahneden çok bir Konservatuvar tatbikat sahnesi için, bir dene
me sahnesi için muvaffakiyetli sayı
labilecek bir temsil...
Hamlet rolünü oynıyan ve ilk de
fa bu rolde sahneye çıkan Engin Cezzar Amerikada tiyatro tahsil etmiş
bir genç. Şüphesiz mesleki bilgi, gör
gü bakımından bu rolü oynamaya da
cok hazırlıklı olmalı. Ama şimdiye
kadar hep Amerikada çalıştığı. İngi
lizce oynadığı için Türkçe diksyonu
bir hayli pürüzlü... Buna mukabil
test minVk, sahne estetiği bakımın
dan meslektaşlarından üstün... Ne
^sre ki "Hamlet” de konuşan hep
Hamlettir. Sonra, uzun boylu olma
mak istidatlı bir gene aktör için bü
yük bir kusur sayılmazsa da, Hamlet
rolünde bu da aranıyor.
Ophelia’da Sibel Göksel, delilik
sahnesine kadar iyiydi, sonra birden
bire, sönükleşiverdi... Halbuki "Ha
tıra Defteri”nde ne ümitler vermiş
ti... Gertrııd'da Gülistan Güzey, gü
zel bir Kraliçeydi, ama kadınlık ve
analık duygularını ayn ayn iyi belirte
medi. Abdurrahman Palaym Cludius’un har s ve tedirgin taraflarını du
yuramadığı gibi. Horatio gibi »tüzel
bir rol, de£il oynamasını daha sah
neden sesini duyurmasını beceremiyen bir müotedinin elinde, silinip git
mişti. Polonius’la Birinci Mezarcıyı
oynayan Ulvi Uraz temsilin belki en
muvaffak sanatkârıydı. İki rolü de,

birbirinden tamamiyle farklı iki de
ğişik kompozisyonla, yasatmasını bil
di.

Hapishane temsili
Tiyatrosunun yeni açtığı
Ş ehir
lö sinemasındaki ilk eser,

Lftadi
memleketimizde ilk defa duyulan Avusturvalı tiyatro müellifi F. Langer’in "91 numaralı Kadııı”ı oldu.
Ne careki eserin sahneye konuluş,
oynanış tarzı gerçekten beğenilecek
gibi değildi. Vakası esasen hayli kas
vetli olan piyesi. Müfit Kiper öyle ko
yu bir dram halinde sahneye koymuş,
eserde vaz:fe alan sanatkârlar da
"dram kesme&e’’ o kadar hevesliymiş
ler ki, temsil melodram sathı mailine
kendiliğinden düşmüş ve yuvarlanıp
gitmiştir.
"91 Numaralı Kadın” başkası ta
rafından öldürülen, pek iyi bir ma
tah da olmıyan, kocasının katili ol
makla itham edilmiş, kendisini müda
faa etmediği için de, delillerin pek
kuvvetli olmamasına rağmen, 20 sene
ağır hapis cezasına mahkûm edilmiş
tir. Mahkûmiyetinin 18 inci senesini
tamamladığı sıralarda, yazdığı bir
piyesi, arkadaşlarıyla hapishanede
oynamasına müsaade edilir. Piyesin
mevzuu kendi hayatıdır, ve sahnede
kocasının hangi şartlar altında, na
sıl öldürüldüğünü canlandırmaktadır.
işte bu piyes oynanırken, aynı
hapishanede başka bir suçtan yatmak
ta olan ve kendisine perdecilik vazife
si verilen bir erkek mahkûm -Melchior- ise kansır, şahidi olduğu vaka
nın Diyeste yanlış tasvir edildiğini ileri
sürer ve bu yanlış kısımlan düzelte
rek •'iyesin en mühim sahnelerini,
ger.n hapishane arkadaşlanna, tekrar
ovnatır. daha doğrusu kendisi oynar.
Çünkü bulunmamış olan hakiki katil
odur. Fakat cinayeti, iyi bir hareket
te bulunurken, nefis müdafaası mec
buriyetiyle yapmıştır. Sonunda, tem
sili seyreden hapishane müdürüyle
savcılar da kadının suçsuzluğuna,
haksız yere senelerce hapsedilmiş ol
duğuna inanırlar, onu kurtarmaya ve
mesut etmeğe karar verirler.
Sahnedeki oyun
Ç ) vun. cn azından otuz sene evvelki
Darülbedayi dr&mlanııa taş çı
kartacak bir şokildo oynandı. Martha yı Samiye Htln bir kaşı yerde, bir
kası gökte, nasıl basladıysa öyle bi
tirdi. Melchior’da Sami Ayanoghı da
"dram kesmek’’te kendisinden geri
kalmayınca, piyes de bir melodram
olup çıktı.
"91 Numaralı Kadın’’ın sahnemiz
de uğradığı muvaffakiyetsizligin se
bepleri meydanda. Fakat insanın ko
lay kolay çözemediği bir istifham or
tada kalıyor: "Hamlet” için o kadar
tabii ve sade bir oyun tarzını, tec
rübesiz bir kadro ile elde edilebilecek
randımanın pek parlak olnuyacsgım
bile bile, tercih etmek cesaretini gös
teren baş rejisör acaba “91 Numaralı
Kadm”m nasıl sahneye konulduğunu,
nasıl oynandığını provalar sırasında
hiç mi Körmemiştir? Görmüşse reji
sörüne de sanatkârlanna da yanlış
bir yol tutmuş olduklarını neden söy
lememiştir?
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enç hariciyecilerden Yüksel Mendertli -Barbakan Menderesin oğ
lu-. kanunî müddetinden bir yıl evvel
başkatiplik imtihanına girdi ve mu
vaffak olc’u. Terfiine alt kararname
pek yakı:.da çıkacak. Bu. zamanından
evvel vuku bulan terfi, genç hariciye
memurları arasında büyük memnun
luk varattı. Oyle y a Yüksel Mende
rese verilen hak, elbette kendilerine
de tanınacak ve artık terfi edeceğiz
diye senelerce beklemekten kurtula
caklar...

★
\ 1 ü ‘iterek Tadara i'irmr tcremrtîrtlmü;, Maliye ve Dışişleri üakr ılıklannın arasını son dcrccc açtı. Dışlşle:i 10 • 12 yılda ithalât yasaklan
ma l.ıldıniması ve ondan sonra ge
çen 10 - 12 sene zarfında gümrüklerin
tedricen kaldırılması şartıyla Müşte
rek Pazara girmeye kararlıdır. Mali
ye, çok iyimser bulduğu Dışişleri Ba
kanlığı mütehasıslannı realiteye dâvet etmektedir. Mütehasıslar sedye
sindeki bu ihtilâfın Haşan Polatkan
tarafından Bakanlar Kurulu önüne
çıkarılacağı söylenmektedir.

