


AKSAM



A K î S
Haftalık Aktüalite Mecmuası 

Y ıl 6, CUt : XV I, Sayı : 276 

Yazı İçleri :

Rüzgârlı Sokak Ovohan Kat 3 Daire 7 
Tel : 1899e P. K. 582 - Ankara

İdare :
Drntet'ı ler Caddesi 23/B  

Küs ğ  Arlı Matbaa Tel : 15221

Fiyatı 125 Kuruş 

i t

M  iicssisi

Metin Toker
A K İS  Neşriyat Ltd. Marketi adına 
im tiyaz sahibi ve yaat işlerini fiilen 

id&rc eds'ıı mes’u l müdıir

Kurtul ALT Uf,

★

K arikatür :

TURHAN

*

Foto  tirat :
Hüseyin EZER 
Ege AJANSI 

Associated Press 
Türk Haberler Ajandı

★

Klişe .*

Doğan Klişe

*

V ü s n M  

Mübin TOKER

★
Abone t/ar t Uın :

3 aylık (12 niisKa) : 12,50 lira
6 avltft (25 nüsha) :25.00 Ura
1 senelik (52 nlisha) : 52.00 Ura

★

İlân  şa rtlan  : '

Santim i : 8 lira

S renkli arka kapak : 750 lira 
(Ula mıuıderrratıml’m mes'uliyet 

kabul edilme»)

★

İlân  işleri :

Tel : 15221 
■k

D izild iâi ve Basıldığı ver : 
Ruzgâfh  Matbaa — A N K A R A  

Tel : 15221 
Bas İdîj;ı tarih : 9. 11. 1959

Kapak resmimiz

Hüsnü Yaman
Gözde Demokrat...

Kend i  Ara mı zda

Sevgili AKtS okuyucuları

I J  u satırların yazıldığı, dizildiği ve basıldığı saatlerde B lij l ih  Türk MU- 
letı A ta türkü  kaybettiği günün 21. yddönüm ünü de yavu# yavaş ar

kada bırakmaktadır. M illetçe yüreklerimizin kan ağladıjh bu aeı günde 
hepimizin başı sağ olsun. Milletçe temenni edelim ki, bu m illetin kaderini 
elinde bulunduranlar, bugün de yarın  da M ustafa Kemal’in çizdiği 
yoldan ayrılmasınlar, onun eserlerine hıyanet etmesinler. B izi 21 yü ev
velden de geriye götürmesinler ve Türk tarih inin gördüğü en büy ük ada
m ın emanetine toa^konmasuı, Radyolarım ızda mevlüt sesleri, mabaUe 
aralarında sarıklı hocaların önünde yetişen körpe dimağların “elif, be, te, 
se” sesleri yükselmesin. B ir milyon çocuk okulsuz kalmasın ve her geçen 
gün bil- parça daha karan lığa gömüimiyelim .

★
I )  n hafta  sütunlarım ızda Dış politika başlıklı bir yazı bulacaksınız.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Eisenhovverin Yeni Delhlden 
başlayan ve sırasıyla, K&bll, Karaşi, Tahran, Ankara, A tina  ve Koma ve 
Parise kadar uzanacak olan seyahatinin D. P. erkânı tarafından nasıl bir 
zafer olarak İstismar edUmeye çalışıldığının hikâyesini okuyacaksınız. 
Başkanın gelişini iç politikada da bir silâh olarak kullanm aya çalışan 
1). 1*. iktidarının m üthiş bir hafıza zaafı içinde 150 yıldan beri Tiirklyeyi 
ziyaret eden ilk  Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı olarak Sa
yın EUeııtıoweıi zikretmeleri de İkinci Dlinya Harbinin buhranlı günlerin
de büyük devlet adam ı Rooswelti ağ.rlaıııış AdanalIlar için tebessümle 
karşılr.aacak bir unutkanlıktır.

★
T? u hafta kapağım ızı D . P. K ırklareli milletvekili süslüyor. Hüsnü Ya- 

m am  kapağm ııza koyarken düşündüğüm üz şey 1950 ve 1960 modeli 
D. P. liy l testıit etmekti. YURTTA OLU P B İT E N LE R  sayfalarım ızda 
okuyacağınız D. P. başlıklı yazıda, D. P. grubundaki pek hararetli Ko- 
ıa l t :ın - Yırcalı çekişmesinden sonra D. P. kulislerinde cereyan edegel- 
mekto olan hâdiselerin etraflı bir bilançosunu bulacaksınız. Gene bu ya
zıda, kapağım ızı süsleyen Hüsnü Yamanın, bir zamanlar 1946 demokratı 
rulıunu da taşım ış KırklareU milletvekilinin hayli enteresan olan hayat 
hikây esini <le bulacaksınız.

★
p  . n. P. başlıklı yazım ızda Genel Sekreter İsmail Rüştü  Aksalın bu 
'  ‘ haftan ın  sonuna doğru bitecek olan Ege gezisinin hikâyesini bula
cak. bu gezide, koskoca bir genel sekreter yirmiden fazla U, ilçe ve bu
cağa ıığraıl ğı halde tek bir hâdise dahi çıkarmadığını, hatta çıkmak isti
dadında olan hâdiselerin de Aksal tarafındım  önlendiğini, hiç değilse mey
dan verilmediğini görecek ve şaşacaksınız. Şaşacaksınız ve belki de kendi 
kendinize, "aUalı allah, demek hâdise çıkarmadan da, vazife gezisi yapı
labiliyormuş” diyeceksiniz.

Gene aynı yazıda, C. H . P. nin bü tün  bir yaz boyunca vatan sathında 
yaptığı başar ıh ekip çalışmalarının bundan böyle Meclise de intikal etti
rileceğini öğreneceksiniz.

★

P  . K. M. P. nln lideri Osman Bölükbaşı, geçen hafta  içinde bundan ild- 
'  -1 buçuk yıl evvel Büyük MiUet meclisinde yaptığ ı bir konuşmada 
Meclisin manevi şahsiyetine hakaret edici sözler sarf etti diye On ay 
hapse ve dört ay da sürgün cezasına çarptırıldı. Mahkeme sonuç
lanıncaya kadar neşir yasaklarının kaim  perdeleri arkasına sakla
nan bu hâdisenin de masûnı hikâyesini politikacılar başlıklı yazım ızda 
bulacaksınız. ' 1 m ^ M i»

★
T* iyatro sayfalanıııızda bu hafta Operanın bir V. C. ocağı haline ge- 

tirilmeslnden sonra oynanan pandomlmaların hikâyesini bulacaksı
nız. Pandomlmnnın son perdesi geçen hafta içinde oynandı ve Türk Ope- 
ras nın İlci bü.viik kıymeti nihayet 16 şar kuruşluk birer dilekçe İle Dev
let Operanı sahnelerinden ayrıldılar. Azra ve Aydın Gün çiftin i Ankara 
opera severleri kaybetmenin acısını çekerken İstanbullu opera«everler 
bayram yapmaktadırlar. Bayram  yapm aktadırlar zira bu sanntkâr çift 
Isfanba’da, bundan bir yıl önre gene devlet sahnelerinde oynanan bir baş
ka p 'ir'iıv 'ilm a sonunda ayrılıp giden büyük sahne üstadı E rtuğru i Sîuh- 
slule birlikte kuracakları operaıun hazırlık ların ı yapmaktadırlar.

★
• •
(  > yir tahm in edlvoruz kİ, bu haftak i başyazımız olan “Buzların çrtzül- 

mesl yo'u” b vş'.ıklı yazı okuyucularım ızın sonsuz tasvibi ile karşıla- 
nacnktır. Alâkay ı, d ikkati üzerine çekecektir. A m a gönül arzu ederdi ki 
bu alâka, d ikkat ve tasvip nidaları D. P. Ueri gelenlerinden sâdır olsun da 
şu buzlar gerçekten çözülsün.

Saygılarımızla
AKİS
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YURTTA OIJIP RÎTENLER

K. Atatürk
Zafer A tatürkçülerin .„

Atatürk'ü Anarken

j-i u haftanın başında salı günü Türk 
m illeti bir defa daha büyük A ta

sını aııdı. Ankarada sabah hava sisli 
İdi. Saat tam  9.05 de İk tidar erkânı 
basta Cumhurbaşkanı Celâl Bayar, 
Anıt-Kabire giderek Cumhuriyetin 
kurucusuna m illetim izin resmi şükra
n ım  ifade etti. Onları, Muhalefet er
kânı, başta ism et İnönü, takip etti. 
Sonra Anıt-Kabir vatandaşlara açıl
dı ve her yaştan, her cinsten, 
her meslekten Türkler sıra sıra 
büyük A ta türkün  önünde eğrildiler.

Bu yıl A ta türkü anarken gene 
akıllar, senelerdir bir ucundan yen
meye başlayan A ta türk  inkılâpla- 
lanndaydı. Endişe içinde olanlar var
dı, bedbin bulunanlar vardı. Bilhassa 
din mevzuunda, her partiden politi- 
kaçının, kütleleri avlamak için giriş- 
tikk-ri aşağılık manevralar pek çok 
Atatürkçünün yüreğini sızlatıyordu. 
Bunlar, hakikaten d.ni bütün kimse
ler olsaydı belki o kadar üzülünmez- 
di. Fakat bir takım  madrabazların, 
hislerin en asillerinden biri olan dini 
duygulan istismar için A ta türk  ink ı
lâplarını kendilerine hedef seçmiş 
bulunmaları tiksinti uyandırıyordu.

Ancak 10 Kasım  1959 salı saba
h ı" vatan sathı”na objektif bir ba
kış, kesin zaferin A tatürkçüler ta
rafından kazanılm ış olduğunu gös- 
teriyordu. Zaferin muhafazası için 
gayrete devam? Evet! Am a Türk 
cemiyetini A ta türkün  soktuğu batılı 
hayat nizam ından uzaklaştırmaya 
artık hiç kimsenin gücünün yetme
yeceği o sabah ortadaydı. B ilâkis ce
m iyetin şuuru gittikçe genişliyordu 
ve aslında A tatürk  inkılâplarının 
sonuncusu olan Demokrasi inkılâbının 
ateşi milyonlarca Türkün yüreğini 
ısıtıyordu.

Aksine inananlar bir tek şayi 
unutuyorlardı : Cumhuriyetle beraber 
doğanlar bugün 35 yaslıdaydılar ve

A tatürk  gözlerini kaparken dünya
ya gözlerini açanlar 21 yaşma gel
mişlerdi.

Dış Politika
İyi saklanan sır

Q  eı-en haftanın ortasında bir gün, 
Ankarada Başbakanlık binasının 

önünde duran siyah otomobilden çı
kan upuzun adamın - 1.90 metre- 
yüzilnde memnun bir İfade vardı. A- 
merikanm Texasiı Büyük Elçisi Flet- 
eher VVaıren kendisini selâmlayan si
lâhlı erin önünden geniş adım larla 
geçerek mermer hole girdi ve merdi
venlerden yukarı çıktı. Başbakan 
Adnan Menderes Büyük Elçiyi bekli- 
yordu.

Fletcher Warren Amerikadan ye
ni dönm üştü Hemde iyi haberlerle..
Başkan Eisenlıower uzun zamandan- 
beri tasarladığı Yeni Delhi seyahati
ni yapmağa karar vermişti ve yolunun 
üzerinde bulunan bütün başkentleri 
içir.e alan bir program tertiplemişti. 
Böyle bir hazırlık mevcut olduğundan
o başkentlerdeki Amerika büyük elçi
leri. kendi Dış İsleri bakanlıklarından 
aldıkları talim ata uyarak bulundukla
rı memleketlerin hâriciyelerini bun
dan bir müddet önce Başkan Eisenho- 
were yapılacak bir davetin kabul edi
lebileceğini atlatm ışlard ı. Büyilk 
m üttefikin Cumhurbaşkanını m isafir 
etmek bu memleketlerin halkını ve 
hükümetim  hakikaten sevindirecek 
bir hâdiseydi. N itekim  davetler mem
nuniyetle yapılm ıştı. Temaslı Fletcher 
W arren Başbakan Adnan Menderese-' 
Başkan Eisenhowerin m utabakat ce
vabını müjdelodi. Türkiyedeki iç po
litika vaziyetini iyi bilen Büyük E lçi 
getirdiği haberin iktidar çevrelerinde 
nt> derece makbule geçeceğinden ha
berdardı. Başbakan Menderes, o gün 
bir soğuk algınlığından muzdarip bu
lunduğu için keyifsiz olmasına rağ
men tatlı tatlı gülümsedi.

Yarım  saatte görüşülenler

T 1 ürki-e adına Cumhurbaşkanı Ce
lâl Bayarın davçti Başkan Eisen- 

howere Beyaz Sarayda Başbakan A d 
nan Menderes tarafından duyrulmuş- 
tu.. Başkan Ei:;enhower 9 Ekim  günü 
sıra ile Türkiye Başbakanını, İran 
Başbakanını ve Pakistan Dışişleri Ba
kanını kabul ec'erek her biriyle yarım 
şar saat kadar konuşmuştu. Celâl Ba- 
yann  davetiıı.n eşini İran  Başbakanı 
.'.-•ah adına, Pakistan Dışişleri Bakanı 
da Eyüp Han adına Başkan Eisenho- 
werc tekrarlamışlardı. Amerika Cum
hurbaşkanı bun lan  güler yüzle dinle- 
ıniş memnunluk ifade etmiş, kati bir 
tarih söylemeksizin nıttsbet cevap 
vermişti. Daha sonra Cumhurbaşkanı 
Ci'lul Bayar Başkan Eisenhower’e bir 
de yazılı davetname göndermişti.

Sır bütün başkentlerde [yi m uha
faza edildi. Böyle bir davetin yapıldı
ğını Türklyede Bayar. Menderf-s. Zor
lu ve Warrender, başka sadece pir kaç

kisi biliyordu; onlar da ağızların ı tu t
maya m uvaffak oldular. Daha mühi
mi. kulafi-ı delik ve şahsi dostu çok 
muhabirlerin pek bol bulunduğu 
V.rashington’da dahi haberin yayıl
ması önlenebildi. İlk  sızma pazartesi 
gecesi gene bir Akdeniz memleketin
de. îta lyada vuku buldu. Salı sabahı 
Komada çıkan İl Messagero ve Gior- 
nale d ’lta lia  gibi gazeteler Başkan 
Eisenhower’in Italyayı A ra lık  başın
da ziyaret edeceğini bildiriyorlardı. 
Aynı gün A P  ajansı ve akşam Avru
pa radyoları haberi tekrarladılar. N i
teldin birçok Am erika Büyük Elçisi 
de. nezdinde Amcrikayı temsil ettikle
ri hükümetlere Başkan Eisenhower’in 
rcaml cevabını bildirdiler. Böylece 
Romada. Vatikanda, Atinada, Anka
rada. Tahranda, Kabilde. Karaşidc, 
Iiabatda durum öğrenildi. Hindistan 
Başbakanı Nehru vaziyeti zaten bili
yordu.

Çarşamba günü Başkan Eisenho- 
wer m ııtad basın toplantısında haberi 
gazetecilere verdi. Aynı gün saat 19 
da Ankara Radyosu spikeri bültenin 
ilk havadisi olarak Amerika Cumhur- 

'  başkanınuı 8 Aralık  günü Türkiyeye 
geleceğini ve geceyi burada geçirece
ğini bildirdi. Başkan Eisenhowerln 

"  seyahatine verdimi resmt isim “gayri 
resmî iyi niyet ziyaretleri” oldu.

Seyahatin manâsı

A merika Cumhurbaşkanı Seyahate. 
Yeni Delhide Hindistan Başbaka- 

- n ı Nehru ile görüşmek maksadıyla 
çıkmaktadır. Dünyanın en kalabalık 
ikinci memleketinin -Kızıl Ç in 600 
milyon, H indistan 400 milyon - lideri

Eiseuhovver
“İy i niyet siyareti"...