E

T

Müdürün bu ziyaretini gecikmiş bir
hatırşinaslığın edası şeklinde anhyanlar, ne kadar yanıldıklarım hemen
gördüler. Zira, bu ziyaretler, tıpkı
Başbakanı Menderesin Amerika gezi
sine katılmak gibi vazifenin bir ica
bıydı. Altemur Kılıç, her ziyaret etti
ği gazetede Menderes Eisenhower gö
rüşmesinin A. P. ajansının bildirdiği
gibi 3 dakika değil, 23 dakika devam
ettiğini söylüyor ve ajansın bu hatası
nı tamir edeceğini bildiriyordu. Umum
Müdürün üzerinde durduğu ikinci ehemmiyetli nokta da, Menderesin Amerika seyahatinin "hakiki bir zafer”
olduğu idi. Altemur Kılıç, Amerika
seyahatinde Menderese "hayran" ol
muştu: Menderes öyle nazik bir adam-

★

ran Sehinşahı Rıza Pehlevi bir
1 müddetten beri hem kendisini,
hem İran milletini üzen hanedan me
selesinin hallinde ciddi bir adım
attı ve uzun boylu, mütenasip vü
cutlu Farııh Diba ile evlenmeye ka
rar verdi. îran Kraliçeliğinin yeni
namzedi, çeyiz dizmek maksadıyla
geçen haftanın sonunda Avrupaya
hareket etti. Fakat ne Isviçrede, ne
de Pariste etrafını saran gazetecilere,
bütün ısrarlara rağmen tek kelime
söylemedi.

★
"V cni Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürü Altemur Kılıç, ge
çen haflanuı babında Sah günü, mes
lek hayatının ilk adımlarını attığı Babıâiitle Köründü ve teker teker bütün
, gazete idarehanelerini dolaştı. Umum

İS

A merikan Haberler Bürosunu mem-

I ) aşbakanm Amerika gezisine katılan üç büyük gazetenin sahibine
verilen biner dolarlık 'harcırah”uı
kâfi gelmediğinin görülmesi üzerine
bu miktar, Amerikada Fatln Rüştü
Zorlunun ‘veto”suna rağmen Başba
kanın emriyle 2400 dolara yükseltildi.
Şimdi Başbakanlık muhasebe servi
sinde bu masrafların mahsubu ile uğ
raşılmaktadır.

★

t

Ertesi gün, İstanbul Htltonda ec
nebi muhabirlerin toplantısında da ay
nı hararetle Menderese olan hayran
lığından ve Amerika gezisinin "hakiki
bir zafer” olduğundan bahsetti Yal
nız o dakikaya kadar zaferlerin
hakikî
veya
sahte olabileceğini
akıllanna
getirmiyenler,
bundan
böyle
bazı zaferlerin
üzerine
“Taklitlerinden sakınınız” etiketinin
ya- "tınlm asınm çok faydalı olacağı
nı düşündüler.

leketimizi ziyaret eden bir temsil
ci şerefine verdiği kokteyle giden genç
gazeteci Seyfettin Turhan, daha ka
pıdan girer girmez üstad Burhan Bel
genin “Aya gitmek için biletini ayırttm m ı?” sualiyle karşılaştı ve su
alin mânasını anlıyamadığı İçin bir
hayli de şaşırdı. Bunun üzerine Belge
nüktesini izah etti: “Biilrnt Eeevlt, Ulustaki yazısında Menderesi Aya gön
deriyor da...”

*
T? aşbakamn Amerika seyahati, Washington ve New York’taki gtlzlde
diplomatlarımıza hiç yaramadı. Gü
venlik Konseyi adaylığı meselesinde
kulis faaliyetinde zayıf olduğunu is
pat eJcn Daimi Delege Seyfullah
Esinin Japonya Büyük Elçiliğine tâ 
yin edileceği ve salonlarda gösterdi#
büyük başarıyı yardım temini işinde
göstermiyen Suat Hayri Ürgüplünün
de '.Iplomasl hayatına veda edeceği
kuvve ile rivayet edilmektedir.
T zmlrdeki hizipçilik faaliyetini mahallinde tetkik ettiren ve sayısız
rapor alan D. P. Genel Başkanımn
bu meseleyi 271 inci sayısında ele alan
AKtS’ln vardığı neticelere iştirak et
tiği anlaşılmaktadır. Bu hale göre,
Faruk Tuncanm D. P. İzmir Başkan
lığından ayrılması ve Rauf Onursal
hizbinin kat’i bir mağlûbiyete uğra
ması yakındır.

radır kİ İktidardan “Batılı” şokilde
davranmasını beklemeliydiler! Bu gö
rüş, layık olduğu şekUde mukabele
görüp, genç Umum Müdüre sayısız
misal gösterilince, mevzu, “canım biz
buraya milnakaşava değil, ziyarete
beldik" diye kapatıldı.

T? asbakan Menderesin

Yüksel Menderes
Yolu açtı!
dı ki... Hem İngilizceyi de ne güzel ko
nuşuyordu! İrticai! konuşmalarında
bile güçlüğe uğramıyor, kelimeleri ko
laylıkla buluyordu.
Altemur Kılıcı en candan karşıla
yan idarehane, yıllarca çalıştığı, bir
meşin koltuğu göstererek "Bunun üzerinde az mı sabahladım" dediği ve
mürettiplerle dahi kucaklaştığı Vatan
oldu. Vataıu ziyaretin, keyif kaçıncı
tek noktası meslekdaşlarınm Altemura bâzı sitemlerde bulunması oldu. Fa
kat gene Umum Müdür bu sitemleri
“Ben bir teknik elemanım" diye sa
vuşturdu. Ya radyo? Radyonun bu
günkü kullanılışını değiştirmek bir
"teknik eleman” içlıı mümkün değil
di... Fakat, "teknik eleman” meslekdaşlanna bazı tavsiyelerde bulunmak
tan da kendini alamadı: önce gazete
ciler "Batılı” olmalı, yazılannı “Batı”
ölçülerüıe göre yazmalı ve ondan son

Amerikada
Eisenhower ile görüşmesinin üç
dakika sürdüğünü bildiren A. P. ajan
sının bu hatasını tashih ettirmek.
Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Salih
Koruru bir havli meşgul etti Yaban
cı bir aiaıısa "Basın Kanunun 19 un
cu maddesi gereğince” bir tekzip yol
lamaya imkân olmaması _ yüzünden.
Korur. A. P. ajansına gönderilen bir
çok İngilizce telgrafı, tercümesini
dlkkatla okuduktan sonra imzaladı
ve bu sâyede üzücü yanlışlık tashih
edildi.
t e r l i m i
*
” n r iî" B
'
\l efasızlflî!a ağır şekilde itham edi
len Albay Townsend’ln, bu suretle
büvük bir haksızlığa maruz bırakıl
dığı aradan çok geçmeden anlaşıldı.
Zira Prenses Mar«raret’in de KanadalI
avukat F. Tumer ile evlenmek üzere
olduğu söylenmektedir. 30 yaşındaki
yakışıklı avukatın bu yıl Ingıltereye
gelmesi ve prensesi ziyaret etmesi pek
mânâlı addedilmektedir ve bu ziyaret
ten sonra prensesin pek neş’ell görün
mesi de gözden kaçmamaktadır. Pren
ses ile avukat Tumer geçen sene Kana
dada karşılaşmışlardır ve bir baloda
birbirlerinden hiç aynlmamalan daha
o zamandan dikkati çekmiştir.
A K İS ,
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Güzellik
Tipe göre makyaj
T a Bruyöre "Çirkin kadın diye bir
şey yoktur, güzel görünmesini bil
meyen bazı kadınlar vardır”, demiş.
Bu söze hak vermemek elde değil...
Nice güzel kadınlar vardır, bilgisizlik
ve zevksizlik yüzünden ne giyimleri
bir şeye benzer ne de boyanmaları.
Halbuki bir takım ölçülere güre güzel
denemlyecek bâzı kadınlar ise. akılla*
nnı kullanıp, gerek giyimde, gerek
makyaj yaparken kusurlarını kapa
mayı pek ustaca becerip kendilerine
"hoç kadın”, “cazip kadın” dedirtme
ği bilirler.
Kadınlar çehre ve baş biçimleri iti
bariyle dört tipe ayrılırlar: 1 — Oval
yüzlüler 2 — Geniş yüzlüler 3 — Kö
şeli yüzlüler 4 — Uzun yüzlüler.
Kadın çehrelerinde ideal biçim ovaldır. Makyajın gayesi yüzü bir yan
dan ovale yaklaştırırken öte yandan
da yüz şeklindeki bütün hususiyetleri
belirterek şahsiyeti meydana çıkar
maktadır.
Oval yüzlüler
R u tip diğer üç tipe nazaran nadir
rastlanandır. Her türlü saç şek
li, yüz, göz, dudak boyamak bu tip
için uygundur. Hatta derbeder görü
nüş bile bu tipe yakışabilir. Klâsik
ressam ve hcykeltraşlar dajma bu
tipleri model olarak kullanmışlardır.
Maamafih makyaj yaparken bâzı hu
suslara itina etmek bu kadar elverişli
tipler için bile zaruridir. Meselâ, kaş.

Katnıa ÖZCAN
p Uıtlük münasebetlerimizde çe- nin haklarına saygı duymak, hırs
^ »itli insanlara rastlarız. Bu in tan kaçınmak alışkanlık haline irk
sanların öyle davranışları olur ki ü- tirdikleri ahlâki değerlerdir. Fakat
zUliirüz, kızarız; hatta çok defa şa Batüılann doğuştan bu hasletlere
şar ve acı acı düşünüriiz. Ahlâk ka salıip olduklarını düşünmek pek dar
idelerine bir türlü uyduramadığı bir görüştür. Bilgi ve sanatı yay
mız ha/ı hareketleri dert edinir, kı gın haîe getiren Batı, uzun yılların
sa bir devre için olsa bile, yaşayışı geleneği ile İnsanları bu İki saha
mızın ahengini bozarız. Bunun ya çekebilmiştir. İlim ve sanatla
aksini düşünmek, yani çevremiz eğitilen halk ise münasebetlerinde
de bulunanların hatalı hareket ahlâkı gözetmeği, bilgisiz insana
lerine aldırmamak en iyisi de nazaran daiıa iyi becerebilmektedlr.
mek, bir mânaya göre duyjru- Yalnız kastedilen bilgi okur ya
suzluğa varır. Ancak, ahlâka ay zarlık hudutlarını aşan, en geniş
kırı davranışların izahını yapa mân asiyle İdrak, düşünce, anlayış,
bilmek. geliş istikıı metini tâyin izah etme ve hakikati bulma pren
etmek ve nihayet yanlış hareket e- sibine varan bilgidir.
denin bilgi, fazilet ve zekâdan mah
Tanıdığım bir kimse vardır ki,
rum olduğu kanaatine varabilmek,
lüzumsuz hırs ve üzüntüleri önliye- etinde yüksek okul diploması bu
lunduğu, tanıdıkları arasında bil
cektir.
gili görünmeğe çalıştığı, sunatta,
Bilgili insan kendini yenebilen felsefede, ilimde söz söyleme cayinsandır. Bilgiyle yaşayışını birleş retl gösterdiği halde, iptidai duy
tiren, akılla duyguyu yürüten, fazi gularını yenme hususunda, okur
letli olmayı gaye bilen pek az insan yazarlığı olmayan, tam mâmusıyle
vardır. îy i insan olmak herkesin va cahil dediğimiz kimselerin göste •
zifesldir. Ama bu vazifeyi tam ola remedikleri atalet İçindedir. Mede
rak yerine getirmek herkesin harcı ni insana yakışmayan bütün duy
.değildir. İyilik yoluna ilim ile »anat gu ve davranışlara sahiptir. Ken
ışık tutar. Cahil insan zaaflarını disiyle mücadele gücüne asla sa
önllyemez. Kıskançlık, İhtiras, ben hip değildir. Su halde, asıl olan.
cillik ve nankörlük davranışlarınla , yani İyi insan olma yolunda müskaynağı olur. Sanat sevmeği öğre bet neticeye vardıran bilgi, düşün
tir. Güzeli sanatta bulaıı, duygu eeyl, ahlâkı ve duyguyu kendine
larını terbiye eden üısan, bile bile göre biçimlendiren bilgidir. Ku
surlarımızı bilmek ve düzeltmek,
zararlı olmamaya gayret etler.
başkalarının hatalı hareketlerinin
AvrupalIların münasebetlerin sebebini çözümlemek, bizi, olgun
deki terbiyeyi, anlayışı, efendiliği luk dediğimiz anlayış ve hoş yöoralara gidip de memleketimize dö rürlüğe götürecektir. Dalma affe
nenler uzun uzun anlatırlar. Ger den bir hoş görürlük zararlı ola
çekten. onların münasebetleri bizim bilir. Fakat durum ve davranışı
münasebetlerimize nazaran daha sınırlayıp sonra da neticeye bavlı
çok alılâk kaidelerine uyar. Mese yan bir görüş, medeni olabilmenin
lâ, yalan söylememek, başkalan- şartıdır.

göz, dudak .seklilerini belirtirken mttm
kün mertebe yuvarlak hatlara yer
vermek, köşeli çizgi bulundurmamak
uygun olur. Yanaklar pek hafif renklendirilmeli, dudaklar iso hafifçe ve
şekilleri asla değiştirilmeden boyanmalıdır. Saç biçimlerinde alnı kapa
tan ve yanaklara doğru inen modeller
den kaçınılmalıdır. Başın arkasına
doğru taranan saç şekilleri bu tiplere
pek çok yakışır. Yakası açık dekolte
elbiseler ve boyuna takılacak yuvar
lak kolyeler oval yüzlüleri ziyadesiyle
güzel gösterecektir.

Yuvarlak yüzlü kadn
B atları uzatmak
A K İS ,
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Geniş yüzlüler
j î u tiplerde İsimden de anlaşıldığı gi
bi oval ve uzun hatlar yoktur. Mak
yaj yapılırken güdülecek gaye, yüzü
mümkün olduğu kadar uzatmıya ça
lışmak ve alın kısmım genişletmektir.
Bu itibarla, yüzdeki yuvarlaklıkları
imkân nisbetinde yok etmek ve ovale
yaklaştırmak icab eder. Kaşlar ve du

daklar yuvarlak boyanmalıdir. Dudak
uçlan yukarı doğnı sivriltllmeli. alt
dudak mümkün olduğu kadar ince ve
hafif boyanmalıdır İd, hasıl olan gölge
yüzü daha uzun göstersin. Kirpikleri
fazla kıvrık göstermek pek münasip
olmaz. Yuvarlak yüzlülerin giyecek
leri elbiselerin yakalan katiyen yu
varlak olmamalıdır. Daima sivri ve
kesik yakalar tercih edilmelidir. Yüz
lerinin yuvarlak oluşundan şikâyet eden hanımlar bütün tuvalet ve giyim
lerinde daima yüzlerini uzatacak bi
çimlere yer vermelidirler.
Köşeli yüzlüler
^

isbeten basık, kemikli ve sert hat
lı olan bu tipler, saçlarını tama
men alnı açacak şekilde arkaya doğru
taramalıdırlar. Fakat şakaklara doğn ı hafifçe dökülen perçemler yüzün
köşeli görünüşünü pek alâ kapatabi
lir. Boylece yüzü daha urun ve oyal
göstermek mümkün olur. Kaşlar yu-
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Makyaj yapan kadın
Boya ile kusur örtme
varlaklaştırılmalıdır. Dudaklar kalın
ve düz olmalıdır. Bu tip yüzlerde her
uzuv uzamak, yuvarlaklaşmak ve in
celmek lüzumunu gösterir.
•