AK İS , 11 K A S IM  1959



Haftanın içinde^

Buzların Çözülmesi Yolu
\f emleketln siyasi hayatına hâk im  liderler arasında 
*■”  bir soğukl.ığuu bulunduğu hiç kimsenin meçhulü 
de lildir. Bundan dolayı lizütil duyanlar «oktur. Soğuk 
In^un, /an,arı zumaıı en basit muaşeret kaidelerini unut
turacak bir hal alması, zevahiri dahi kurtarmayı ihmal 
ettirmesi, h a ttâ  ziyadesiyle sinirli baz.ı kudret sahiple
rinin hınçlarını rakiplerinin yakınlarından çıkartarak de
recede küçük taktiklere baş vurması hüzün yaratmıya- 
cak hâdiseler değildir. Gönül is ti'" '” k i politika çekişme
leri şahsi hislere tesir etse do politikacılar İmi İlişlerinin 
üzerine çıkabilsinler ve hele resmi hayatlarında süfli 
hesaplara hiç yer vermesinler.

Son günlerde. İnsanî münasebetler bahsinde İktidar 
kesimlerinde ılık  bir havanın esmesi İmizi üm itler uyan
dırm ış bulunuyor. Sayın lııöııünün validesinin vefatı 
karşısında iktidar bi'n iiklcri tahinin edilmlyecek bir 
a lâka göstermişler ve bu a lâka  elbette ki Sayın lııönü- 
yft de ailesini de çok mütehassis etmiştir. D iğer bir mu- 
İialif lider Sayın Osman Bölükbaşı Ankara yakınlarında 
bir otomobil kazası geçirip hafifçe yaralanınca gerek 
Zafer gazetesi, gerek bazı bakanlar kendisine geçmiş 
olsun demek nezaketini unutmamışlardır. Bunlar güzel 
hareketlerdir. O lgun cemiyetlerde olgun insanlar ancak 
böyle davranırlar.

Bu ılık havanın yurtta, gerçek değerinin çok üstün
de bir alâkayla taklo edilmesinin sebebi siyasi gergin
liğin şalisi gerginliklerle olan münasebetinde hayale ka- 
pılınmasıdır. Bazı kimseler senelerden beri siyasi ger
ginliğin şahsi gerginliklerin yok edilmesiyle giderilmesi 
fikrin i savunmaktadırlar. Bunların İçinde inançlarında 
sam im i olanlar vardır. Şahsen kendilerinin korkup dize 
gelmiş bulunmalarını bir siyasi sistem halinde ortaya 
sürerek alınlarındakl lekeden kurtulm aya çalışan sah
tekârlar vardır. İkinciler si irili esi/, üzerlerinde durulma
ya değer kimseler değildir. Ama birincilerin ciddiyetle 
İnandıkları ihtimalin aslında hâdiselere konulan hatalı 
bir teşhisten ibaret olduğunun bilinmesi lâzımdır.

Şahsi gerginliğin siyasi gerginliği arttırd ığ ı bir ha
k ikattir. F akat iklııcivi sadece birincinin neticesi say
mak pek fazla safdillik o!ur. Amer ikada eski Başkan 
rruıııan ile yeni Başkan Eisenhouer arasındaki müna- 
seİK-tler bizde Sayın înönü ile Sayın Bayar arasındaki 
münasebetlerden daha sıcak deöildir. Bu, Amerika poli
tikasında bir şiddet hareketine vol açmamaktadır. In- 
gilterede de Eden i'e Bevan hiç bir zaman birbirlerine 
sempati beslen içmişlerdi r, fakat İngiliz politikasında bu 
yüzden bir gerginlik vuku bulmamıştır.

Gerçi birçok kimse “Biz no Amerikayız, ne İng il
tere” diyerek itiraz edebilirler. D o ru d u r . Her memleke
tin hususiyetleri vard:r. bizim İç politikam ızın bugünkü 
hususiyeti partilerinden kuvvetli liderlerin mevcudiyeti
dir. Bu bakımdan pembe srözlüklii bazı romantiklerin 
■‘Menderes He İnönü bir karşı karşıya gelip konuşsalar 
her şey d 'ze lir” tarzındaki limitlerine İştirak edenler 
bulunmaktadır. F akat bunun köy kahvelerindeki “cm- 
ponla Ing iliz bir birleşseler Moskofun canına okurlar” 
tarzındaki tah inlerinden daha ciddi bir tarafı yoktur.

Zira siyaset hayatım ızın liderleri arasında vuku 
bulan şahsi temaslar 1917 İle 19-îO arasında politika çe
kişmelerine bir yumuşaklık getirm iştir ama, 1950 den 
bıı yana, hele 19.>t den sonra zaman zaman tazelenen 
medeni münaseiıetler devamlı bir Bahar Havasım  sağ- 
hyamamıştır. Sayın .Vendrres ve Sayın tnönü aynı m a
san >n başında bir çok defa buluşmuşlardır. Bunların bir 
kısmı umum i mahallerde, bir kısm ı hususi davetlerde 
olmuştur. Fakat her seferinde İktidarın Savın başı İple
rin bir müddet sonra kopmasını daha uysun bulmuştur.

Bunun sebebi İki tarafın vaziyeti arasındaki derin 
farktır. Sayın M on derce dalma şalisi münasebetlerdeki 
yumuşaklığı politika mücadelesinde yumuşamadın ta 
kıp etmesini İstemiş, bu sağlanmayınca medeni miiııase- 
I»etlerdeki yumuşaklığın devamını lüzumsuz görmüştür. 
Buna m ukabil Savın İnönü politika mücadelesinde yu
muşamanın ancak İk tidar hareket tarzını değiştirir ve 
demokratik idare yolunda, ciddi adım lar atarsa gerçekle
şebileceği fikrin i m uhafaza etm iştir. Aslına bakılırsa 
doğru olanın Sayın İnöniiniin fik ri olduğu hususunu 
tealim etmemeye İmkân yoktur. 1947 ile 19.50 arasında
ki yumuşak lıava liderler arasındaki şahsi münasebetle
rin değil, 12 Temmuz 1917 beyannamesinin ve o zamanki 
İktidarın savın başının beyannameden sonraki tu tum u
nun neticesidir. D. P. İktidarı böyle bir beyannameyi 
neşre veya ondaki ruha göre davranmaya asla yanaş
m am ıştır. Vaziyret bu olunca Bahar Havaların ın pek kısa 
olmasında şaşılacak bir cihet yoktur.

Zaten liderler arasındaki temasların kurulup bozul
masındaki anormallik dikkatten kaçacak gibi değildir. 
Muhalefet lideri, sayın Menderes münasip görünce pro
tokole dahil edilmiş, görmeyince dahil edilmemiştir. B u 
na rağmen Sayın İnönüniin kendisine her el uzatıld ığın
da eli sıkmayı kabul etmiş olması, şahsi kırgınlık larını 
resmi hay atına asla karıştırm am ış bulunması iyi niyet
lerinin reddedilmiyec<-k delilidir. Sayın İnöni'ye karşı k i
barca davrananlar daima kibarca mukabelo görm işler
dir. F akat hor İdeal sahibi gibi, Sayın İnönü kendisine 
yapılan şahsi muamelelere memleket hesabından bedel 
ödemeyi her zaman reddetmiştir. İy ilik  yapıldığında da, 
fenalık yapddtğında da...

Şimdi, medeni münasebetler bahsinde yeni bir ılık 
devrenin açılm akta olup olmadığı heniiz meçhuldür. İk 
tidarın sayın büyükleri Amerika Cumhurbaşkanı Elsen- 
hovver’ın memleketimizi ziyareti sırasında tertiplenecek 
davetlerde Muhalefet liderleriyle yan yana görünmekte 
fayda bulmuş olabilirler. H atta  sayın Menderes Ameri- 
kadaki konuşmalarında Türklyeyl ik i değil, “üe partili 
bir demokrasi” diye takdim  ettiğine göre Sayın Bölük- 
başıya da bir rol düşüyor demektir. Gerek C. H . P. Genel 
Başkanı, gerek C. 31. P. Genel Başkanı menfaatleri neyi 
İcap ettiriyorsa şüphesiz onu yapacaklardır. Fakat ha
zırlık bıına İse, oyunun lılç kimseyi aldatm ıyacıığının 
bilinmesi lâzımdır. Türklyeııin siyasi havasını soğutan 
buzlar böylece çözülmüş olmayacaktır.

Buzların hakikaten çözülmesi, yolu halen İktidarın 
samimiyetle, kurnazlık peşinde koşmaksızm. rejim i ivaz
sız düzeltmesinden geçmektedir. Sayın Menderes, Muha
lefet liderleriyle dostane şahsi münasebetler kurmasının, 
arzuladığı netieevi sağlamadığı her seferde -ihtimal ki 
kendisine boş üm it verenlerin teşvikiyle- kabahati sayan 
İnönüye en yakın kimselerde sanmış, onların üzerine 
şimşekler yağdırm ıştır. Bu, s a v n  İnönüyü hiç tan ım a
mak demektir. Herkes savın İnönttyü kendisinin idare 
ettiğin i sanır. Halbuki herkes sadece kendisini idare et
mektedir. -Kendisini dahi İdare edemiyenler de vardır 
va...- Sayın İnönü ise her tür lü  dünya nimetini görmüş 
ve şu topraklar üzerinde gerçek demokrasinin kurulma
sını sağlamaktan başka hiç, am a hiç bir ihtirası kalm a
mış bir tnsan olarak inandığı istikamette azimle yürü
meye devam etmektedir.

İsterseniz kendisine selâm dahi vermeyiniz ama 
demokrasiyi gerçekleştiriniz. Sayın İnönüniin sizin 
için yardımcıların en büyüğü olduğunu görecek, havanın 
Wr anda ne kadar yumuşadığını farketlerek hayretler 
İçinde kalacaksınız. Bu yapılmadığı müddetçe haşkaia 
rmı aidatıyom m  zannedenler sadece kendi kendilerini 
aldatm ış olacaklardır.

AKtB . 11 KASTM 10$»
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* Fletcher Warren
Müjdeyi verdi!..

•
Nehru bütün Asva liderleri arasmda 
Amerikada hakiki bir saygı uyandı
ran  hemen tek devlet adamıdır. Bu
nun sebebi birçok Asyalı lider, m illet
lerinin Demokrasiye lâyık olmadığı 
bahanesiyle Demokrasiden kaçar, 
hatta mevcut demokratik n izam ı yok 
etmeye çalışırken Nehrunun hürriyet 
prensiplerine gerçek saygı beslemeli
dir. Hindistan, bugün Demokrasiyi 
benimsemiş en büyük Asya memleke
tid ir ve bunun şerefi Nehruya aittir. 
N itekim  W ashingtona yelen Devlet 
Başkanlanyla ancak protokolün ge
rektirdiği kadar alâkalanan Başkan 
Eisenhower Amerikayı resmen ziya
reti sırasında Nehruyu Gattysburg’- 
daki çiftliğine davet etmiş, kendisini 
orada ağırlam ıştır, İk i devlet adamı 
başbaşa uzun bir zaman geçirmişler 
ve dünya meselelerini görüşmüşlerdir. 
Bu mazhariyete Amerikada, Nehru- 
dan başka sadece Krutcef nail olmuş
tur. 1956 ayı A ıa lık  ayında yap;lan 
bu ziyaret sonu lda Nehru Başkan 
Eisenhovver’i H:ndistana davet etmiş
tir. Amerika Cumhurbaşkanı o tarih
ten beri bu davete icabet için hakiki 
bir arzu beslediğini hiçbir zaman sak
lamamış ve da im a b.r fırsat aramış
tır. Bu fırsat şimdi çıkmıştır.

Batı ile Doğu vüksek kademede 
bir konferansa doj-'nu gitmektedir. 
Eisenhower bu toplantıdan evvel Neh
ru İle “müdavelei efkâr” da bulun
m aya ihtiyaç hissetmektedir. Ayrıca 
Nehru H indistan - Ç in hududunda ce
reyan eden son hâdiseler ve Pekin 
Hüküm etinin mütecaviz tutum u kar
şısında meşhur tarafsızlık politikası
nın bir dönilm noktasında bulunmak
tadır. Gerçi m istik H indlinin kaba re
alite karşısında bütün inançlarından 
sıyrılması bahis mevzuu değildir. A- 
m a Hindistan ile Pakistan arasında

ki gergin havanın yumuşaması -Eyüp 
Hanın da gayretleri sayesinde- bu sı
raya tesadüf etm iştir ve Hindistanda 
Nehru üzerinde daha realist bir politi
ka takip etmesi için ciddi tazyikler 
başlamıştır. Eisenhower ile bütün bu 
meselelerin görüşülmesinde Nehru 
bakım ından da fayda vardır ve Baş
kan takdir ettiği H indli dostunun gö
rüş ufuklarını açabileceği ümidinde
dir. Batıya daha fazla yaklaşacak bir 
Hindistan kuvvetler muvazenesinde 
ehemmiyetli değişiklik yapacaktır.

Ital.vanm derdi

J ]  aşkan Eisenhovver’tn Hindistan se
yahatine Komadan başlaması da 

boşuna değildir. İtalya uzun zaman
dan beri ‘ Küçük müttefiklerin en bü
yüğü" olmak arzusundadır ve sesini 
i ttirmek istemektedir. N itekim  beş 
batılı devlet ile beş doğulu arasmda 
cereyan edecek silâhsızlanma m üza
kerelerinde batılı takım da İta lya da 
bulunacaktır. Bundan başka Ameri
kanın Roma Hüküm etinin başında 
görmekten memrrunlük duyduğu Seg- 
ni geçenlerde -ve Floransada toj^enan 
kendi H iristiyan Demokrat partisinin 
kongresi arifesinde- Wfcıshington’u 
resmen ziyaret etmiş, fakat Başkan 
Eisenhovver elinde bulunmayan se
bepler dolayısiyle İtalya Başbakanıy
la gerektiği kadar alâkalanmam ıştır. 
Şimdi bu ziyaretin derhal iadesi Seg- 
ninin prestijini artıracak ve Amerika 
Italyay ı De Gaulleden ziyade kendi 
yaıın.da hissetmekten kuvvet alacak
tır.

Zaten Başbakan Eisenhovver, bil
hassa V.’a.v'hington ile Moskova arasın
da ik ili münasebetlerin başlamasın
ı n  bu yana küçüklü büyüklü m ütte
fiklerinde bir hissin belirmemesi için 
hususi d ikkat göstermektedir: Ame
rikanın müttefiklerinin başı üstünden 
Ruslarla anlaşma yoluna g ittiğ i hissi. 
Roma ile Yeni Delili arasındaki baş
kentlerde kısa anlarla Amerika Cum 
hurbaşkanı böyle bir hissin belirmesi
ni önliyecektir. Parise dönerken Baş
kanın uçağınm  R&batta da durması 
Pastaki Amerikan üsleri meselesinin 
Eisenhovver ile Sultan arasında görü

şülmesini sağlayacaktır. Faslılar, A- 
m erika lılann bu üsleri terketmeleri- 
ni şiddetle istemektedirler. Seyahatin 
garip karşılanabilecek tek merhalesi 
Kâbildir. Eisenhovver'in Irak  ayrıldık* 
tan sonra CENTO'nun boş kalan hal
kasını A fganistanla doldurmayı dü
şündüğü hatıra gelebilecek en m antık i 
ihtimaldir. Fakat, bazı aşiretlerin a- 
yaklanmasıyle kendi derdine düsen 
Kftbil’in  üzerinde bir de Rus tazyiki 
bulunurken böyle bir meseleyi "günün 
meselesi” sayması pek muhtemel gö
rünmemektedir.

“E t r a f ın  sevinci

T J  afta içinde Ankaranm  siyaset cev- 
relerinde en ziyade konuşulan 

mevzu Eisenhovver’in ziyareti oldu. 
Geçen haftanın sonlarında b ir akşam, 
hasta Menderesin topladığı bir mec
liste hazır bulunacak bir yabancının 
hayret içinde kalmaması m üm kün de
ğildi. Mesele, sanki sadece bir iç po
litika hâdisesiymiş gibi ele alındı. D ış
işleri Bakanı Fatin  R.üştü Zorlu dahi 
işi o cepheden ehemmiyetli buluyordu.

D. P. çevreleri Fletcher W arren’- 
nm  müjdesini Büyük E lçinin tahm in 
ettiği sribi pek sevinçli karşıladılar. 
Bir müddetten beri her "eyde olduğu 
veçhile Eisenhovver’in  Ankarada bir 
gece kalmayı kabulünde de meselenin 
iç politika üzerindeki akisleri zihinle
ri herşeyden çok meşgul etti. Başba
kanın Amerika seyahatinin bir "Gö
rülmemiş Zafer” olduğuna yeni, fakat 
son derece gayretli Menderes hayra
n ı A ltemur Kılıcın bütün çabalamala
rına rağmen pek az kimse inanmıştı. 
Am erika Cumhurbaşkanının Celâl Ba- 
yarın davetlisi olarak gelişi “çeneleri 
kapatacak” idi. N itekim  D. P. bora
zanları derhal harekete geçerek ziya
reti Amerikan-n D. P. iktidarına olan 
hayranlığının bir ifadesi şeklinde rek
lâm a başladılar. İşte, itibarım ızın bun
dan büyük delili olur muydu? B ir A- 
merika Cumhurbaşkanı, tarihte ilk 
defa olarak Türkiyeye geliyordu Bo
razanların söylemeyi unuttukları ay
n ı Cumhurbaşkanının Afganistanm  
Başkenti Kâ.b:le de gitmekte oluşuy
du.

Eisenhowerin ikamet edeceği F. Warren’ln evi...
Nedr-tı Hariciye köşkü değil t.



Eisenhower'in srelişi D. P. nin yük
sek çevreleri karşısına. bir protokol 
meselesi çıkardı. Am erika Cumhur
başkanı şerefine Celâl Bayar tarafın 
dan bir davet tertiplenecekti. Bımda 
Muhalefet Liderinin de hazır bulun
m aları her bakımdan şarttı. F akat
1957 nin Bahar Havasından bu yana 
İnönü protokolden hudut harici edil
m işti. Şimdi, yeniden davet edildiği 
takdirde, kendisinden istenilen vazi
feyi yerine Re t irecek m iydi? “E t r a f 
ın en kurnazlan  Muhalefet liderlerine 
İki ucu yağlı b ir  sopa uzatılmasını 
tavsiye ed:yorlardı. İnönü ve Bölükba- 
şı davet edilirlerdi. Gelirlerse, Tllrki- 
yede demokratik bir rejim in bulundu
ğu Eisenhower’e gösterilmiş olurdu. 
Daveti "sabote” ederlerse umum i ef
k âr  önünde “mil"~ül variyete” dü
şerlerdi. Böylece. her iki şekilde de 
D. P. kârlı çıkardı. Muhalefet liderle
rin in nabızlan Pakistan Cumhurbaş
kanı Eyüp Hanın ziyareti sırasında 
yoklanabilir, zaten başlamış bulunan 
sı:İh taarruzu muayyen hedefe do£ru 
geligtirilebilirdi.

D. P. çevreleri Amerikan Senato
sundan bir heyetin Güney Kore hak
kında hazırladığı rapordan hiç mem
nun kalmamışlardı. (BK. D Ü N YA D A  
OLU P  B İT EN LER  - S. 22)

C.H.P. de tereddüt 

I , ’ akat Eisenhower’in ziyareti sade-
* ce D. P. çevrelerinde değil, C. H. P. 
çevrelerinde de iç politkaya yapacağı 
tesirleri baiunundajı daha m ühim  sa
yıldı. înör.ünün etrafındakiler de. M u
halefet Liderinin nasıl bir tavır ta 
kınacağını meselenin en ehemmiyetli 
noktası olarak gördüler. îk i partide 
de “her şey iç politika için” prensibi 
ne zamandır, am a ne zamandır-hâki

mi mutlaktı.

C. H. P. Genel Başkanı, başkan 
Eisenhower’in Türkiyeye gelip fyr ge
ce kalacağını gazetelerden öğrendi. 
İnönü hâdisenin hakiki mahiyetine 
derhal isabetli bir teşhis koydu.\Zi- 
yaret olağanüstü m ülâkatlar devrin
de müşterek politika için vefa ve te
m inat manâsı taşıyordu. Memleket 
için faydalıydı. Muhalefet Lideri meT 
seleyi iç politika zaviyesinden de m ü

ta lâa  etmeğe kendini mecbur hisset
ti. lc  politikada en iyi hareket Eısen- 
hower'ln elyaretini m illet ölçüsünde 
değerlendirmek olacaktı.

E lç ilik te  te lâ*

11 afta içinde. Eisenhower'in gelişi
* ayısiyle telâşa düşen üçüncü çevre 
Amerika Büyük E lç iliğ i çevreleriydi. 
Cumhurbaşkanının ya Hariciye Köş
künde. ya Amerika Bilyiik Elçisinin 
ikametgâhında kalması düşünülüyor
du. Karar, yakında Ankaraya gelecek 
olan Amerikan emniyet servisi men
suplan tarafından verilecekti. Eisen- 
ho\ver’in Ingiltereyi ziyareti sırasında 
İngiliz Basınının Başkanın basm söz
cüsünün ismine izafeten “Hagerty’s 
hustlers —  Hagcrty’n ı ı  acul adamla- 
n ” dediği bu kısa kesilmiş saçlı kaba 
saba, iri y an  genç adam lar seyahat- 
tan önce Başkanın ugruyacagı baş
kentlere gelecekler ve emniyet terti
batını alacaklardı. Eisenhower sadece 
bir tek gece kalacağından Büyük E l
çinin ikam etgâhının tercih edilmesi 
daha muhtemeldi. Türk m akam lan  
ise Başkanın bir Türk binasında yat
masını istiyorlardı.

Fakat Büyük E lçiliği mesjtul eden 
husus tıpkı D. P. ve C. H. P. çevreleri 
g*bi. Başkanın ziyaretinin politik a- 
kisleriydi. Amerikanın en iyi m ütte
fiklerinden biri olan Türkiyede bazı 
basiretsiz idareciler ve gaf teşkil eden 
haroketler yüzünden milletten m ille
te olan derin severinin haksız şekilde 
zedelenme yolunda bulunduğunu gör
memek için kör olmak lâzımdı. Ame
rikalılar bunun farkındaydılar. Dün
yanın hemen her tarafında oldu Su g i
bi burada da Amerikalılar, içinde bu- 
lunduk lan  refah ve hele bazılarının 
bu refalıı artırm ak maksadiyle giriş
tikleri kaçakçılık sebebiyle büyük 
kütlelerin ister istemez kıskanç! ; :.'i, 
dolayısiyle hiddetini çekiyorlardı. 
Meşhur otomobil kazalan  ve bayrak 
yırtm a hâdiseleri bunun üzerine tuz 
biber oluyordu. D aim a Amerikaya 
karşı kalplerinde saygı ve sempati 
beslemiş -ve bir m illetin tutum undaki 
rolü Amerikada gayet iyi bilinon- 
genç, aydın sınıfa gelince, Türkiye İç
k i vazifeli Amerikalıların dâvalan-

.YURTTA OIXT IîîTENLER

mızı anlayıqsızlık !an  Önünde o da 
sempatisinden çok sey kaybetmişti. 
Meselâ Türkiye ile Am erika arasrn* 
daki 1"0 yıllık dostluğu belirtmek 
maksadıyla hazırlanan, fakat dar bir 
partizan görüşle tertiplendiğinden 
1938 - 1930 arasını atlayan, tarihte 
bir Türk ve bir Amerikan Cumhurbaş
kanın ı ilk  defa karşı karşıya getiren 
Kahire m lilâkatım  unutan, dostane 
münasebc tlerin asıl başladıfln Tru- 
nıan - İnönü devrini hiç anmayan ser- 
gi sanki bu dostluğu temelsiz göster
mek iqin açılmıştı. Zaten eski Vene
züella diktatörü Jimenez’in şahsi 
dostu Fletcher V anen lin  Bilyük E l
çiliğ inin şu son y ıllannda Türk bası
nında çıkan ve Amerikaya serzenişte 
bulunç n makalelerin ade ii 150 aene- 
<1 n bnri Türkiyede Amerika, aleyhin
de çıkan bütün  makalelerin adedin
den fazlaydı.

Simdi Amerikan m akam lan  Baş
kan Ei.s;»nho\ver’in ziyareti sırasın
da Başkanın hareketlerini o bakım 
dan da Türk um um i efkârının a lâ
kayla takiD edeceğinden emindirler. 
Dünyanın en büyük Demokras si olan 
Amerikanın Cumhurbaşkanı Türkiye- 
de millet reylerinin yarısından çoğunu 
alm ış ve ilk seçimlerde iktidara gel»* 
oefi-j hemen hemen jnııhakkak bir 
Muhalefetin bulunduğundan elbette 
ki habersiz davranamazdı. Fakat te
mas nasıl vılku bulacaktı?

îs ‘ e. Eiaenho\vcr beklenirken An- 
karadaki Ame. ka Büyük E lç ilifm i 
düşündüren mesele de buydu.

B ir koordinasyon

am afih Allahtan. Amerika
Cumhurbaşkanının ziyaretinin 

sadece ic politika meselesi olma
dıkı. bir de dış poîit ka yönü bulundu
ğu tamamiyle gözden uzak tu tu lm a
dı. Bu hafta işin o tarafıy la Adnan 
Meniares’n fiilî alâkası altında Fa- 
tin  Rüştü Zorlu ve hâriciyemiz meş
gul oluyor. “Tahran görüşme!eri”nin 
dosyası hazırlanıyordu. Başkan Eisen- 
hov.-er’in CENTO başkentlerine yapa- 
caffı ziyaret belli olur olmaz paktın 
mUslilman üyeleri kendi aralarında 
vc liderler kademesinde bir toplantı 
akdetmeye karar ver.nişlerdi. Pakis-
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Tarihî Devlet Adamları

IT lindc kudret tutan kimseler Amerikam n eski Genel Kurm ay Baş- 
kanı ve Dış İşleri Bakanı General Marshall'm  U.S. News VVorld Re- 

ports mecmuasının son sayısında çıkan bir hatırasını m utlaka okum a
lıdırlar. General hatırasını mecmuaya 1954 ve 1955’de verdiği beyanat 
sırasında nakletmiş, fakat kendi ölümünden sonra yayınlanmasını iste
m iştir. Marshall plânın ın banisi 16 Ekimde öldüğünden mecmua hatı
rayı neşre tm iştir.

Bahis mevzuu vak’a Roosevelt’in Cumhur Başkanlığı sırasında ce
reyan etmiştir. O tarihte Marshall Genel Kurmay Başkanı bulunuyor
du. General hatırasını şöyle anlatm ıştır:

“Mecmuaların birinde Başkam tenkit eden bir makale vardı. M a
kalenin kendisini çok kızdırdığını ve başkanın harb;n  geri kalan kısmı 
boyunca mecmuamın deniz aş ın  üslerimizde yasak edilmesi k aran  a l
d ığ ım  hatırlıyorum. Bunu, kendisini durdurmasaydım  tatb ik  de ede
cekti.

Kanaatimce Başkan fazla ileri g itm iş oluyordu. Bunu kendisine 
söyledim. Mesele öyle bir raddeye geldi k i eğer böyle bir şey yaparsa 
istifa edeceğimi ve millete neden istifa  ettiğ im i de açıklayacağım ı bil
dirdim.

Başkan ciddi konuştuğuma inanmadı. F akat çok geçmeden gayet 
ciddi olduğumu anladı ve emri hiç bir zam an tatbike konmadı.”

Şimdi, düşünmek lâzım . Memleket, Amerika. Yani, Basın hürriyeti
nin mukaddes sayıldığı yer. Başkan Roosvelt. Yani, f ik ir  hürriyetine 
yürekten inanan btr insan. Am a bu insan bile o memlekette, işte, pek 
â lâ  bir mecmuanın kendisini tenkit eden makalesi karşısında köpüre
biliyor ve elindeki kaba kuvveti kullanm aya kalkıyor. Beşeri bir hâdise! 
Ancak, “E t r a f ı  derhal variyet alıyor ve haksız bir muamelenin yapıl
masını önlüyor. Bundan fayda gören, mecmuadan çok devlet adamının 
kendisidir. KötU bir “E tra f”, efendisinin hiddetlendiğini görürce "Tabii 
efendim, ne rezalet, ne küstahlık... Hemen yasak etmeli” diyebilir ve 
başkanın o an için hoşuna da gidebilirdi. Halbuki General Marshall der
hal şahsiyetini ortaya koyuyor. H ak ik i fikrin i açıkça söylüyor. Başkan 
israr ederse yalnız istifa etmekle kalmayacak, istifasının sebebini m il
lete açıklayacaktır da... Böylece Roosevelt’in  bir hata işlemesi önle
niyor.

Demek k i devlet adam ları beşeri zaaflarını ancak kendilerini dal
kavuklardan değil, karakter sahiplerinden teşekkül eden “E t r a f la r  
seçmekle zararsız hale sokuyorlar.

A m a devlet adamları... Z ira  sadece hak ik i devlet adam larıdır ki 
kendilerine dalkavuklardan değil. Karakter sahiplerinden müteşekkil 
“E t r a f la r  seçebilecek olgunluktadırlar.

tanın lideri Eyüp Handı, tran ı Sah 
İdare ediyordu. Mesele Türkiye bakı
m ından biraz karışıktı. BU yüzden uz
laştırıcı b.r form ül bulundu. Eyüp 
H an Tahrana on günlük bir ziyaret 
yapacaktı. Ziyaretin son ik i gününde 
Menderes ile Zorlu da İran  başkentin
de hazır olacaklardı. Böylece siyasi 
meseleler Eyüp Han - Şah - Menderes 
üçlüsü tarafından müzakere edilecek
ti. Sonra Eyüp Han, Türk devlet a- 
dam laraıyla birlikte daha kısa bir 
resmi ziyaret için Ankaraya gelecek
ti. Başkentte, Tahran kararları Celâl 
B ayann da iştirakiyle gözden geçiri
lecekti. Maksad Eisenhower’in  karşı
sına. daha kuvvetli olmak için, müşte
rek bir tutum la çıkmaktı. Ge"en haf
tanın sonunda İran Şahı Ürdünden 
Tahrana döndü ve Eyüp Hanı kabul 
etti.

İran ile Pakistan CENTO’nun “ya
ram az çocukları” vaziyetindeydiler. 
Ş im di” e kadar Türkiye, bir agrabey 
edasiyle onları m akul o lmâva teşvik 
etmişti. Fakat bu ayın başında Celâl 
B ayann Meclisi açış nutkunu dikkat
le okuyanlar, dış politika kısmında 
İran  ile Pakistanm  münasebetlerini 
an layışlanna her zamankine nisbetle 
birazıcık daha yakın eda sezdiler.

. . .  ve Güvenlik Konseyi

T l ü tün  bu patırdı arasında kaybolan
Güvenlik Konseyindeki seçimler 

oldu. Salı günü yanılan altı turda Tür
kiye ile Polonya gene k ırk  civarında 
reyler aldılar. S tatüko devam ediyor 
ve herkes vaziyetini savunuyordu. 
Başkan reylemeyi yeniden ik i hafta 
öteye attı .

Birleşmiş Milletlerde yavaş ya
vaş “Ne Türkiye, ne Polonya” tezi tek 
çıkar yol olarak taraftar kazanmaya 
başlıyordu. Tabii bu, Türkiyenin pres
tijine nek bir sev kazandırm ış olma
yacaktır ve hâriciyemiz adaylığı Yu- 
nanistandan devralmak suretiyle yap
tığ ı hatanın bedelini bize ödetecektir.