miyetle iki kişiyi bir üçüncüsü tanış
tırır. Fakat bir kimse saygı ve hay
ranlık duyduğu her hangi bir kim
seyle tanışma yollan arayabilir. Böy
le bir imkân yaratmadığı takdirce,
kendini tanıtıp, karşı tarafında mü
nasip karşılamasıyla ahbaplık kura
bilir.
İki insanı tanıştıran, o münasebet
üzerinde manevi bir mesuliyet yükle
neceği için, bu tanışmanın neticesini
iyice düşünmek mecburiyetindedir.
Tanıştırmada daima erkek kadına,
genç kız yaşlı erkeğe, küçük büyüğe
tanıtılmalıdır. Kadın erkeğin ayağına,
götürülmez. Ancak Devlet Balkan
larının istisnai bir durumu vardır. Ta
nışmada takdim edilecek olan, ken
disine takdim olunacak kimsenin ya
nına götürülür ve o kimseye hitaben
el ile işaret yapılarak “Müsade buyu
rursanız size falancayı takdim etmek
istiyorum” şeklinde işe girişilir. Tak
dim edilecek olan, kiminle tanışaca
ğını önceden bildiği için takdim olu
nanın ismini tekrarlamıya hiç lüzum
yoktur. Takdim edilenler akran duru
munda ise, ikisinin de ismini söyle
mek kâfidir. Ama tanıştırılacak olan
lardan biri askerse rütbesini söylemek
icab eder. Bu ayıp bir şey değildir.
Kadınları takdim ederken bayan ke
limesine soyadı eklemek batıdan gel
miş ve bizim adetlerimize de sinmiş
tir? Onun için, bayan dedikten sonra
soyadını eklemek münasip olur. Bir

kadını kocasının mesleği veya şöhre
tiyle tanıtmak yakışıksızdır. Kendi
iş veya şöhreti varsa söylenebilir.
Genç kızlar isim ve soyadlanyla tak
dim edilirler. Kendisine bir erkek tak
dim edilen kadın şayet oturuyorsa, bu
takdim esnasında ayağa kalkmaz, ha
fif bir gülümseyişle elini uzatır. Ka
dın yalmz değilse başkalarıyla oturu
yorsa, takdim edilen kısa bir konuş
madan sonra, müsaade isteyip uzak
laşabilir. Kadın yalnızsa yine müsaa
de isteyip yanında kalabilir. Kadın ka
dına takdim edilecek olursa, otura
nın ayağa kalkması lâzımdır. Sokak
ta bir erkek bir kadına takdim edilir
se, şapkasını çıkararak selâmlar. As
kerler önce kendi usulleriyle selâm
larlar, sonra el sıkarlar. El sıktıktan
sonra tekrar askerce seiâm vermeğe
hiç lüzum yoktur. Yeni tanışanlar,
tanıştıranı gördükleri zaman, yeni
dostlarından memnun olduklarını be
lertirlerse, nâzik bir hareket olur. Ta
n ım a d a küçük büyüğe, erkek kadına
saygısını bildirebilir. Saygı sunana
teîskkür etmek doğru değildir. Büyü
ğün küçüğe, kadının erkeğe saygı
sunması yakışıksızdır.
Bâzı memleketlerde yeni tanışan
lar biribirlerinin hatırlarını sorarlar.
Bâzılannda, tanışmadan memnunluk
duyulduğu söylenir. Bizde ise tanış
madan sonra ayrılırken memnuniyet
ifade edilir: “Tanıştığıma çok mem
nun oldum” gibi...

Uzan yüzlüler
V Uzü uzun olanların makyajdaki ga
yeleri, yüzü basıklaştırmak ve yu
varlatmak olmalıdır. Saçları hem ba
şın tepesine, hem de şakaklara doğru
müsavi şekilde kabartmak, yaymak
tavsiye edilebilir. Ampir saç model
leri en çok bu tiplere uygundur. Saç
lara verilen yuvarlaklık ve genişlik
yilzûn uzunluğunu kaybeder. Kaşlar
ince olmalıdır. Az yuvarlak veya düz
olması tercih edUmelidir. Yanaklara
renk verirken parmağın hareket, is
tikameti, göz altı ve şakaklar olmalı
dır, Çene biraz renklendirilirse, İste
nilen yuvarlak görilşü verebilir. Du
daklar, toplu ve yuvarlak bir şekilda
boyanmalıdır. Elbise yakalarının faz
la ve bilhassa sivri açık olmamasına
dikkat edilmelidir.
Yer yüzündeki çeşitli kadın tipler.ni dörde ayırmak mümkün olabil
miştir. Bununla beraber, her kadmın
mutlak bu dört tipten birine benzediği
de söylenemez. Az çok farklarla bir
birinden ayrılan tipler vardır. Bu dört
tip esas kabul edildikten sonra, kendi
tipine en yakın olanı seçmek ve o tip
için yapılan tavsiyelere uymak kadı
nın makyaj ve giyim bahsindeki müş
küllerinin çoğunun halline kâfidir.