D. P.
örnek aday, ideal D . P. 11...

(Kapaktak i Politikacı)

P  eçen haftanın ortalarında Vatan 
^  gazetesinin büyük puntolarla m an
şetine çıkardığı Ahmet Em in Y a l
man imzalı bir haber iç politika çev
relerinde büyük bir a lâka topladı. Va
tan başmuharriri D. P. içinde bir ıs
lahat grubunun belirdiğini ve Yırcalı- 
y» rey veren 121 kişinin D. P. nin tu
tumunda bir İslahat yapmak için ha
rekete geçtiğini bildiriyordu. Ne var 
ki Yalm anın Ankara Palas salonlann- 
da duyduğu ve orta şekerli kahvesini 
içerken kaleme aldığı bu havadis sa
dece bir hayalin gazete sütunlanna 
intikalinden ibaretti. Vatan gazetesi
ni okuyan ve hâdisenin İç yüzünü bi
len D. P. ileri gelenleri bıyık altından 
gülmüşler, “Yam an adam şu Ahmet 
Em in” demişlerdi. Bazı nikbin politi
kacılar ise Yalmanın haberini birkaç 
defa okumuş ve büyük ümitlere ka
pılmışlardı.

Halbuki Yırcalıya kim lerin oy ver
diği dahi henüz sahih olarak bilinme
mektedir. H atta  seçim sırasında eski 
bir gazeteci olan Balıkesir milletve
killerinden birinin, Yırcalınııı gözü- 
önünde ismini yazdığı halds, öbür 
elinde saklı Koraltan yazılı oy pusula

sını kutuya attıfh revaç bulan söylen
tiler arasındadır. Hal böyle olunca
D. P. nin tutum unda meydana gelecek 
değişikliğin, ancak bir ekip değişme
sinden sonra olabileceği bir kere daha 
ortaya çıkmaktadır.

üzfrün Bakan

A ynı günler kabine başbakanlık bi
nasında en azından günde ik i defa 

toplanıyordu. Sasbalcan grip ten  mus

tarip olduğu halde 15 dakika da olsa 
kabineye riyaset ediyordu. Kabine de
vam lı olarak 1960 bütçesini görüştü. 
Bakanlıklardan gelen talepler 12 m il
yara yakın bir yekûn tu tm akta idi. 
Başbakan ise 960 bütçesinin geçen 
yılkinden farklı olmamasını, bütçenin 
her yılki gibi denk olarak hazırlan
masını istiyordu. Ve yine Başbakan 
bütçenin gürültüsüz patırtısız meclis 
genel kurulundan geçmesini arzulu- 
yordu.

Kabine toplantısında g5*e çarpan 
1ki husus daha vardı. Her toplantı so
nunda Başbakanlık binasının önünde 
biriken gazete fotoğraf ç ılan Koordi
nasyon Bakanı ve Sanayi Bakan Ve
kili Sebati A tam anın yüzünün asık
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olduğunu görüyorlardı. A tam an He 
Başbakanın arasının son ürünlerde iyi 
olmadığı ve Menderesin Koordinasyon 
Bakanını zam an zaman üzdüğü söy
lenmekteydi. M uhakkak olan şey var
sa kabine toplantılarında en fazla sı
k ıştırılan Bakan Atamandı.

Öte yandan Menderes kabineleri
nin hemen hepsinde, az veya çok yer 
alan ve aralarının pek iyi olmadığı bi
linen ik i Bakanın -Dış işleri Bakam  
Zorlu ve Maliye Bakam  Polatkan- son 
derece samimi oldukları göze çarptı. 
Zorlu ve Polatkan toplantılara girer
ken ve çıkarken birbirlerini muhab
betle selâmlıyor ve karşılıklı nükte
lerle samimiyetlerini ortaya koyuyor
lardı

Mavi Bon-uk...

1/  abinenin ardı ardına yaptığı top- 
l v lantılar sürüp giderken. İstanbul 
gazetelerinden bazılarında aylardır 
Bakan bekliyen boş koltuklara, tâ 
yinler yapılacağı haberleri ortaya a- 
tıldı. Bu arada Sarolun, Ağaoğlunun 
kabineye yeniden alınacakları ifade 
edildi. Gerçi mavi boncuklar dağ ıtıl
mıştı. içinde bir cok milletvekiline 
bakanlığa getirileceği el altından 
söylenmişti am a henüz pek erkendi.

Böyle bir değişikliğin bütçe m üza
kerelerinden sonra siyasi kulisi kap- 
lıyacak tatlı rehavet içinde yapılması 
beklenebilir. O  zam an Semi Ergin 
gibi bir y ıldır bekletilen isim lerin ka
bine listesinde görülmesi m üm kün
dür. D. P. ileri gelenlerinin partiyi 
tek elden idare etmeleri zihniyeti de
vam etmektedir. Bunun en bariz m isa
li son meclis başkanlığı seçimleridir. 
Direksiyonu elinde tutan ların  naza
rında ideal D. P, li istendiği anda or
taya atılabilen Hüsnü Yam an tipinde
ki D. P. lilerdir. Yam an D. P. deki 
sonbahar fırtınasında Parti ileri ga
lenlerine bağlılığ ın ı lâyıkiyle ispat et
m iş ve istenilen adam olduğunu gös
termiştir. Menderes Hüsnü Yam an 
kadar ideal D. P. lilerden müteşekkil 
bir grup istemektedir.

B ir D. P. U doğuyor...

P  eçen yüzyılın sonlarında, îzm lrin  
politika ve fik ir adam ı olarak 

tanınm ış şahsiyetlerinden Haşan Tah
sin Efendi, siyasî tutumu dolayısiyle,
o zamanki İzm ir Valisi K âm il Paşa 
tarafından Gördes'de ikamete mec
bur edilmişti. Gördes'de. oranın ta 
nınm ış ailelerden b'rin in kızı Atîye 
H anım la evlendi, ve bu evlilikten, 
Manisa’n ın  o küçük ilçesinde. 1888 yı
lında. Hüsnü Yam an doğdu. Hüsnü, 
iptidaî ve rüşdiye tahsillerini Gördes- 
de bitirdikten sonra, 12 yaşında Is- 
tan'bvıla gidip Vefa İdadisine girdi. 
Hüsnünün babasını kaybetmesi o sıra
ya rastlar. Vefa İdadisini bitirdikten 
sonra Mektebi Mülkıyeye giren Hüs
nü Yam an 1913’de MUlkiyeden mezun 
oldu. Mektebi Mülkiye öğrenciliği yıl
larında, siyasetle olduğu kadar edebi
yatla d i  ilg ili idi. Rebab adındaki 
mecmuası 4 yıl yayın hayatında kal
mıştır. Türk Ocaklarının kuruluşuna 
hizmet etmiştir. Genç Hüsnü bu sith- 
da bir yandan da İttiha t ve Terakki

de çalışarak siyaset hayatında ilk tec
rübelerini kazanıyordu. İttihat ve 
Terakki ileri gelenlerinden Mahmud 
Celâl beyle (Celâl Bayar) bu sırada 
başlayan tan ışık lığ ı zamanla yak'.n 
bir dostluk haline gelecek ve Bayann 
Başbakanlığı, Demokrat Parti Genel 
Başkanlığı, nihayet Cumhurbaşkanlı
ğ ı sırasında. Hüsnü Yam ana önemli 
vazifeler verilmesinde rol oynayacak
tı.

Hüsnü Yam anın MUlkiyeyi b itir
dikten sonra ilk vazifesi, İstanbul V i
lâyetinde maiyet memurluğu oldu, 
sonra İstanbul Defterdarlığında ken
disine muhtelif vazifeler verildi. Nü- 
mune mektepleri acılınca öğretim  ha
yatına atıldı, kendisine bu mektepler
de m üdürlük ve tarih coğrafya öğret
menliği verildi. Kurtuluş Savaşı bo
yunca ve 1929 yılma kadar bu işde ka
lan Hüsnü Yaman, 1929'dan 1934‘e 
kadar Yüksek İk tisat ve Ticaret Oku
lu M üdürlüğünü vaptı. Ayni zam an
da ticaret ve sanayi tarih i okuttu. 
1934 yılında. Celâl B ayann  İk tisat 
Bakanlığı sırasında, Ankaraya çağırı
larak bu Bakanlığın  Tarifeler Daire
si Müdürlüsüne getirildi. 1938 yılın
da, Celâl Bayar Barbakan, Hüsnü Ya
m an da Orman Genel M üdürü olmuş
tu. Hüsnü Yam anın  8 ay süren Or
m an Genel M üdürlüğü, İnönü Cum
hurbaşkanı olduktan ve kabine de
ğiştikten sonra Bakanla arasındaki 
bir anlaşmazlık üzerine istifa etmesiy
le sona ermiştir.

C. H . P. yılları...

T l  Üsnti Yaman, Cumhuriyet Halk 
Partisine kuruluşu sırasında g ir

m iş uzun y ıllar C. H. P. İstanbul İl 
Kurulu üyeliğinde bulunmuştu. 1938 
de C. H. P. nin Manisa milletvekili 
olarak Büyük M illet Meclisine girdi. 
Fakat bir sonraki seçimde. İsmet 
İnönü. Hüsnü Yam anın adını, aday 
listesinden sildi.

Bunıın üzerine Hüsnü Yam an
memleketine dönerek çiftçiliğe baş
ladı. Siyasetle ilişiğini kesmiş görü
nüyordu.

F akat 1945'de, Demokrat Parti
n in  kuruluşuna yakın günlerde, Çeş
mede dinlenmeğe giden Sayın Celâl 
Bayar, Hüsnü Yam anı ilk defa yanma 
çağırarak kendisivle görüştü. K urm a
yı tasarladığı parti hakkında kendi 
fikirlerini anlattı. Yam anın fikrin i a l
dı. Belli ki saym Celâl Bayar. tasav
vurundaki partide, yakından tanıdığı 
Hüsnü Yam an gibi kimselere ihtiyaç 
duyulacağını daha o zamandan gör
müştü. N itekim , Demokrat Partinin  
kuruluşundan hemen sonra. Hüsnü 
Yamana, partinin teşkilâtım  kurm a 
vazifesi verildi.

Hüsnü Yam anın Sıtkı Yırcalı ile 
tanışması bu sıraya rastlar. Yırcalı- 
yı Demokrat Partiye girmeğe teşvik 
edenlerin başında Hüsnü Yaman ge
liyordu.

Y ılla r sonra, talih, ayni Hüsnü 
Yamanı, Demokrat Parti içinde mev
kiini ve haddim bildirmek üzere Sıt
k ı Y ırcalının karşısına çıkaracaktı.. 
Fakat iki politikacı arasında çatışma, 
daha Demokrat Partin in  muhalefet 
yıllarında başladı.

Demokrat Partinin  muhalefet yıl
larında olsun, ik tidar yıllarında olsun. 
Hüsnü Yamana, Partinin işleriyle ilg i
li çalışmalarından çok, iç 'bünyesiyle 
Ugili işlerinde vazife verilm iştir.

Teşkilât işlerinde, hizip meselele
rinde kendisinden faydalanıldığı gibi, 
davranışları beğenilmeyen parti İleri 
gelenleri hakkında tahk ikat yaptır
mak, rapor hazırlam ak gerekince de 
ilk  ak la gelen isimlerden biri Hüsnü 
Yamandır.

1948 de Partin in  ik i m iife ttiğ liü  
kuruldu. İstanbul ve havalisini knfv- 
sayan Birinci M üfettişlik movkiine de

Ah, Neredesiniz Akıllı Düşmanlar !
D  izim  sevimli Yalm an Mendere- 

sin dostu olduğunu hep söyler 
ve D. P. >1 en ziyade şiddetle yer
diği zamanlar dahi Genel Başkanı 
göklere çıkarır ya... Üstad geçen
lerde Ankarada gene bir nabız yok
ladı, D. P. de iy ilik  alâmetleri key
fetti ve nıcşluır 121’lerin Mendere
sin devlet adamı vasıflarını nasıl 
takdir ettiklerini -kendi övgülerini 
de destekllyerek- uzun uzun an
lattı.

İşte, ıslahatçı ve Menderes hay
ranı bir Demokrata atfen Mende
res hayranı Yalm an “Adnan bey”i 
anlatıyor.

“Adnan bey, «ık sık bir değil, iiç 
öfke fırt.nasuıdan goçiyor. Birincisi 
kendisine verilen bir taraflı haberlerin tesiri altında filâna ve falana kar
şı dny ılu jn  hiddettir. İkincisi, haberin doğru olmadığı belli olunca, yanlıfl 
haberi verene karşı duyduğu öfkedir, tç iln cüsü  de, Uıbara ve haksız bir 
öfkeye kapıldığı için kemli kendine karşı duyduğa üzüntüdür.*
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Hüsnü Yam an getirildi. 1950 seçim- 
-tr.nco Demokrat Partinin  İstanbul- 
<3akı faaliyetini o İdare etti ve Par
t is in  İstanbul listesinde Meclise «Tir
di.

Sarol - Yarnan mücadelesi

I J  üsnll Yaman. 1951 • 54 arasında. 
A1 bir milletvekili olarak Meclis ça
lışmalarından çok, bir partici ve hizip
çi olarak Mükerrem Sarol la mücade
lesi dolayısı ile adım  duyurdu Y am a
nın. İstanbul teşkilâtında Sarola kar
şı cephe alışında, o sıralar Sarolla ge- 
çinemiyen Samet Ağaoğltma yakın lı
ğının da rol oynadığı sanılır. Fakat 
Bu ûmtl olmasa da, İstanbul teşkilâtı
na hâkim  olmak isteyen Sarolun ar
zusu ile bu teşkilâttaki eski nüfuzunu 
korumak isteyen Yam anm  arzusu 
arasında böyle bir çatışma m u
kadderdi. M ücado le ı^  baslarında, Sa
rol, İstanbul Parti teşkilâtını, Yam an 
ise Belediye Meclisini nüfuzu altma 
alm ıştı. 1954 den sonra Sarola karşı 
cephe alacak olan Necmi Ateş, o sıra
da Sarolla beraberdi, hiziplerine "ka 
rargâh” deniliyordu. Karargâha kar
şı cephe alan Yamanı ise. ba?ta Mis- 
bah Uraz. Muzaffer Şahino&lu. Cahit 
Evrenos, Enver Berkmen. Fahir K ı
yak olmak üzere bazı Belediye Mec
lisi üyeleri destekliyordu. Böylece, Sa- 
rolcuların henüz ekseriyeti teşkil et
tiğ i Daim i Encümen ve Başkanlık Ku
rulu türlü hâdiselerle yıpratıldı, niha
yet. Mercan arsaları hâdisesi vesile- 
Kivle is’cst edildi. Yamanın Belediye 
Meclisine hâkim iyeti böylece sağlan
mış oluyordu. Anc%k Sarol. D. P. İl 
î-îoş'ıanı ol.-ırak Parti teşkilâtına iyi- 
c • haVim olmuştu. Kongrelerde teşkl- 
> ' ' ı  itendi taraftarlarım  seçtireblli- 
yorvht. Samet Agaoğlunun destekledi
ğ i Hüsnü Yam an ve taraftarları B ü 
yük Kongreden bir karar çıkartarak 
milletvekillerinin teşkilât kademele
rinde vazife alabilmelerini önledik
ten sonradır ki. m illetvekili olan Mü- 
kerrem Sarol D P. İstanbul İl Baş
kanlığından ayrılm ak zorunda kaldı 
ve yerine Necmi Ateş geldi. Kısa bir 
zam an sonra Necmi Ateş de Sarolun 
aleyhine dönecekti.