Adabı Muaşeret
“Memnun oldum”
| nsanlar arasındaki münasebetler
tanıştırılmadan sonra ballar, umu-
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Tanıştırma
Yolu yordamı var
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Şehir orkestrası
/ “^eçen Pazar istanbulda verilen yeiri konser mevsiminin “Birinci Kon
eervatuar Konseri’’ ciddi ve mûsiki
severleri sevindirebilecek başarılı
bir açılış sayılabilir.
Bu başan birkaç yönden beliriyor:
1. Şehir orkestrası ve şefi formun
daydı.
2. Solist olarak katılan genç piya
nist Gülây Uğurata, geleceğin parlak
bir virtüözü olacak kadar ümit uyan
dırıyordu.
3. Konservatuar idaresi bu yıl ye
rinde bir kararla her konservatuar
çok sesli konser programına bir Türk
bestecisinin eserini koyuyordu.
Herşeyden önce, uzun yıllara va
ran bir geçmişte memleketimizin ide
alist müzisyenleri tarafından büyük
fedakârlıklarla ve yorulmak bilmez
orkestra şefi Cemal Reşit Reyin sa
yesinde, İstanbulda ilk defa yaylı saz
lar orkestrası olarak kurulan sonra
da da senfonik orkestra halini alan
Şehir Orkestrası birçok gelişmeler
arasında geçirdiği krizler, maddî zor
luklar ve bazen yersiz dedikodulara
Cemal Reşit Rey
rağmen dipdiri ayakta idi.
Memleketimizin üniversel musiki
Jim nastikçi/
yönünde ilerlemesini halkın ciddi mileik kültürünün gelişmesini arzu etmiyen tek sesli musiki gerileyicilerinin
lere yol açan aşın, adetâ jimnastiği
köstekleyici karşı koymalarına karşı
andıran, hareketleri, müziğin derinli
Istanbulun biricik senfoni orkestrası
ğine inmeği istemiyen, kulaklarıyla
nın mevsim başında karşımızda sapa
değil gözleriyle dinliyen kimseler İçin
sağlam durması küçümsenmiyecek ve
tuhaf gelebilir! Halbuki bu görünüş
övülmece değer bir hâdiseydi.
altında, elinde büyümüş olan bu or
Sonra bu orkestranın ses kalitesi
kestrayı birlik içinde tutan inanılmaz
nin daha müzikal ve hacimli, tonalite
bir tılsım mevcuttur. Bu kendine hâs
sinin daha yuvarlak vc yumuşak ola
idare tarzı, orkestra üzerinde bir oto
rak bugün kulağa daha hoş gelmesi
rite; monotonluktan çıkmayı sağlıyan
nin elbette bir sebebi vardı. Bu sebep
ve coşturan bir unsur haline geliyor.
meydandaydı. Orkestranın bütün âlet
Nitekim herhangi bir eserin “expresleri bildiğimiz gibi geçen yıl Rockefelsive” ifade isteyen yerlerinde bu aşıler fonundan yapılan bir yardımla ye
n hassasiyet, seslerin sıcak olarak
nilenmişti. Gerçi, müziğe istidadı ol- aksetmesini safrlıyor.
mıyan bir kimsenin elinde bir “stradiOrkestranın bu durumu ne yazık
varius” Kemanı’mn bile değeri ne ola
bilirdi? Amma, iyi bir müzisyenin e- , ki madalyanın bir tarafıdır. Madalya
nın diğer tarafı ise, her musikiseveri
linrte iyi cins bir âletle elde edilecek
üzecek bil- hâdiseyi taşıyor: Mevsimi
neticenin iki misli parlak olacağı da
parlak bir konserle açan Şehir Orkest
hiçbir zaman inkâr edilemez. Şehir
ralının durumu, malî imkânlar mese
Orkestrası elemanları da bunca yıl
lesi bakımından hiç de parlak değildir.
mesleklerinde pişmiş kimselerdi. İçle
Fedakâr orkestra üyelerinin dışarı
rinde solist değerinde sanatçılar da
dan sağladıkları gelirler dışında, or
yok değildi. Bunların eline geçen ka
liteli sazlardan gereken verimi alabi kestra üyesi olarak -radyo yayını, pro
va vesaire dahil -ellerine gecen para
lecekleri de şüphe götürmez.
geçimlerinin ancak onda birine kâfi
Şef Cemal Reşit Reye gelince: Her
dir.
gerçek sanatçı gibi bilgisi, ateşli mi
zacı, hassasiyeti ve diğer iyi yanlan
Üstelik, bir kaç idealistin şahsî eyanında her artistte olduğu gibi ufak
mek ve parasiyle kurulmuş olan Tür
tefek kaprisleri, asabî halleri hoş gö
kiye Filârmoni Derneği ilgisizlikten
rülmeli idi. Bütün bu unsurlar gerçek
maddî sıkıntıya düşmüştür. Bu sebep
bir müzisyenin taşıdığı özelliklerdi.
le, geçen yıllarda olduğu gibi FlârmoCemal Reşidin bu orkestrayı kurmak
ninin abonman konserleri düzenleneve geliştirmek yolunda, pek cüz’i mad
miyecektir. Bu yüzden Şehir Orkest
dî karşılık karşısında harcadığı emek,
rası bu konserlerle elde edeceği imkâ
ne söylenirse söylensin, küçümsenecek
nı da kaybetmiş oluyor, Flârmoni Der
cinsten değildir. Onun, bazen idare e- neğinin yardım kapısı kendisine ka
derken seyircilere -dinleyenlere değil!panmıştır.
çok tesiri yapan hattâ bazen gülüşme
Feragatli şef, sef yardımcısı ve ek te
f
'*
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femaniar, aynca bu yıl orkestrama
gelişmesi için alman bir kararla idaro*
sini üzerine almış olan beş kişilik or*
kestra idare kurulu, memleketimizin
el birliğ-.yle üzerinde titremesi gereken
bu teşekülü ayakta tutmayı becerebi
lecek midir ? Muhakkak daha kuvvetil
bir elin. Belediye dışında Devlet eli
nin de uzanması artık kaçınılmaz bir
zarurettir.

Program
1] irinci Konservatuar Konserinin
programına gelince: Yüklü ve ca
zip bir programdı. Fakat, eser sırası,
bir açılış konseri için iyi düzenlenmiş
sayılamazdı. Başta çalınan Benjamin
Britten’in "Sinfonia da Requiem” adlı
eseri ünlü İngiliz bestecisinin değerli
bir parçasıydı. Orkestraayonu renkli
ve kudretli olan bu eser bestecisine
hâs modemizmi İçinde bir lirizm de
taşımaktaydı. Benjamin Britten bu eserini ölen ailesinin hatırasına ithaf ederek yazmıştı. Adından anlaşıldığı
gibi "ölülere ruh istirahati” temin 1çin yazılmış olan böyle bir Requiem,
canlı ve neşeli girilmesi gereken kon
ser sezonunun ilk eseri olarak herhal
de garip sayılabilirdi! Daha hoş, zevk
li ve ışıklı bir parça, müziksever kit
lenin ilk anda ruhunu karartmıyabllirdi. Üstelik bu eser çoğunluğun anlıyabileceği bir tarzda yazılmamış
tı. Modem müziğin
bütün zor
luk ve çapraşıklannı taşımaktaydı.
Böyle bir eserin geniş halk kitlesine
bir uvertür gibi sunulması hatalı ol
muştur. Halbuki programın ortasında
veya sonunda bu parça mükemmel yer
alabilirdi.
Programdaki ikinci parça, Almanyada "Nasrettin Hoca" adlı eseri ile
kendini tanıtmış olan değerli Türk
bestecisi Ferit TUzunün "Zeybek ve
Halay”ı idi. Bu eser, orkestrasyonu ve
motifleri ile yadırganmadı.
Genç virtüozlanmızdan Gülây Uğurata solist olarak katıldığı piyano
literatürünün harcıâlem olmuş fakat
güzelliğini muhafaza eden Grieg’in
Piyano Konçertosunda, yaşının ve fi
zik yapısının ümit ettirmediği bir güç
ve teknik kudret ile eserin hakkından
geldi. “Allergo moderato’’da aranan
kuvvet, parlaklık ve hacim bilhassa
kadans’ta tam ifadesini bularak, Gü
lây Uğurataya eserin daha ilk kısmın
da başarıyı sağladı. “Adagio” ya is
tenilen duyguyu katmasını bilen genç
p yanist"Allegro marcato” ya önce
tuşlara biraz fazla yüklenmenin ver
diği yorgunlukla girdi ise de, eseri
parlak bir şekilde bitirebildi. Gülây Uğurtamn bir tek eksiği var: Kuvvetini
tekniğinde muvazeneli olarak idare edemiyor. Bunu haklı heyecanına ver
mek gerekir. Şayet bu ender bulunan
kuvvetini ve “tuşe” parlaklığım daha
muntazam bir “tempo” içinde ayarla
yabilirse., günümüzün hayırlı genç virtüozlan arasında ver alması yakm bir
gelecekte gerçekleşir.
Berlioz’un “Benvenuto Cellini” uvertürü ile birinci Konservatuar Kon
seri dinleyicilerin samimî alkışlan arasında sona ereken insanın aklına
“Hoşgeldin Şehir Orkestrası” demek
geliyor.
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Orkestralar
Kahramanuı dönüşü
(ifew York - Skim... tlhAn K. Uimaroğlu yazıyor)
"İVmv York Filârmoni Orkestra» bu
yıl, her yilk ine kıyasla iki'üç haf
talık bir gecikmeyle ve tam bir şenlik
havası iğinde yeni mevsimine başladı.
Geçikmemn de, şenliğin de sebebi, or
kestranın Orta Doğu ve Avrupada
çıkmış oldugıı, ikibuçuk ay kadar sü
ren turneydi. Hangi ölçüye vurulursa
vurulsun, New York Filârmoni turne
si, bugüne kadar eşine rastlanmamış
bir başarıyı temsil ediyordu. Orkestra
nın şefi Leonard IJernstein turne dö
nüşü New York’ta bir kahraman gibi
karşılandı. Orkestranın dönüşü mü
nasebetiyle, New York Filarmoninin
"karargâhı” Cameige Hall’un bulundu
ğu 57. sokak geçen hafta bayraklarla
süslendi; bu kadarla da kalınmadı, so
kağa “Filârmoni Sokağı” adı verildi.
15 ekim akşamı orkestranın, mevsimi
açış konserinde dinleyiciler şef Leo
nard Bernstein’ı, sahneye çıktığında
ayağa kalkıp alkışladılar. New York
Filârmoni Derneğinin Başkanı David
Keiser, konsere olsun, konserden son
ra Plaza Otelinde Bernstein şerefine
vordiği kabul resmine olsun, Birleşmiş
Milletler Genel Sekreteri Dag Hammarskjold’u ve orkestranın turne sü
resince ziyaret ettiği memleketlerin
safirlerini, New York'un her sahadan
ileri gelen şahsivetlerini davet etmiş
ti.
Orkestranın dönüşünü, New York’taki mağazaların çoğu, vitrinlerini
Bernstein’ın ve New York Filarmoni
nin fotoğraflarıyla ve ‘‘Hoş Geldiniz
Milletlerarası kahramanlar” yazıla
rıyla süsliyerek kutladılar. Halkın
dikkatini çeken her hâdisenin ticari
gayelere âlet edildiği Amerikada New
York Filarmoninin turnesi ve dönüşün
den de reklâm maksadiyle faydalanıl
dı* bu ara şehrin en büyük mağazası
Macy. NoW York Times’a verdiği tam
sayfaiık Hânda Bemstein’m ve Ne\v
York Filarmoninin başarısını kutladı;
Fllârmoni idaresi ise, ilk konserin
program broşüründe bu '‘cömertliğe”
teşekkür etti.
İlk konserin program broşürün
de, orkestranın konser verdiği birçok
memlekette çekilmiş fotoğraflar yer
almıştı; bunların arasında çoğunluğu
Rusya fotoğrafları teşkil ediyordu.
Onaltı fotoğraftan dokuzu, orkestra
nın Rusya gezisine aitti; birinde,
“Doktor Jivago” yazan Boris Pasternak, Bernstein’ı tebrik ediyor ve
-resimaltına göre- ona “Niçin doğ
muş olduğunuzu bu konserden sonra
cok iyi anladım” diyor; bir başkasın
da Sovyet musikişinasları bir prova
sırasında Straviılski’nin “Bahar Ayini”nin icrasına katılıyorlar; bir diğeğerinde, Şostakoviç’in Beşinci Senfo
nisinin Moskovadaki icrasından sonra
besteci, Bernstfein’la birlikte halkı se
lâmlıyor... Rusya gezisine ait dokuz
fotoğraftan sonra çoğunluk sırasında
Türkiye iki fotoğrafla ikinci geliyor