Mükerrem Sarol, ancak. Başbaka
na tesir ederok Yamanı 1954 seçimle
rinde İstanbul listesinden sildirip 
Kırklareli listesine koydurmak snre- 
ti-le bu rakibinden küçük İntikam 
alabildi. Fakat 1957 seçimlerinde ayni 
İs kendi basına srelerek, bizzat Sarol 
İstanbul listesinden Edirneye akta
rıldı, bövlece, secim bölgeleri itibariy
le Yam anm  yakın komşusu oldu.

Maamafih, Yam an - Sarol rekabeti 
herhangi bir fikir, ideal ayrılığına 
dayanmadığı için. 1954 den sonra, ik i 
politikacı arasındaki çekişme ortadan 
kalkm ıştır.

N itekim . 1959 sonbaharında Hüs
nü Yaman, srene yakın dostu Samet 
Ağaoğlıınun tertip ve teşvikiyle. Mec
lis Başkan adayı olarak Sıtkı Yırcalı- 
nın karşısına çıkarıldığı vakit, eski 
rakibi Sarolla aynı safda bir mücade
le ve “ideal” arkadaşı olarak buluşa
caktı.

10

Birçok Demokrat Partili milletve
killeri Kİbi Hüsnü Yam an da. m illet
vekillimi sırasında m uhtelif iş teşeb
büslerinde bulunmuş olmakla berabır 
bu alanda başar: gösteremem.ştir. G a

zetecilikteki teşebbüsleri de başarısız 
kalm ıştır. "Memleket” adlı bir gaze

teye hissedar olmuşsa da ortakları 
ile anlaşarnam’-tır. ^Siyaset” adlı bir 
gazetesi olduğunu ise, pek çok kimse. 

Yamanın Meclis Başkan adaylığı 
•'nıUcadele”si sırasında bu gazete 11a- 
rehanesini karargâh olarak kullan
ması vesilesiyle duymuş oldu.

Hususî hayatında Hüsnü Yam an 
sakin bir insandır. Evlidir. B ir dok
torla evli bir kızı, Mehmed adında 
pek sevdiği 'bir torunu vardır. Y a 

kın zamana kadar akşam lan birkaç 
arkadaşlarıyla buluşup birkaç kadeh 
içmek başlıca eğlencesiydi. Fakat ge

çirdiği bir kalp rahatsızlığından son
ra doktorlar kendisine sigarayla be
raber içkiyi de yanak etmişlerdir. Çim
di ancak biraz viski içmesine m üsaa
de vardır.

Asık çehreli olmakla beraber çev
resiyle iyi geçinebilen b.r insandır. 
Konuşmaktan çok dinlemeyi sever. 
Kendisini tanıyanlar, arkadaşlığına 
güvenilir bir insan olduğunu söyler
ler.

Politikacılığı, koyu particiliğ in dar 
çerçevesi içine sıkışıp kalmıştır. 
-Kendisini demokratik ölçülerle mak
bul bir Meclis Başkanı olarak görme
nin imkânsızlığı da daha çok buradan 
gelmektedir-. Zeki ve faal olmakla 

beraber, zekâsını ve faaliyetini ancak 
parti içi meselelerde kullanır. Ya- 
m an’ın vazife anlayışı ve siyasi faa li
yeti, çevresindekilere vef&kârUğı
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T A B U

V I eshur “K alafat beyannamesi’' Üe Demokrasi mevzuundakl parlak fl- 
kirlerini açıklam ış bulunan D.P. iktidarı yeni bir prensip vâzettl !

Bazı nutukların dokunulmazlığı vardır! Bahis mevzuu nutuk. Sayın 
Cumhurbaşkanının Büyiik Meclisi açı» nutkudur. Muteber Zaferin iki 
yıldızlı bir aklıevvellne Köre “Buna cevap vermek, tahlile kalkışmak 
insanı gülünç edece£l kadar terbiye ve nezaketten behren lzügln İzhara

d ır !-

B ir siyaset adamının başka bir siyaset adam ına cevap vermesi, 
onun sözlerini tahlil etmesi niçin gülünçtür, niçin terbiyesizliktir, niçin 
nezaketsizliktir, bunu anlam ak son derece güçtür. Kanunlar Cumhur- 
1>: akanlarına karşı, elbette hakaretle birlikte, hürmetsizliği yasak et
mektedir. Yoksa onların fikirlerinin, şahıslarına gereken saygı gös
terilerek tartışılması men olunmamıştır. Hele bir Demokraside, bıTal
kınız Muhalefet Partisinin Genel Sekreterini, en basit vatandaş bile bir 
Cumhurbaşkanının fikirlerini edep dahilinde pek â lâ  tartışır, varsa, 
kendi muhabil kanaatlerini söyleyebilir. Bunda kızacak, hiddetlenecek 

hiç bir cihet yoktur.

F akat ik i yıldızlı zat. Sayın Cumhurbaşkanına cevap vereceklerin 
ne söyleyeceklerini dahi bilmeden, nutuktan bir gün sonra ateç plfc>- 
l,'(irmeye başlam ıştır. “Ne söyleyecekler?’’ demektedir. “Prensipleri yan
lıştır, biz nıese'â diktatörlüğün, devletçiliğin, sosyalistlisin taraftarı
y ı z  ı.a kapitalist faaliyeti bezenmiyoruz, diyebilecekler m id ir?” îk i 
yıldızlı hiddetli zatın bu suale cevabı “H ayır”dır. O  halde, herkes bu

r u ;»  oturmalıdır!

Doğrusu istenilirse, ik i yıldırın, bahsettiği İhtimalleri nereden çı- 
kard ğı meçhuldür. Sayın Cumhurbaşkanının nutkıı m utlaka o zaviye
lerden tenkld edilecek dejjlldlr. Sonra, bir Muhalefet liderinin de Sa* 
y u  Devlet Başkanı tarafından ele alman her mevzuda, am a İstisna
sız her mevzuda, kendi partisinin görüşlerini açıklaması yalnız hakkı 
doyII, üstelik vazifesidir. İk i yıldızlı zat nutkun dokunulmazlığını İspat 
için -pek çetrefil bir cümleyle- “Türkiye’deki durumu. Türlüye Devle
ti-,İn görüsünü İfade eden Devlet ifadesidir" demektedir. T am am ! M u
halefet sözcüsün tin sözleri de ‘T ürk iye ’deki durumu. Türkiye Muha
lefetinin görüşünü ifade eden Muhalefet İfadesidir.” Ne var bunda?

işin  eğlenceli tarafı, ik i yıldızlı hiddeti! zatın bu İncileri dizdiği ga
zete sayfasının başyazıya ayrılan kısm ındaki başlık “Bayarın acııj nut
k u du r  ve makalede nutuk tahlil olunmaktadır. Tıpkı Radyo Gazete
sinde günler ve günler yapıldığı gibi!.. I la n i nutkun tah lili “İnsanı gü
lünç edeceği kadar terbiye ve nezaketten behreslzllgin İzharı" id i?

Bari yıldızlı tistad yazısının sonuna ilâve etseydi : ama, Övmek

serlıesttir I”

İle ve partisinin lider mevktindekilere 
sadakati ile sınırlanmıştır.

Herhalde yıllardır bu sınırlar lclne 
kapanıp kaldığı İçindir ki. Demokrat 
Partinin iktidardan düşmesini tasav
vur bile edemiyecek bir ruh haletine 
saplaıımıs, ve Demokrat partinin, se
çimi kaybetse de iktidarı bırakmıya- 
cnfcı yolunda, partisinin meşruiyetçi- 
lik niyetine şüphe gölgesi düşürecek 
tehlikeli söyleri kongre konuşmaların
da söylemekte bir mahzur göremez 
olmuştur.

Öyle anlaşılıyor ki. kendisi için, 
artık . Demokrat P artden  başka bir 
ik t ’dar düşünmek ne kadar güçse. De
m okrat Partin in  başında busrünkü li
derlerden başka liderler düşünmek te
o kadar imkânsızdır.

İşte, kendisini yakından tanıyan 
arkadaşı Samet Aftaoglu, onun şah
siyet ve davranışındaki bu özellikleri 
ve sınırlılıkları pekiyi bildiği için ola
cak, geçen ay. Meclis Başkan adaylığı 
konusunda. Sıtkı Y ırcaîm ın karsısına. 
Hüsnü Yam an adını ileri sürmüştür.

Hüsnii Yam an da. Demokrat Par
tiye hakim  olan Ölçülerle gerçekten 
“örnek aday” olduğunu, her hâli, ha- 
heketi ve sözüyle isbat etmiştir.

Mcclis Başkanlığı, aslında, parti 
g rup lan  arasında hakem lik rolü oy
nayacak, Meclis müzakerelerini, H ü
kümetin murakabe ve ıskatına im kân 
veren bir tarafsızlıkla idare edecek 
partiler üstü bir mevki sayılmakta
dır. Buna rağmen, Demokrat Partinin  
üstünde b ir  siyasî kuvveti -Anayasa 
ne derse desin- tasavvur ödemeyen 
H ilsnü Yaman. Sıtkı Yırcalıya, parti
cilik, disiplin, sadakat konularında 
dikkate değer dersler vermiş. Başba
kan ve Parti Başkanı yurt dışında bu
lunduğu sırada, ondan izin almaksı
zın Meclis Başkanlığına adaylığım  
kovmanın Parti disiplinine aykırı ol
duğunu, particilik bakım ından affe
dilmez bir kabahat olduğunu hsvkır- 
mış. ve iy i bir Demokrat Partilinin 
nasıl davranması gerektiğine canlı bir 
misal olmak üzere, kendisi, Başbakan 
ve. D.P. Genel Başkanmdan müsaade 
alıp. Meclis Başkanlığına o sııretla 
adaylığını koymuştur. H attâ, liderlere 
bağlılığ ın ın derecesi hakkında bir f i
k ir  vermek üzere, Hüsnü Yaman, da
ha da ileri gitmiş. Meclis Başkanlığı
na adaylığını koyabilmek için, bizzat 
Meclis Başkanı Refik Koraltanın da 
tasvibini almıştır. Ve sonra büyük bir 
fedakârlık d-ıha göstererek, adaylık
tan  feragat etmiştir.

Hüsnü Yaman, şimdiye k a ia r  da
ha cok Sayın Ç e lil Bavarın itim»dm ı 
kazanm ış bir politikacı iken, bu son 
hareketleriyle. Genel Bftskan Adnan 
Menderesin de ayni ölçüde itimadına 
lây ık bir politikacı olduğunu isbat et
miş; ’r.

Esas ve değişmez adav olarak Ko- 
raltanı. örnek rakip aday olarak da 
Hüsnü Yamanı, Meclis Başkanlığı için 
desteklemekle. Başbakan ve Demok
ra t Parti Genel Başkanı Menderes. 
Türkiyede nasıl bir M illet Meclisi gör
mek istediğini, bilenlere bilmeyenlere, 
veciz bir şekilde anlatm ış olm akta
dır.

C. H. P.
Acı arrta gerçek

f  i  rta lık ta pam uk tozlarının uçuştu- 
^  ğu loş ve izbe ardiyeyi dolduran 
binbeşyüze yakın insanın hep bir a- 
ğızdan “hürriyet, hürriyet” diye hay
kırırken, köşelerden birine yerleşti
rilm iş olan masalardan bozma kürsü
ye koyu gri elbiseli, siyah örme kra
vatlı. gömleğinin manşetleri ceketinin 
kolarmdan ik i parm ak kadar dışarı
ya çıkmış, erta yaşlı ve son derece 
yakışıklı bir adam çıktı. Muntazam  
taranm ış maçlarından bir tu tam ı al- 
n ’iıdan önüne doSru düşmüştü. Eliyle 
"bu bir tutam  saçı da geriye doğru it 
ti. kürsü bozmasının üzerine yaydı
ğı kursun ka'emiyle ve arap harfleri 
ile yakılmış notlarını sıraladı. A lkış
lar. tezahürat ve “hürriyet, hürriyet” 
n id lan  bir türlü  dinmek bilmiyordu.

Kürsüdeki son derece kibar tavır
lı adam -C. H. P. Genel Sekreteri İs
m ail Rüştü Aksal- bu tip  tezahürat 
karsısında pek çok politikacı gibi a£xı

kulaklarına varacak yerde mahcup 
ve dalgın, başıyla kendisine tezahü
rat vapanlan selâmlıyordu. Nihayet 
alkışlar bitti Aksal konuşmağa baş
ladı.

Aksal sözlerine sekiz yıl evvel 
aynı vilâyete geldiği zaman yapılan 
bir kongreye a it hatıralarını anlata
rak  başladı. 1951'de, yani C. H. P. nin 
iktidardan düşmesinden bir yıl sonra 
da Aksal buraya gelmişti. Gene bir 
V ilâyet kongresinde hazır bulunmuş 
ve konuşmuştu. Ancak o zaman kong
re yaptıkları bina ve salonla simdi 
kongre yapılan salon arasında dağlar 
kadar fark vardı. O  zamanki kongre 
son derece mükellef bir sal >nda ve on 
u fak  bir müdahale endişesi dahi o lma
dan yapümıştı. Am a işte şimdi ara
dan sekiz yıl daha geçmiş, demokrasi 
sekiz yıl daha yaşlanmıştı. Bu gün 
kongre, tür lü  baskılar, türlü  tehdit
ler yüzünden koskoca bir vilâyette 
kongre yapılacak bir salon bulımamar 
dığı İçin alel acele boşaltılan bir pa
m uk deposunda, bir, bodrumda ya
pılıyordu—
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Aksal bunları an lattıktan sonra 
taşı da gediğine koydu. 1851’de yapı
lan kongreye ge ld i#  zaman o mükei- 
l« t salonda delege ve dinleyici olarak 
yü* k ifiy i bile bulamamışlardı. Am a 
i «te şimdi koskoca pamuk deposu dol
muş da taşmıştı. O gtindcn bu yana 
E>. P. çok şeyler kaybetmiş, C. H . P. 
ise çok şeyler kazanmıştı.

Aksal açıkça söylüyordu: İktidar 
partisi vatandaşın itimadını kaybet
mişti. Basiretsiz bir gidiş içindeydi. 
Ne iktisadi ne de siyasi dertlerimize 
çare bulması artık  bu partiden bekle
nemezdi. Genel Sekreter D. P. idare
cileri için “bunlar denenmiş başarısız
lardır” diyordu. “Bu başarısızlar 
memleketi selâmete götüremezler’' 
diyordu. “İktidardan düşmeleri m u
kadderdir" diyordu.

Bir seyahatin hikâyesi
âdise geçen haftanın son Eünü Ma- 
nisa il kongresinde cereyan edi

yordu. Yurt içi seyahatlerinden İkin
cisine çıkmış olan C. H. P. Genel Sek
reteri Ankaradan Perşembe günü ay
rılmıştı. Motorlu trenle Eskişehir’e g i
dilmiş. Eskişehir il kongresinde ha
zır bulunduktan sonra ertesi sabah 
otomobille oradan aynim m iş, ilk  du
rak olarak Çukurhisar köyünde du
rulmuş, partililerle kısa bir hasbıhal
den sonra Bozüyüke geçilmişti. Bozü- 
yükten Bilecike gidildi ve öğle yemeği 
orada bir partilinin evinde yendi. Bi- 
lecikte parti teşkilâtı mensuplarıyla 
yapılan bir toplantıdan sonra yeniden 
yola çıkıldı. İstikamet Bursa idi. Am a 
daha Eursaya kilometreler ve kilo
metreler varken Bursalı karşılayıcı
larla karşılandı. Bir durak da böylece 
Köprübaşı denen yerde yapıldı. Son
ra Yenişehire girildi. Devamlı ısrar
lar sonunda Aksal burada sekiz daki
kalık bir konuşma yaptı. Yenişehirden 
sonraki duraklar sırasıyla Koyunhi- 
sar. Kestel ve Bursaydı.

Kafile Bursaya geldiğinde saat 
17.30’du. Bursada doğruca devam et
mekte olan kongreye gidildi. Aksal 
Bursa kongresinde de bir konuşma 
yaptı. Daha sonra da Bursadaki
C. H. P. idarecileri ile bir toplantı ya
pıldı. Gece de Bursada geçirildi.