du. New York Filârmoni Orkestrası
nın Türkçe olarak basılmış bir konser
afişinin Amerikalıları çok ilgilendire
ceği tahmin edilmiş olmalıydı kİ or
kestranın Istanbuldakl konserlerinin
afişlerinin bir fotoğrafı broşürün baş
köşesinde yer almıştı. Bir diğer fotoğ
rafta da İstanbul Açıkhava Tiyatro
sundaki muazzam kalabalık gösteri
liyordu.
Orkestra, New York’taki ilk kon
seri için yeni bir program hazırla
mış, turne boyunca defalarca çaldığı
eserlerden bir program derlemişti.
Beethoven’in "Egmont” uvertürü ile
-şef Bernstein’ın piyanoda, orkestra
üyelerinden kemancı John Corigliano
ve viyolonselci I.aszlo Varga ile bir
likte çaldığı- Üçlü Konsertodan, bir
de Şostakoviç’in Beşinci Senfonisin
den meydana gelen programı orkestra
mevsimin ilk haftası boyunca, hiç bir
yorgunluk, bıkkınlık belirtisi göster
meden,
diriliğinden,
canlılığından
hiçbir şey kaybetmemiş olarak, üç
kere daha icra etti. Ncw York Filâr
moni Orkestrası, hususiyetlerinden
biri olan alışılmamış programlanna
asıl Kasım ayında başlıyacaktı. öyle
anlaşılıyor ki New York Filârmoni.
şefi Leorrard Bernstein gibi uyanık
bir musikisinas sayesinde, bu mev
sim de gene bu şehrin musiki hayatın
da zirveyi işgal edecekti.

Amerika orkestrası
A merikanın en genç orkestrası ge-

çen hafta New Yorkta ilk konseri
ni verdi. Orkestranın gençliği üyele
rinin yaş ortalaması bakımından de
ğil, orkestranın kuruluş tarihi bakım:ndandı. Birkaç ay önce kurulan ve
gayesi Amerikan musikisini Amerika
da ve- fırsat düştüğü takdirde dünya
da- tanıtmak ve yaymak olan bu top
luluk, gayesine uygun, dosdoğru bir
isim taşımaktaydı: “The Orchestra of
America” yani “Amerika Orkestrası”.
Maamafih Amerika Orkestrası he
define ancak, ilk konserin tenkitleri
karşısında küskünlüğe
düşmediği,
bilâkis bu tenkitlerdeki iııkâr edile
mez gerçeklerden ders aklığı takdir
de ulaşabilir. New Yorklu tenkitçiler,
Amerika Orkestrasının geçen hafta
Carnegie Hall’da verdiği konseri, bil
hassa program bakımından, ittifakla
yerin dibine batırdılar. Gerçi hepsi
teşebbüsü övdü: “milli” eserleri çalma
gayesiyle işe girişmenin ehemmiyetini

belirtti. Fakat isin tutumu böyle mİ
olmalıydı? Bir yığın değersiz parça,
sırf bazı bakımlardan tarihi ehemmi
yeti var diye, bir konser programına
dahil edilmeli miydi?
..
Nitekim programdaki dokuz eser
arasında bir ikinci defa dinlemiye de
ğer olanlann sayısı biri, ya da ikiyi
aşmıyordu. Geri kalanların çoğu sa
dece, Amerikanın Ondokuzuncu asır
sonu ve Yirminci asır başında da bir
kaç besteciye sahip olduğunu ispat
etmekten ileri gitmiyordu: bu beste
cilerin de en kötü eserlerinin seçilme
sine sanki itina gösterilmişti. Leo
Sowerby’nun “Sonbahar Geldi” adlı
uvertürü, sonbahan bando mızıkay
la getiren bir romantik budalalıktı;
Edgar Stillman Kelley “Gulliver”
senfonisinde, aklında kalan birkaç
Wagner ve Richard Strauss klişesi
ni kullanmakla kalmıştı. Horatio
Parker’in “Altın Kudüs” oratoryosun
dan “Hora Novissima” adlı parça bu
bestecinin, bir sonraki neslin bazı bes
tecilerine öğretmenlik yapmış herhan
gi bir musiki hocası olmaktan öteye
gidemediğinin deliliydi; Amerikanın
Debussy’si Charles Griffes ile Grieg’i
Ed\vard Mac Dowell en ehemmiyetsiz
eserleriyle temsil ediliyorlardı. Carpenter'in “Krazy Kat” adlı eseri, ca
zın senfonik musikide kullanılması
nın ilk örneklerinden biriydi ama,
John Alden Carpenter bir George
Gershwin bile olamadığı için bu eser
bugün sadece tarih kitaplarında yaşı
yordu. Konserde hazır bulunan ve
eserlerinin çalınması bittiğinde halkı
selâmlıyan iki besteciden Winter
Watts, ItaTyanvart duygulu şarkılar
yazmaya meraklı bir amatör. Alice
Hunt Sokoloff ise modası geçmiş kromatisme ve asır başı atonalismine özenen. fakat tonal alışkanlıklan yü
zünden buna ulaşmıya muvaffak olamıyan bir başka amatördü. Bu kadar
alelâdelik içinde Samuel Barber’in
şarkıları birer şaheser tesiri yapıyordu
öte yandan Amerika Orkestrası
gerçi tecrübeli musikişinaslardan
meydana gelmişti, fakat şef Richard
Korn’un şahsiyetsiz bir tefsirel oluşu.
< eserlerden nasibini alamıyan orkest
ranın hiç olmazsa icra gösterişi yoluy
la dinleyiciye tesir etmesine de engel
oluyordu. Konserin candan alkışlanan
tek yanı, tenor Jan Peerce’in tegannislydi.

Dünya Seyahat Acentesi hazırladığı Sonbahar gezisini
takdim eder.
29. Ekim. Cumhuriyet Bayramı tatilinde 4 giin Konforlu
otobüslerle seyahat ADANA — İSKENDERUN — TARSUS
MERSİN
Tel : 24588 — 27954
Adr«» : Tuna Cad : Tuna Han 1/2 — Yenişehir Ankara
AKİS,

P7 KKtM

19X9

S

P

O

Olimpiyatlar
Başı önde dönenler
r

itmeden evvel büyük lâflar eden
idareciler. Beyruttan hemen he
men elleri boş yurda döndüler. Beyrutta 13 altın madalya ile fcayn res
mî tasnifte Fransa ve Birleşik Arap
Cumhuriyetinin ardından üçüncü olan Türk kafilesinden, ilk olark atıcı
lar ve eskrimciler döndü. Bu arada
Güreş Federasyonu başkanı Vehbi
Emrede dönenler arasındaydı Yeşil
köy hava meydanında kendisini karşılıyanlara âdet olduğu üzere verdiği
ilk beyanatta, 13 altın madalyanın
12 sini güreşçilerin aldığını belirtti.
Vehbi Emre, hava alanında şunları
söyledi: “Bozuk bir organizasyon ve

R

nunla beraber daha İyi netice alabilir
dik. Roma olimpiyatlarına iyi hazır
lanmak icabeder”. Mademki İyi ha
zırlanmamıştık, neden bu müsabaka
lara katıldık? Katılmakla kazancımız
ne oldu, katılmasak kaybımız ne olur
du? Zira katılmakla hiçbir kârımız
olmadı. Fransa, Yuogslavya, Yunan
istan, Birleşik Arap Cumhuriyeti İs
panya ve Lübnan gibi rakipler, bizim
için bugün fayda sağlamaktan uzak,
zayıf rakiplerdir. Kaybımız oldu, zi
ra bu zayıf rakipler karşısında zaman
zaman bocaladık ve bir birincilik kay
bettiğimiz bazı sıkletlerde beşincilige
kadar indik. Üç beş müsabaka ile
şampiyonluk elde edilen bir turnuva
da. dört birincilik elde eden takımı
mız, hiçbir suretle muvaffak olama
mıştır. Bu hakikati, Vehbi Emre, kıs

Kıza Doğan galip geliyor
Teselli mükdfatt
namüsait şartlar içerisinde aldığımız
bu neticeleri normal karşılamak icap
eder. Greko-romende karşımızda daha
kuvvetli rakipler bulduğumuzdan ne
tice pek tatminkâr olmadı. Bununla
beraber daha iyi dereceler yapabilir
dik Roma Olimpiyatları için daha faz
la çalışmamız icap etmektedir”.
Greko-romende karşılaştığımız iki buçuk milletten Birleşik Arap
Cumhuriyetine ve Yugoslavyaya ne
den dört birincilik hediye etmiştik?
Türk takımının Greko-romende de
sekiz altın madalya kazanması lâzım
gelmez miydi? Bu olmadığına Köre,
demek ki, iyi hazırlanmamıştık. Esa
sen başkan bunu kısa beyanatında
itiraf ediyordu. “Kuvvetli rakipler
bulduk, netice tatminkâr olmadı. BuA K t8 ,
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men de olsa hava alanındaki beyana
tında ifade etmiştir.

Fenerbahçe
Baba nasihati
p

eçen haftanın başında Pazartesi
sabahı Haydarpaşa garında, tren
den inen, ellerinde valizleri ve omuz
larında malzeme torbalan bulunan
sporcu grubu ile,pek az kimse ilgilen
di. Halbuki bu sporcular değil Ankaradan, Adapazan ve Bursadan dönüş
lerinde dahi büyük bir taraftar top
luluğunun candan karşılamasına alısmışlardı. Bu bakımdan, hemen he
men boş gördükleri Haydarpaşa gannın sessizliğim yadırgadılar. Bu An-

karada uğranılan Gençlerbirllği mağ
lûbiyetinin cezasıydı.
Aradan iki gün geçtikten sonra,
güneşli bir günde Kadıköyde kendi
stadlannda idmana çıkan Fenerbab/çeli futbolculara idareciler de tam ta
kım halinde refakat ediyorlardı. İd
man başlamadan önce, beyaz yüzlü ve
ak saçlı idareci, sporcularla konuş
maya lüzum gördü ve bir baba nasiha
ti verir gibi onlardan bazı hareketleri
ni kontrol etmelerini istedi.
Umumi kaptan İsmet Uluğ. zaman
zaman titreyen bir sesle şunlan söy
lüyordu: “Sizlere ceza verilmesi için
tazyik ediliyonım. Fakat alınan neticelerda şansızlık ve yorgunluğun bi
rinci derecede rol oynadığına kani
bulunduğumdan, ben şahsen buna
aleyhtarım. Fakat husus! hayatınızı
düzeltmenizi, bilhassa hakem karar
larına karşı gelmemenizi, rakiplerimi
zi küçümsemiyerek maçlan ciddiyet
havası îçinde oynamanızı istiyorum
Fenerbahçe camiası mağlûbiyetlere ta
hammül edemez ve bunda haklıdır.”
Genel kaptanın nasihati hakikaten
alâka çekiciydi. Uluğ fena neticelerde
biraz şansızlığı, biraz da yorgunluğu
suçlu buluyordu. Şansızlık bir derece
ye kadar kabul edilebilirdi ama, yor
gunluk nedendi ? Takım bu yıl oynıyacağı 38 mil'.I lik karşılaşmasından, da
ha topu topu sekizim oynamıştı. Bu
takım sekiz maçta yorgun düşerse, bu
mücadelenin sonuna nasıl ulaşılabi
lirdi? Fenerbahçe, hakikaten Milli
Lig dışında hiçbir haftayı boş. geçir
miyor, tam bir ticari düşünüşle Ada
na, Bursa demiyor, nereden gel der
lerse kalkıp oraya gidiyordu. Bu ta
kım, hem de birbirinden cok daha çe
tin 38 karşılaşma yapmak zorunday
dı.
“Altı gol atacaksınız!”
TTmumî kaptanın bazı futbolcuları
bir kenera çekerek hususi hayatlanm düzenlemelerini istemesinden
sonra, futbolculann “Baba” de.iikleri
başkan konuştu. Başkan, futbolcular
dan yerine getirilmesi oldukça güç
bir şey istiyordu ve diyordu ki: “Ankaradaki mağlûbiyetin acısını. Ada
let karşısında çıkaracağınız oyunla
bize unutturmaksınız. Ben Çarşamba
günü Ankaradayım. Eğer altı gol
farkla galip gelmezseniz istifa ede
rim !”
Başkan, Adalet karşısında bir gol
ziyafeti istiyordu. Hem de altı gol!
aşkan Agâh Erozanm bu yerine ge
tirilmesi oldukça güç isteğini, Fener
bahçeli futbolcular baladım yerine ge
tirebilecekler miydi? Fenerbahçenin
Adalet karşısında elde edeceği netice,
bu bakımdan alâka çekiciydi. Adalet,
maçı kaybetmeye kaybedecekti ama
gol farkı altıdan az olursa netice Ada
letin zaferi sayılacaktı.