Cumartesi günü gene otomobiller
le Bıırsadon Balıkesire hareket edil
di. Hemen her köyde durm ak icap edi
yordu. Bu yüzden iki bucuk saatlik 
yol altı saatte alındı. Knracabeye ge
linmişti. İlçe merkezinde bir sohbet 
toplantısı yapılıyordu. Mahallî idare
ciler parti binasından dışarı doğru da 
bir hoparlör tevcih etmişlerdi. Hopar
lör Aksal’m dikkatin i çekti. Gerçi se
sin dısarda birikm iş ve kalabalıktan 
ieerı girememiş vatandaşlara da akset 
tıriimesi bir demokraside nek tabii 
bir haldi ama. bizim memleketimizde 
Toplantı ve gösteri Yürüyüşleri ka
nunu denen bir kanun vardı. Bu ka
mın D. P  liler iein değilse hile C H P -  
liler için, yürürlükte oldukça savın 
gösterilmesi eereken bir kanundu. Bu 
kanunun bir hükm ü ise hoparlörlerle 
oışanya ses duyurulmasına enjîeldf. 
Aksal. Knraoahevlf C. TT P tilerden 
bu boparlö-fi kaldırmalarını rica etti 
Hoparlör kaldırıldı.
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C. H . P. Genel Sekreteri seyahati 
boyunca en u fak  bir hâdisenin bile 
çıkmasını istemiyordu. O, C. H . P. nln 
medeni bir parti olduğuna manmış 
insandı. Medeni partinin mücadelesi 
de medeni olmalıydı. Hâdiseleri C. H.- 
P. liler değil dürüst bir demokrasi 
mücadelesini hazmedemeyenler çı
kartmalıydı.

Karacabey den sonra Mustafa Ke
mal Paşaya geçildi. Buradan ayrıl
dıktan sonra öğlen yemeği yemek i- 
çın kırda on dakikalık  bir mola ve
rildi. Kaşar peyniri, domates ve ek
mekle öğlen yemeği yendi ve yola de

vam edildi. Susurluğa girildiğinde bü
tün seyahat boyunca ilk  defadır ki bir
D. P. başkanı -Avukat Şemsettin Ak- 
yol- Aksal ve arkadaşlarına hoş gel' 
diniz dedi. Balıkesire gelindiğinde saat 
15.30 du. Derhal partililerle bir top
lantı yapıldı. Akşam  yemeğinden son-

Pazartesi sabahı Menemen Dikili, 
Bergama ve K ınık  üzerinden İzm ir’e 
geçildi. İzm ir Aksalın seyahatinin 

son merhalesi idi. B. M. M. nln 15 
günlük tatilinden istifade edilerek ya
pılan bu seyahat tek hâdise çıkması

na dahi im kân verilmeden basan ile 
bitirilm işti. O  kadar ki, D . P. adına 

her şeye kulp takm ağa bahane ara
yan Zafer gazetesi kalemşorları dahi. 

C. H. P. Genel Sekreterinin son dere
ce efendice davranışı karşısında hırs
larından kudurarak kalemlerini baş

ka mevzular üzerinde oynatmak zo
runda kaldılar.

İstikamet Meclis!

/ | nümüzdeki haftanın başında
B. M. M. yeniden çalışmalarına 

başlayacaktı. C. H. P. Merkezi karar
lıydı. A rtık  bu sefer Meclise evvelden

İsmail Küstü Aksal Geziden evvel Garda
Her şehir, bir zafer...

rn da bir itibari bucağın. kongresine
katilindi. Ak^al bir konuşma da bu
rada yaptı. Ertesi sabah Balık esirden 
Bigadiç, Sındırgı ve Akhisara da uğ 
ranarak Manisaya gelindi.

Manisaya gelindiğinde de doğruca 
kongreye g :d_ldi. Manisa Aksalın i- 
kinci gezisinin son duraktakinden bir 
önceki durağı idi. Manisadaki m ahal
li teşkilât, kongrelerini bir sinema 
salonunda yapmak için "ok uğraşm ış
lardı. Am a bakanlar çıkarmakla meş
hur Manisa D. P. lileri C. H. P. lilere 

salonlarını vermemeleri ıcin bütün 
sinema sahiplerine ellerinden gelen 
göı-daîmı vermişlerdi. Bunun üzerine 
C. H. P. liler çaresiz kongrelerini bir 
pamuk deposunda yapm a?» karar 
vermişlerd . Daha önceden verilmesi
ne razı olunan K ızılay salonu ise son 
dakikada alınan bir kararla verilme
mişti.

hazırlanm ış teklifler, üzerinde ciddi 
yetle durulmuş vesikalarla gelecekti 

Mecliste sonuna kadar mücadele edı 

lecekti. B ir tak ım  ilçelerin il yapılma 
sı haberi dahi gösteriyordu ki İnönü 

nün bundan aylarca önce söylediği 
“seçimler 1960 da” haberi tahakkuk 

etmek üzeredir. Bütün yaz boyunca 
yep yeni bir anlayış içinde yürütülen 

ekip çalışmalarının meyvalan kâfi 
derecede alınm ıştır. A rtık  bundan 

böyle yaz boyunca yurt içinde yürü

tülen ekip çalışmalarım Mec’;s’e in ti
kal ettirmek lâzımdır. Meclise in ti

kal ettirilecek bir ekip çalışması kar
şısında ise. D. P. liler istedikleri ka

dar iç tüziik hükümlerini, istedikleri 

kadar başkanın tarafsızlığı hükm ünü 

kendilerine yontsunlar dikiş tu ttu ra
mayacakları m uhakkaktır.

AKtS . İ t  KABIM  t »S»
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Politikacılar
Perçem öne dUgünce...

G eride bıraktığım ız haftan ın  so
nunda Cumartesi günü Ankara 

Adliyesinin İkinci A ğ ır Ceza Mahke
mesine ayrılan salonu daha sabahın 
erken saatlerinden itibaren dolmaya 
başladı. O gün orada, m inyatür bir 
partinin, m inyatürlügü ile kabili te
lif olmayacak kadar iri cüsseli L i
deri yargılanacaktı. İr i cüssesi lider. 
-Osman Bölükbaşı- sabah saat do
kuzda gelmiş, arkadaşlarıyla birlikte 
koridorlarda volta atm ağa başlamış
tı. Bu volta atm ak alışkanlığ ı 151 
günlük  bir H ilton m isafirliğinden ka l
m a yadigardı. Bölükbaşı adliye kori
dorlarında adım larını kocaman ko
caman atarak yürürken, hemen sol 
gerisindeki Parti Genel Sekreteri 
Ahmet B ilg in ufacık adım larım  sık 
sık atarak liderine yetişmeğe., hiç 
değilse ayak uydurmağa çalışıyordu.

Arkadaşlarının hemen hepsine te
peden bakan Bölükbaşınm kafası sar
g ılar içindeydi. K ırlaşm ış ve arkaya 
doğru düz taranm ış sacları beyaz 
sargılar içinde kaybolan C.K.M.P. 
lideri, mübaşirin koridorlarda çınla
yan, “Osman Bölükbaaaa ?ı...” çağ
rısı üzerine salona girdi.

Saat 10.30 du. Mahkeme heyeti
n i Ad il Sanalın Başkanlığında Aza 
Mustafa E lm alıoğlu ve Tarık Dog- 
ruer teşkil ediyordu. Savcı, safi: ta 
rafta  kendisine ayn lan  kürsüde, 
kırm ızı, sırmalarla işli cübbesi içinde 
gerçekten heybetli bir eda ile oturu
yordu.

Saat tam  10.34 de hakim ler kür
süsünün önünde oturan bir stajiyer, 
Başkan Adil Sanalın kendisine uzat
tığ ı k a ran  okum ağa başladı. Sesi 
oldukça titrek çıkıyor, zaman zaman 
da kekeliyordu.

Bölükbaşı, avukatlan  ve dinleyi
ciler k aran  ayakta ve büyük bir ses
sizlik içinde dinlediler. “Alenen ve 
vicahen” okunan karardan sonra sa
nık ve dinleyiciler bir müddet daha 
o ldukk ın  gibi kaldılar. 2 sene, 4 ay, 
5 gün devam eden bir dâva sonunda
C.K.M.P. nin iri cüsseli lideri Türk 
Ceza Kanunun 159. maddesinin I. 
fıkrası gereğince bir yıl a£ ır hapse 
ve dört ay da sürgün cezasına m ah
kûm  ediliyordu. Temyiz yolu acıktı.

K im icik Şerbeti

T> azar günü çıkan Zafer gazetesinin
de yazdığı gibi “Kırşehir mebu

su Bölükbaşı bu karan  gayet soğuk
kanlı Itarşılamış” ve gene muteber 
iktidar organının belirttiği gibi “ka
labalık bir dinleyici topluluğunun 
arasından sıyrılarak adliyeyi terk" 
etmişti.

Yeni b ir  um um i seçim lâfının pek 
sık tekrarlandığı bu günlerde Bölük- 
başı’ntn mahkûmiyeti, rüştünü bîr 
ttlrlü isbat edemeyen talihsiz C.K. 
M P . ye bir şans daha kazandınyor- 
du. hic değilse Kırşehir bir kere da
ha C.K.M.P. adaylan için cazip bir 
köşe olarak gözlerde büyüyordu.

Okunan k a ran  n sonunda. Bölilk-
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baıuur. mahkûm iyetinin "ekseriyet
le’' ren ldJH  bsUrtllmlSti. İk inci A f ır  
C *M  Reisi Ad il Sanal karara. “Su
çun kanunî unsurlan  bulunm adığın
dan ve esasen suç da sabit olmadı
ğından sanığın beraati lehindeyim” 
diye bir şerh düşürmüştü. A m a m ah
kemeler de demokrasiler g ib i ekseri
yet esası ile işlediğinden, ik i azamn 
mahkûm iyet lehinde oy vermeler! so
nunda reise rağmen Bölükbaşı m ah
kûm  edilmişti.

Bölükbaşımn bir y ıllık  m ahkûm i
yetinin ik i ayı, Türk Ceza Kanunun 
bir başka maddesine gör# indiril
mişti. Şayet karar Temyizde tasdik 
edilirse, Bölükbaşı 10 aya m ahkûm  
edilmiş olacaktı, hakim ler heyeti 
Bölükbaşıya sürgün yeri olarak ta 
tstanbulu uygun bulmuştu. C. K. M. P. 
nin mahkûmiyeti kesinleşirse bir daha 
milletvekili seçilme hakkını ve haliha
zırdaki m illetvekilliği sıfatını da kay
bedecek olan lideri herhalde mutat 
sürgün mahalleri olan Bilecik. Çorum, 
Yozgat ve Bursa yerine Istanbula gön 
derilmekle de memnun olmayacaktı. 
Zira, m ahkûm  olduğu günün gecesi, 
evinden bir gazeteci ile telefonda ko
nuşurken, kendisine sürgün yeri ola
rak İstanbulun münasip görülmesin
den acı acı dert yanıyordu.

Bölükbaşı k a ran  dinledikten son
ra adliyeden çıkıp doğruca C. M. K. 
P Genel Merkezine gitm işti. Hemen 
bütün parti ileri gelenleri oruda idi. 
Bir kaç dakika sonra gazeteciler de 
yetiştiler. Bundan birkaç gün önce 
geçirdiği bir otomobil kazasından 
dolayı başı sargılar içindeki Genel 
Başkan, kendisini suallere boğan ga 
zetecilere, “M ahkûm  oldum. Fakat 
bütün tehdit ve gayretlere rağmen 
teslim olmadım. Bu hakikat m illetin

Osman lîölükbaşı
Teslim olmad*.

hafıza ve vicdanında ebediyyen ya
sayacaktır’' dedi.

Maziye bir bak ta

Ş a jv t  Temyiz Mahkemesi Ankara 
İkinci A ğ ır Ceza Mahkemesinin

ekseriyetle ver d. A i on aylık m ahkû
miyet ve dört aylık  sürgün cezasını 
tasdik ederse Bölükbaşı 5 ay 7 gUn 
hapis yatacaktır. 5 ay 7 gün hapis 
yatacaktır, zira, dalıa önceden 151 
günlük bir alacağı vardır. Yani 2 se
ne 4 ay 5 gün süren bir dâvanın suç
lusu olarak, peşinen bu kadar yatmıg-

Bölükbaşı, 2 Temmuz 1957 tarih in
de, o zam anki Ü çüncü Asliye Ceza 
Mahkemesi başkanı -dahtf' sonra rah
meti rahmana kavuşan- Adil Günes- 
oglu tarafından tevkif ettirilm iş ve 
Ankara H iltonuna attırılm ıştır. 1957 
seçimlerinde tekraı* Kırşehirinden 
milletvekili seçildiği halde tu tuk luk 
hali devam ettirilen Bölükbaşı ara
dan dört ay 29 gün geçtikten sonra 
30 Kasım  1957 günü akşam, üzeri 
serbest bırakılm ıştır. İşte şimdi Bö- 
lükbaşı, bu peşin peşin ödedi&i 149 
günü ,bu seferki hesabından m ah
sup edecek ve beş ay bir gün hapis 
yatacaktır. Daha sonra da emniyeti 
umumiye nezaretinde bulundurul
mak üzere İstanbul a sürgün edile-

C6İCİİI1

Seçim Kanunun 31. Maddesinin 5. 
fıkrasına göre de afi:r h."pis r; zasına 
çarpıldığından bir daha milletvekili 
seçilemeyecektir. Siyasi haklarından 
n ıahn ım  bir Bölükbaşı ise C. K. M. 
P. için büyük bir kayıp olacaktır. 
Zira Bölükbaşı pek çok yerde. “C. K. 
M. P. demek ben demek" diyen bir 
liderdir. Pek m üm kündür ki. bu ayın 
18’ind» toplanacak olan C.K.M.P. 
büyük kongresi bu son derece mühim  
hususu etöz önünd" bulunduracak ve 
başının çaresine bakacaktır.

Bölükbaşımn bir sene a£ ır hapis 
ve dört ay sürdün cezasına carptınl- 
manına sebep elan sucu, Büyük M il
let Meclisinin şahsiyeti maneviyesine 
hakarettir. Hatırlanacağı ilzere Bö- 
lükba^ınm  işlediği iddia edilen bu suç 
K ırşehir vilayetinin tenzili rütbeye 
u/îrayıp kaza haline getirilmesi mese
lesi üzerinde Mecliste müzakereler 
cereyan ederken Meclis koridorlann- 
da yapılan konuşmadan doğmuştur.

Kıbrıs
Yanlış Ilosap..
C  ehirler arası telefonu kapatan
V  İstanbul gazetelerinin Ankara Bü
roları mensupları derhal bir başka nu
m arayı çeviriyorlardı. Çevlrilen tele
fon numarası 21433 idi. Ancak 21433 
uzun uzun çalmasına rağmen cevap 
vermiyordu. Bunun üzerine muhabir
ler 20706 numarayı anyorlardı. 20708 
numaralı teleron Dışislori bakanlığı 
Enformasyon Um um  M üdürü İsmail 
Soysalın telefonu idi. Muhabirler İs
mail Soysaldan K ıbns Anayasasını 
hazırlama Komisyonundaki baş dele
gemiz. Prof. N ihat E rim in  Ankarajra
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gelip gelmediğini soruyorlar ve hemen 
dalma aynı cevabı alıyorlardı. "H a 
înî-", N ihat E rim  Ankaraya gelmemiş
ti. Gelen ayni komisyondaki baş de
lege yardımcısı Suat Bilge idi. Bilge 
bir akşam önce uçakla Ankaraya gel
m işti. O  gtln de Dışişleri bakanlığında 
ilgililerle konuşacaktı.

Sonra İsmail Soysal K ibns Ana
yasasını hazırlama Komisyonun ça
lışmaları hakkında izahat veriyordu. 
‘•Çalışmalar gayet iyi gelişiyordu. Mü
zakereler son derece müsbet bir hava 
içinde geçiyordu. Merak edilecek, en
dişeye kapılacak hiç bir şey yoktu. 
Türk Hüküm eti temsilcileri sureti ka- 
tiyede bir taviz vermiyorlardı vs.” Bu 
son sözler Ankaralı gazetecilerin Dış 
işleri Bakanlığı alâkalılarından ay
lardan beri dinledikleri klasik cevap
lardı. Bilhassa İsmail Soysal bu ce
vap lan  tekrarlıya tekrarlıya adeta 
klişeleştirmişti. Gazctecller işin bu 
klasikleşmiş tarafı üzerinde pek dur
madan Soysala teşekkür edip tclefon- 
l&nru kapatıyorlar ve sonra derhal 
şehirlerarası servisten gazetelerini 
banlamasını istiyorlardı. Gazetelerine 
verecekleri cevap hazırdı: N ihat E- 
rim  Ankaraya gelmemişti, Kıbnsta- 
k l komisyon çalışm alan devam edi
yordu. Atlanm ış bir şey yoktu.

Hadise gecen haftan ın sonunda 
cumartesi sabahı cereyan ediyordu. 
B ir büyük İstanbul gazetesi Kıbnsta- 
k i başdelegemiz N ihat Erim in b ir ge
ce evvel uçakla acele olarak Ankara
ya döndüğünü yazmıştı. Ertesi sabah 
bu haberi gören Istanbuldaki yazı iş
leri müdürleri derhal Ankaradaki m u 
habirlerini aram ışlar ve bu haberi na- 
sıl olup da atlad ık lann ı sormuşlardı. 
İşte Ankaradaki muhabirleri telaşlan
dıran bu haberdi.

Mesele öğleye dogmı anlaşıldı. Bü
yük İstanbul gazetesinin Ankara bü
rosu İle Istanbuldaki merkezi arasın
daki haberleşme sırasında bir yanlış 
aslaşma sonunda Bilgenin K ıbnstan 
geldi haberinin başına N ihat Erim  de 
K ıbnstan  döndü cümlesi ilâve edilmiş
ti. Bütün mesele buydu. Ne E rim in 
müzakereleri bırakıp geldiği doğruy
du, ne de komisyonda herhangi bir 
anlaşmazlığın «aktığı. B lakis Kıbns- 
ta  işler son Hinlerde o’dukra büyük 
bir İlerleme göstermeğe başlamıştı.

Cok Rum  e littir  çok ses

C  on günlprde K ıbns Anayasasını
hazırlam a komisyonundaki çalış

m alar .öylesine süratlenmiş ve o ka
dar çok madde kabul edilmişti k i haf
tanın son gttnü, aylardan beri Atina- 
yı resmen ziyaret edecekleri söylenen 
am a bir türlü  tarih i tesbit edileme
yen Menderes ve Zorlunun gidiş ta 
rihinde bile b ir  karara van ld ı ve bu 
tarih A. A. tarafından resmen açık
landı. Menderes ve Zorlu “dost ve 
kardeş Yunanistanı” 21 Ocak 1960 
da resmen ziyaret edeceklerdi.

K ıbnstaki müzakelerin son crün- 
lerde birden bire canîanmasıra. hat- ' 
ta  en geç bu ayın sonuna kadar ana
yasanın hazır olacağına dair işaret
lerin belirmesine amil olan sebeplerin 
basında son zamanlarda K ıbnsta

1 1

Makarios
Kırsa/» taçırmad»/..

Kum lar arasında başlayan bazı an
laşmazlıklar geliyordu.

Kurt politikçi Makarios -hani şu 
bir zamanlar kara sakallı, kara vic
danlı, katil, cani diye vasıflandırdı
ğım ız Makarios- adada ve Yunanis- 
tanda m uarızlanm n gün seçtikçe 
fazlalaştığını görünce, ayağına kadar 
gelmiş olan Kıbrıs Cumhuriyeti Cum 
hurbaşkanlığını kaçırm am ak için ne 
olursa olsun bir an önce bir anlaş
maya varmanın iyi olacağım anla
mıştı. Hazır fırsat ele geçmişken 
kullanılmalıydı. Müzakerelerin uza
ması işlerin b ir kere daha bozulma
sına yol açabilirdi. Buna im kân ver
memeliydi. N itekim  Grivastan sonra 
Makariosun en büyük rakibi olan 
Lefkoşe Belediye reisi Derviş de pa
paza karşı baş kaldırm ış ve papaz ta 
rafından idare edilen anayasa komis
yonu ra lışm lannm  sağladığı netice
lerin k ıbns rum lnnm  hissiyatına ter
cüman olamayacağım belirtmişti. Bu 
önüne derhal geçilmesi gereken bir 
tehlike idi. N itekim  Makarios Grivası 
ayağına kadar giderek yumuşattığı 
gibi, Dervişi de demokratik bir oyunla 
Belediye reisliğinden yuvarlayarak 
dizs getirdi. Ancak bu İân lhaye de
vam edecek bir başan sayılamazdı. 
Makarios durumunun tehlike arz et
tiğ in i görmeyecek kadar acemi bir 
politikacı değildi. Hazır Türk tem
silcileri de müzakereleri kısa ve kes
tirmeden bitirmek isterlerken bu işi 
halletmeliydi.

İşte son haftalar içinde müzake
relerin hızlanmasının sebebi bu idi. 
Beri vandan Am erikalılar ve İn g iliz  
ler de K ıbns denen çıban he sının bir 
an önce halledilmesini istiyorlardı. 
A rtık  bu iş fazla uzamıştı. Bu temen
ni Eisenhowerin ziyaretinin arifesin
de Türk v* Yunan hükümetlerinin

kulağına fısıldandığı gibi Makariosa 
da fısıldanmıştı. Bu hikâye artık bi
ti rUıjjeliydi. Taraflar “hle bir şekil
de karşı tarafa taviz vermeyeceğiz" 
demekte serbestiler. Bunu istedikler! 
kadar iç po litika lannda koz olarak 
kullanabilirlerdi. Ancak bir şartla ; 
Komisyon çalışmalarında karşı kar
şıya oturduklarında bu iddialanru 
tekrarlamamak ve işleri bir an önce 
halletmek suretiyle...

Haftan ın başında vaziyet öyle 
göstermektedir ki, K ıbnsta durum, 
Londra ve Zürih an laşm alan çerçe
vesi içinde iyive doğru yol alm akta
dır. Bulunan hal tarzı m uvakkat da 
olsa bir hal tarzıdır ve bu imkânı 
kaçırm ak kimsenin işine gelmemek
tedir.

Üniversiteler
Rektör ve talebeleri

p  eçen haftanın başında lacivert el*
v  biseleri itinayla ütülenm iş göm 
lekleri kolalanmış on kadar üniversi
teli genç, rektörlük binasından içeri 
girdiler. Bunlar 1. Ü. T. Birliğine bağ
lı ve her vesile ile D. P. ye olan ya
k ın lığ ın ı ortaya koyan T. M. T. Fede
rasyonu Genel Başkam Samct Güldo- 
ğanın m uhalifi sekiz talebe cemiyeti
nin temsilcileriydi. B iraz sonra aynı 
grup rektör Sıddık Sami Onar ile bi
nadan çıktılar. Yüzlerce üniversiteli
nin doldurduğu küçük meydandaki A- 
tatürk  anıtına doğru yürüdüler ve k ı
sa bir töreni müteakip anıta çelenk 
koyarak açılış merasim inin yapılaca
ğı Fen Fakültesine gitmek üzere yola 
çıktılar.

Saat 10 sıra lannda salondan içe
ri giren Rektör ve talebe temsilcileri 
büyük tezahü atla karşılandılî.i'. Tale
beler “Ya ya ya, Şa şa sa Sıddık Sa
m i çok yaşa” diye bağ ınyor ve rek
törlerini alkışlıyorlardı. Dakikalarca 
süren alkıştan sonra Onar açılış nu t
kunu okumak üzere kürsüye geldi. 
Davetliler arasında Vali Yetkineri 
tomsilen Muavini Salih Tanyeri var
dı. Belediye Reisi ve D. P. il başkanı 
Aygün ise Ankarada Başbakan Men
deresle beraber olduğundan törene ge
lememişti - ama bir gün sonr» teknik 
üniversitenin açılışında hem vali Yet- 
kiner, hemde A ııkaradan alel acele 
dönen Aygün bulunacak ve muteber 
Zafer gazetesinin manşetlerinde gös
terilen D P  methiyesi açılış nutkunu 
tatlı bir rehavet içinde dinleyecekler
di.

Rektör Sıddık Sam lnln arkasından 
salona giren öğretim  llvelori arasında 
üc kisi dnha eksikti. Bunlar Sıddık 
Saminin Rektör seçiminde rakibi o- 
lan Ord Prof. K k m n  Şerif Egeli. Ord. 
Prof. Kftzırr İsm ail Gürkan. Prof. 
Adnan Sokullu İdi.

Onar, binrün sonra -Muteber Za
fer 11e M üthiş Havadis gazetesi hariç- 
bfltün gazetelerin manşetlerinde ya
yınlanacak olan nutkunu okumava 
başladı. 45 dakika devam eden ve il
m in  siyasetin hizmetinde olmadığı ana 
fikri özerine inşa edfim's olan »cıs

Ajrt
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mxtku sık sık alto şiarla kesildi. Onar 
konusmasuıda tim in poUuk&ya alet 
olmaması gerektiğini söyledi ve söyle 
dedi:

“Siyaset ilm in  içinde çalışmaya 
mecbur olduğu bir vasattır. Siyasi l- 
limler, kanunları ve form ları siyasi 
hâdiselerin ieyinde ararlar ve bu ha
diselerin bir terkibini yaparak kanun 
ve form larım  çıkartırlar. Bunun lein- 
d irk i ilim  siyasetin üstündedir. Ona 
rehberlik eder.

Bu iki müessesenin fonksiyonla
rındaki ayrılık herbirinin diğerine 
karşı muhtariyetini de göstermiş o- 
luyor. İlim  siyasetin ifadesi olmadığı 
için onun em ir ve d.rektifi altında de

ğild ir.”

Onarın konuşmasının ortalarına 
doğru. Başbakanın samimi dostu vo 
Sıddık Sami Onarın rektör seçiminde
ki rakibi Ord. Prof. Eh rem Şerif E- 
geli salona girdi. Egeli dinleyiciler a- 
rasmda oturmayı ve İlmi si- asete faik 
kılan rektörün konuşmasını öğretim  
üyesinden ziyade bir öğrenci gibi d in 
lemeyi tercih etti. Pek az sonrada K â
zım İsmail Gürkan ve Adnan Sokul- 
lu salona giriyor onlar da Egeli gibi 
talebeliğe özeniyorlardı.

Madalyonun öbür yüzü

t,-1 en Fakültesi salonunda geçen yıl- 
^  lara nazaran çok büyük bir kala
balığın istirâk  ettiği açılış merasimi 
yapılırken, Marm ara Lokalinde» de 
yilz kadar talebe ikinci bir törenin so
nunu «yetirmeğe çalışıyordu, t ik  bakış
ta  hâdisede bir fevkalâdelik yoktu. 
Her yıl böyle olurdu. Talebe teşekkül
leri ve Senato arasmda senelerdir 
mevcut anlaşmazlık iki açılış merasi
m i doğurmuştu. Talebe teşekkülleri 
Üniversite Senatosundan açılış tören
lerinde bir temsilcinin konuşması için 
müsaade isterlerdi. Senato bu isteği 
kabul etmez, talebe teşekkülleri de 
başka bir salonda kendi kendilerine 
merasim yaparlardı. Açılışa birkaç 
gün kala D. P. nm büyük sempatiza
nı Türkiye M illî Türk Talebe Fede
rasyonu Genel Başkam Samet Gill- 

doğan senatodan m ııtad izni istedi. 
Red cevabı aldı. D. P. için ideal baş
kan olan Güldoğan derhal faaliyete 
geçti. Marm ara Lokalinde gecen sene
leri gölgede bırakacak, temel atma 
törenlerini bile fersah fersah geçecek 
bir merasim için hazırlığa girişti. Ne 
çare DP. büyüklerinin nu tuk larıy la  
Tllrkiyedeki kalkınm a hamlelerini ez
bere bilen federasvon birinci başkanı* 
nm  evdeki hesabı çarşıya uymjyacak- 
tı. Kendisinin DP. büyüklerinin tesi
riyle başkan seçilişine m uhalif olan 
sekiz talebe cemiyeti bu seneki mera
simde S ıd iık  Sami Onarla beraber ol
m aya karar verdiler. Rektörlerinin 
konuşmasında politikacıların bir tesi
r i olmıyacağını. olamıyacap-mı. O nan  
iy i tanıdıklarından dolayı biliyorlar
dı.

Güldoğan merasimde oldukça yal
nız kaldı. A rka sıralar tamamen boş
tu. Y üz kadar üniversiteli merasimi 
bitirmek bir hayli zor vaziyetlere du
çar kaldı, öy le  ki A ta türk  Anıtına çe-

Baş ve Tıraş
| ! ni »ersiteyi temMl eden Std- 
1 dik Sam i hoca ilim  ile siyaset 
arasındaki münasebeti formülle
rin en güzeliyle ifade etti :

“—  İlim  adam ı siyasetle uğra
şır, am a siyaset adam ıyla uğraş

m az!"
Ş im di sıra politikayı temsil 

eden zat ila. Üstnd m utlaka ideal 
arkadaşlarına, bu yakınlarda 
prensibi açıklayacaktır :

“—  Politikacı ilim le uğraş 
maz, am a ilim, adam ıyla uğra- 

t ır !”

lenk koymak için lüzum lu kalabalığı 
temin dahi edemediler.

Böylece genç dimağlarda, ne ka
dar baskı olursa olsun, nekadar uğra- 
şılırsa uğraşılsın bazı şeylerin yer et- 
mıyeceği ortaya bir kere daha çıkıyor 
v e 'Rektörün talebeleri, hocalarının 
gösterdiği ilim  ışığının aydınlık yo
lunda politikacıları terkçdiyorlardı.

Kalk ınm a hamlelerimiz....

G eçe»> haftanın başında Pazartesi 
günü İstanbul Üniversitesinin 

açılışma rastlayan saatlerde A nka
ra Emniyet M üdür M uavini İsmail 
K ilntay ağzından hiç eksik etmediği 
yaprak sigarasının külünü silkti vo 
telefona sanldı. Evvelâ belirli birkaç 
karakolu aradı, sonra hazır kuvvete 
haber verdi. Küntay önemli bir polis 
olayını takip filan etmiyordu. Sade
ce Ankara Üniversitesinin açılışında

Sıddık Sami Onar
H ooalartn  hocası..

gereken emniyet tedbîrlerinin a lın 
masına nezaret ediyordu.

Polıa memurlusundan, calıîkanh-
£ ı ve İşbirliği sayesinde emniyet m ü 
dür muavinliğine yükselmiş olan K ün
tay, oldum olası İlim ve İrfan müt'a- 
seselerine karsı zaaf duyar ve bu g i
bi açılışların tam  manasıvla m ükem 
mel olmasını isterdi. Kapıdaki clbe 
atlayıp törenin yapılacağı Dil-Tarih 
-Coğrafya Fakültesinin önüne geldi. 
Başını kaldırıp binanın cephesinde İri 
harflerle yazılı A tatürk  im zalı “H a
yatta en hakiki m ürşit ilimdir" iba
resini okudu ve A tatürkc hak verdi.