Galatasaray
Gole susamışlardı!.
Y/f ilil Ligin dokuzuncu haftası, Cu
martesi günü Mithatpaşa stadın
da oynanan iki maçla devam etti. İki
İzmir takımının yaptıklan bu maçlara
pek rağbet görülmedi Zira İzmir ta
kımları ile oynanan İstanbul- tajtım-
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larmdan birinin Galatasaray olması*
na rağmen, stadda onbin kadar me
raklı ancak vardı. Nedense İzmir ta
kımlarının maçları İstanbulda pek
rağbet görmüyordu. Halbuki. İzmir
takımları zaman zaman elde ettikleri
neticelerle, bu yıl hiç de ihmal edilmiyecek kudrette görünüyorlardı. Buna
rağmen İstanbul seyircisi. İzmirlile
re rağbet etmiyordu.
Karagümrüktln Kadri Aytaclı kad
rosunun, favori zannedilen Göztopeyi
iki farkla mağlûp etmesinden sonra,
lider Galatasaray De Altınordu oyna
dı Galatasaray - Altınordu karşılaş
ması görenlerinin görmiycnlere gün
lerce
anlatacakları
bir
maçtı.
Altınordu bu
maçta, bir
hafta
önce İzmirde Adalet karşısında elde
ettiği Milli Ligin gol rekorunu yeni
ledi. Ama bu defa atarak değil, yiye
rek...
Lider Galatasaray, farklı galibi
yetinin değeri ile mütenasip olarak
coşkun, hırslı ve güzel bir maç çıkar
dı. Hiçbir zaman neticeye rsjzı olma
dı ve atabildiği kadar atmak hırsı içinde doksan dakika top koşturdu.
Altınordu ise farklı mağlûbiyetine
rağmen ezilmedi, ve fırsat buldukça
Galatasaray kalesini zorladı Hattâ,
zaman zaman tehlike de yarattı. Ma
çın tek kelime ile yıldızı ise gole susa
dığı anlaşılan, anzası dolayısiyle bir
kaç haftadır takımında yer alamayan

Metindi. Maç başında sağ ayak bile
ğindeki arızasmuı nüksetmesine rağ
men. hırsını yenemiyerek sol ayağını
kullanmakta İsrar eden bu müstes
na futbolcu, maçın ilk devresinde dört,
ikinci devrede de bir gol atarak, takı
mının sekiz gollü rekor galibiyetin
de büyük rol oynadı. Top alışı, top
sürüşü, stoplan, top tevzi edişi ve ni
hayet korkunç şutlan ile Metin. Altınordu karşısında sanki tek başına
bir Galatasaraydı.

Millî Lig
Izmiro 4 puan
V f illi Ligde sonuncu olan Altay,
Cumartesi günü yendiği Ankaramn sürpriz takımı Şelcer-Hilâl'dtn
sonra, Pazar günü de kuvvetli rakibi
Ankarag üçünü henı farklı hem de ra
hat yenerek İzmire döıt kıymetli pu
anla döndü. İzmırin popüler takımı Al
tayın Pazar günkü galibiyetini, Cu
martesi günkü gibi bir şans ve tesa
düfe bağlamak doğru olmazdı. Altay,
bu maçı bileğinin, daha doğrusu aya
ğının zoru ile almıştı. Bunda biraz da
Ankaragücü idarecilerinin tertipteki
hatalarının yardımı olmuştu. Bu sezon
hemen hemen hiç denemedikleri ye
dekteki yaşlı elemanları alıp, çok de
ğişik bir kadro ile sahaya çıkınca, en
iyimser Ankaragücü taraftan dahi

maçın daha başlamadan kaybedildiği
ni kabullenmişti.
Arifin sağhafta ilk defa denenme
si, Mesutun Yücelin. Sedatm, Hüsamettinin verine ahnmalan, Ortahafta da bu yıl hiç denemedikleri Aliye
yer verilmesi, Altayın işini kolaylaş
tırdı. Bu yanlış tertibin verdiği ilk açık, maçın birinci dakikası dolarken
görüldü. Altay, müdafaayım hatasın
dan faydalanarak galip duruma yük
seldi. Devreyi bu neticeye razı olarak
oyalanmakla geçiren Altay da hatalı
bir hareket yaptıysa da, bundan An
karagücü faydalanacak dunınıda dedeğildi. İkinci devrenin hemen ilk da
kikasında golleri ikileyen İzmirliler,
maçı rahatça kurtarmış oldular.
Altay ik*ı günde elde ettiği dört pu
anla Millî Ligde sonunculuktan onbesinciliğe yükseliverdi. Sonunculuk
mevkini de Ferlköve bıraktı.
Cumartesi ve Pazar günleri yap
tığı iki maçı da deplasmanda beraber
oynayacağı Altay gibi galibiyet ve
dört Duanla kapayan Demirspor da
sonunculuktan epey yukarılara yük
seldi. Ankara şampiyonu; Galatasa
ray, Beşiktaş. Fenerbahçe. Istanbulspor ve İzmirspordan sonra altıncı
durumdadır. Geçen hafta üçüncü du
rumda olan Şeker-Hilîil ise. mağlûbi
yetten sonra, bu hafta selcizincıüğe
inmiştir.

Soğuk algınlığına karşı
kolay bîr tedavi şekli Jjj
/ 'i

^

Çocuğunuzun soğuk algınlığından
mütevellit ıstıraplarını gidermek için Yicks
VapoRub'ı, bu hoş merhemi çocuğunuzun \\
yatma zamanında göğüs ve sırtına sürünüz.
w

Soğuk algınlığına karşı çift tesir:
1 — Doğrudan doğruya nefe*
yollarına

I

Vicks Vaporub’ın bu
h arlan tıkanık burnu
] açar ve öksürüğü ko
laylaştım ...
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2 — Doğrudan doğruya eilt
inırln*
Aynı zamanda göğüsü
bir yaki gibi ısıtır ve
bu çift tesir çocuğunu
zu uyurken iyileştirir

Bütün ailenin bütün soğuk
algınlığına karşı faydalıdır

BÎR MECMUAYI 4 KİŞİ OKURSA

HER IIAFTA 150 BİNDEN FAZLA İNSAN
A K İ S ' I BÖYLE MERAKLA OKUYOR

BUNLAR SİZÎN İLÂNLARINIZDAN FAYDAİ^AN
BÎIJECEK MÜSTAKBEL MÜŞTERİLERİNÎZDtR
REKLAMINIZI A K İ S ’ te YAPTIRINIZ
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