Saat 10 sıralarında Rektör Suud 
Kemâl Yetkin ve bütün öğretim  üye
leri geldiler. Başbakan ve hükümet 
erkânı bekleniyordu. Törene ilk  ola
rak 15 bin m ark değerindeki Merce
des m arkalı yeni otomobiliyle Abdul
lah Aker geldi. Onu çok şık lacivert 
bir elbise giymiş Poltakan tak ip etti. 
Ş imdi Başbakan ve son zamanlarda 
yanından hemen hiç ayrılmayan Ge
d ik  bekleniyordu. Bir ara 45575 nu
maralı bir araba fakültenin önünde 
durdu. İçinden evvelâ Gedik, sonra 
Menderes. Benderlioğlu ve Kemal 
Avgün indi. 002 numaralı otomobili 
gözliyenler, emniyete ait olan bu o- 
tomobilde-n Barbakanın ineceğini tah 
m in etmediklerinden şaşırdılar. Bü
tün foto muhabirleri emniyet teşki
lâtı, rektör ve dekanlar bir anda Si
yah otomobile doğru koştular.

Başbakanı takiben, sayın Cum 
hurbaşkanı Celâl Bayar ve Meclis 
Reisi Refik  Koraltan geldiler.

Törene Rektör Suud Kemâl Yet» 
kin in nutkuyla başlandı. Salonun ar
ka sıraları tamamen boştu. Oysa bu 
yıl geçen vılınkin in aksine törene 
davetiye esası konulmam ış ve İsteye
nin istirâk edebileceği kararlaştırıl
m ıştı. Ancak bu karar sadece karar 
verenlerin birbirine fısıldamaların
dan ileri gidemedi ve bu yüzden pek- 
çok kimse törene davet edilmediği 
zannıyla iştirâk edemedi.

İk inci konuşmayı Ankara Üniver
sitesi Talebe B irliği Ba*kanı Yavuz 
Esmersoy yaptı. Esmersoyun D. P. ye 
olan va kin liğ i bilinirdi. A. Ü. T. B- 
Başkam konuşmasını bitirdikten son
ra ceketinin acık kalan tek düğmesi
ni de ilikliyerek. sayın Bayar ve Mec
lis Reisi Kom itan ın  elini öptü.

İlk  ders İlahiyat Fakültesi hoca
larından Bedii Ziya Egemen tarafın 
dan verildi. Egemen uzun uğraşm a
lardan sonra dersinin içinde mucizevi 
kalkm m a hamlelerimizden bahsetme
ğe muvaffak oldu ve D. P. ileri gelen
leri tarafından uzun uzun alkışlan
dı.

Günün alkış rekorunu, kalkm m a 
hamlelerinden, büyüklerimize bağlı
lıkından bahsetmemesine rağmen 
Yetmişinci Üniversite Konserini tak 
dim  eden H ikm et Simsek kırdı. Ş im 
şek kürsüye geldi birkaç saniye du
rakladıktan sonra J. Haydmn mev
simler oratoryosundan çalınacak par
çaları elindeki kâğıda bakarak o- 
kudu. Parçaların adı söyleydl:

Fırtına. İlkbahar Şarkısı ve Ş ük 
ran.—»
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A nkarada beş ev var
k i erkeklerini bekli

yorlar. Beş evin müşte
rek tarafı erkeklerinin 
<lemir parm aklık lar ar
kasında bulunmasıdır.
Gerçi demir parmaklık
lar gerisinde olan yalnız 
onlar değillerdir. Fakat 
bu beş erkemin diğerle
rinden farkı, fik ir suçlu
su olma'arıdır. Aııkara- 
nın m uhtelif semtlerinde 
beş aile; teessür içinde 
fakat gurur duyarak er- 
kekierlııin evlerin» döne
cekleri günü beklemek
tedirler.

Kavaklıdere de Paris 
caddesinin üzerindeki bir 
apartmanda, mavi gözlü, 
sarı saçlı narin bir genç 
kadın, -Ayşe Cenkçi- bir 
tür lü  geçmek bilmeyen 
jfünleri saymaktadır. Bu 
ayın 10 unda 43 günlük 
kocası Beyhan Cenkçi 
Ankara Cezaevine gireli 
tam  3 ay bitecek. ‘ Bun
dan sonra daha 19 ayı 
var. Henüz tasdik edilme
yenlerle beraber 29 ayı..,
25 yaşındaki Beyhan de
demi rparmakiıklarm  ge
risinde, 24 yaşmdakl Ayşe ise kendi odasının 
dört duvarı arasında, gençliklerinin en güzel çağ
larını beklemek, birbirlerine teselli vermekle geçire
cekler. F akat ikiside bu vaziyeti metanetle karşılam a
sını biliyorlar.

Geçen sene evlenmeğe karar verdikleri zaman Bey
han genç nişanlısına “sana kıyam ıyorum” demiş, Ayşe 
İse bu sözleri şiddetle reddetmişti. Zaten eskiden beri 
erkekler gibi askerlik yaparak vatanına hizmet edeme
diğine üzülen bu giizel yüzlü genç kadının <^ine tam  is
tediği fırsat geçmişti. “B izim ki de bir nevi askerlik” 
diyor ve af kanunu çıkmadı ihtimalinden bahsedenlere : 
“Biz suçlu değiliz ki, kanun ve zihniyet değişmedikten 
sonra kocamın hapishaneden çıkmasının ne faydası ola
cak?” diye soruyor.

Iladiseleri bu kadar anlayışla ve metanetle kabul 
etmesini bilen Ayşe kocasının şerefli yükünü hafiflet
mek için elinden geleni yanıyor. Kendisini çok seven, 
gelinleriyle en az  hapishanedeki oğu llan  kadar if t i
har eden Sadııllah Cenkçi ailesinin yanında kalıyor. 
Beyhanın hatırası, mektupları ve tabloları arasında 
günlerini geçiriyor. Sokağa hemen hemen yalnız Bom
banı ziyaret için, çıkıyor. Birbirlerini çok seven genç 
Cenkçi ç ifti mesafelere rağmen yakın olabilmek için 
neler düşünüyor, neler lead ediyorlar. Kad.vo saat aya
rını verirken aynı zamanda kol saatlerini kuruyor, tren 
seslerini beraber dinliyorlar. Geceleri aynı rüyayı gör
meğe çalışm ışlar am a olmamış. Son günlerde Ankara 
H iltonda meşhur olan 20 sayfalık m ektuplarına yeni 
bir çeşni katılm ış. K an  koca bir oolis romanı yazma
ğa banlamışlar. Beyhan 4 sayfa yazıp Ayşeye yolluyor,
o da 4 sayfa ilâve ettikten sonra Beyhana iade ediyor. 
Böylece, birbirlerinin tertiplerini bozarak eğlenceli bir 
maceraya girişmişler.

Ayşe Cenkçi 
Sabrın sonu...

■> Beyhan ciddi olarak 
yağ lı boya resim yaptığı 
için Ayşe, her ziyaret gü
nü içeriye renk renk bo- 

i  yalar, boy boy fırçalar 
taşıyor. Kocasının kendi
sine yolladığı tabloları, 
sevimli görümcesi 11e be
raber, misafirlerine ifta- 
harla gösteriyor.

Genç Bayan Cenkçi
nin merak ettiği bir nok
ta  var: Beyhanın ceza
evinde sigaraya alışması. 
Fakat şimdiye kadar ban
lamadığına göre bu teh
likeyi de atlatm ış sayı
lır.

Tatlı hayallere, olma
yacak ümitlere kendisini 
kaptırm am aya çalışan 
Ayşe Cenkçi, güzel mavi 
gözlerinin içi parlıyarak 
anlatıyor: “Çıkınca Bey- 
h:ını evde bekliyeceğlm. 
Cezaevinin önü çok kala-> 
balık olur. Hemen Mev- 
lânayı ziyarete gideceğiz, 
lirim izin de ona çok hür
metim iz var. Zaten Bey
han teslim olmadan son 
günümüzü de Konya da 
geçirmiştik. Sonra tabii 
askerliğine devam ede

cek. Am a bu sefer yedeksubay olarak...”
Beyhan Cenkçinin IJlus Gazetesinden ve Ankara 

Hintondan yakın arkadaşı Ü lkü Arman, ailesinin Bah- 
çellevlerdelri yeni evini bilmiyor. Yalnız annesi ve kız 
kardeşi Sunaym anlattıklarından bir fik ir edinmeye ça
lışıyor. Yeşil gözlü, güler yüzlü sevimli bir hanım  olan 
Bayan A rm an oğlunun odasını hazırlam ış, bekliyor. 19 
Kasımda Ü lkü cezaevine gireli tanı bir yıl olacak. Geri 
kalan 14 ay mı Asri Cezaevinde geçirmesi ih tim ali var. 
Temyizde tasdik bekleyen dâvalarla bu müddet daha 
da uzayabilir..

1946 dan İtibaren Demokrat Parti İçin çalışmış olan 
İsmail Arm an oğlunu görmeğe cezaevine gidemiyor. 
Kalbi rahatsız olduğu için doktorlar kendisine heyecanı 
menetmişler. Bayan Arınan ile k ızı ziyaret günlerini 
İnle çekiyorlar. Pazar Çarşamba arası daha kolay geçi
yor da Çarşambadan sonra Pazar pek uzun geliyor. 
Zavallı annenin kalbi, cgzaevinln karanlık hücresinde, 
sık telin arkasından oğlunun yüzünü görünceye kadar 
heyecanla atıyor. Ü lkünün yliztt gülüyorsa, İçi biraz 
ferahlıyor. Gülmüyorsa göz yaşlarını zor zaptedlyor. 
B ir seferinde oğlunun teller içinde hasta, ayakta sal
lanır bulmuş, yiireğl parçalanm ıştı. Çok nazlı ve Ihtl- 
nıam lı büyütülm üş ü lk ünün  cezaevinde gösterdiği me
tanete en başta annesi hayran. Bayan Arm an oğlunun 
sevdiği yemekleri pişirerek -sevmedikleri, zcvtinyağlı 
pırasa, bamya ve patlıcanlı pilâv-, istediği k ;tap ian , 
boyaları -Ülkü sulu boya üzerinde çalışıyor-, temin 
ederek, bu hür fik ir mücadelesinde kendine düşen payı 
büyük bir olgunlukla yapıyor.

Geçen sene Meclis tatile girmeden evvel çıkan af 
kanunu lâflarına oğlunun bütün ikazlarına rağmen 
İnanan Bayan Arman hazırlığa başlamış; Ü lkünün el
bisesini ütücliye bile yollamıştı. F akat vaziyeti içerdo- 
kilerin dışanlakllerden daha 1yi görebildikleri aalaşıl-
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mıştı. Ü lkünün annesi günlerce gidip elbiseyi geri ala
mamıştı.

18 Eylülde Ü lkü Arman, Ankara H lltonda 26 ya
şına bastı. Bu, ailesi İçin gözyaşları arasında kutlanan 
ikinci y ıldönümü oldu. Senelerce evvel Ü lkü küçücük
ken, bir defa daha yaş günü hastahanede, teessür ve 
heyecan içinde geçirilmişti.

A m a İnşallah Bayan Arm anın dediği gibi, bu son 
olacak, şerefli basın m ensuplan yakında çok iy i gün
lere kavuşacaklar. Bu inanç, sarsılmaz azim  ve eşsiz 
gururla Arm anlar Ü lkülerini bekliyorlar.

Küçııkesat semtindeki bir apartman dairesinde, 
demir parm aklık lar gerisindeki kocasını bekleyen bir 
genç kadın daha var. Bütiin  teselli ve eğlencesini pos
tacının her gün getirdiği mektuplarda bulan bu kısa 
siyah saçlı, zayıf genç kadın Tarık Halu'.unun 8 aylık 
karısı N ural Halutudur. Kocası tzm irde Buca cezaevin
de 18 ay lık  mahkum iyetini çekmektedir. Kendisi ça
lıştığ ı için İşini terkedememiş, annesiyle beraber Aıı- 
karada kalinistir. Tarığı İzm ir cezaevinde ziyaret 
ettiğ i zamanlar, o hareketli eşini, dört duvar arasında 
kapalı görünce çok fena olmuş, fakat gene onun cesa
ret ve metanetinden kuvvet alm ıştı.

Bu gönlerde, Tarık Halulu, genç karısını, çok yas
lı anne ve babasını, İşini ve herşeydep fazla sevdiği hür
riyetini arkasında bırakıp hapishaneye gireli tan ı 1 
sene oluyor. Nural sayılı günlerin r 'hayet aza lm akta ol
duğunu görerek, eşinin dönüşü için evini tanzim  et
meğe başlamış.

T ank  Haİulunun yakın arkadaşı ve kendisi gibi 
Akis’in yazı işleri müdürlerinden olan Yusuf Ziya 
Ademhan ise 28 aylık mahkûm iyetini Kemaliye Ceza
evinde doldurmaktadır. 70 yaşındaki babası ve 65 yaşın
daki annesinin yakınında olabilmek için orasını tercih 
etm iştir. F akat Ankaradaki ablası ağabeysi ve btitün 
arkadaşlarlyle daim i tenıas halindedir.

Erkeklerini bekleyen bu evlerin besincisinde ise,

Metin Tokerin Ayten sokaktaki evinde, geçen cama 
günü mahzun bir yıldönümü kutlandı.

Üğieden sonra kıvırcık kum ral saçlı, İri siyah gözlü 
bebek sevinç çığlıkları atarak tam  341 gündür Anka
ra H iltonda Adnan Menderesin bir ideal arkadaşım  
kıiçttlt düşürücü neşriyattan dolayı, çile doldurmakta 
olan babası Metlıı Tokerin cezaevinden yolladığı tahta 
oyuncak paketini açm ağa çalışıyordu. Tabiî 2,5 yaşın
daki küçük ablası Gülsün derhal yardıma koştu. F a 
kat birkaç saatten beri bir yaşına basmış olan Nur- 
I»erl kendi işini kendi görmek istiyordu. Mesele büyü
meden anneleri araya girdi. Metin Toker her ik i k ızı
nı da düşünerek oyuncak yollamıştı. Tahta beşikler ve 
arabalar paylaştırıldı. K ızlariyle tanışması pek kolay 
olmadığından Metin Toker her ikisine de çok düşkün
dü. Gülsiinün doğumundan İ5  güıı evvel Adnan Men
deresin diğer bir ideal arkadaşını küçük düşürücü neş
riyattan dolayı hapsedilmiş, evlâdını ancak 8 aylıkken 
evinde bağrına basabilmişti. İkinci kızım  da 24 gün
lük  beşiğinde uyurken bırakıp gitm işti. 30 Kasımda 
evine döndüğü zaman ilk  acemi adım larını a tm ağa ça
lışan Nurperi onu kapıdan karşılıyacaktır.

Nurperi yıldönümü pastasındaki mumunu, tabii 
gene ablasının yardımı ile, söndürdükten sonra büyük 
babası İsmet İnönünün, anne annesinin, amcası Mübin 
Tokerin tebriklerini kabul etti. Yalnız babasının elini 
öpebilmek için Pazara kadar, görüş günü bckllyecek- 

ti.
Teessürlerini birbirlerino belli etmemeğe çalışan 

İnönü ve Tokerler iein üzücü bir gün daha geçmişti. 
ÇY.k şük r k l içerdekiyle beraber dışardakllerin de 
çileleri dolmak üzereydi. Ay sonunda Özden Toker ko
casını karşılam ağa hazırlanıyordu. Bayan Toker bir 
sene evvel kaldırdığı kocasının elbiselerini sandıktan 
çıkardı. Ceketleri, pantolunları ütülerken, kendisi «ibl 
cezaevlndeki erkeklerini bekleyen gazeteci ailelerini 
düşünüyor ve dua ediyordu: D ansı onların başına...

lııöDÜlcr, Gülsün ve Nurperi Tokerle birlikte
Btıbasts geçen bîr yıl...
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Ç A L I Ş M A

Sendikalar
Parmak basılan mukavele

G *çen haftanın babında, orta boy
lu, sacları hafifçe dökülmüş bir 

Dohtlkacı karsısında oturan ve elleri
ni kavuşturarak ■«merakla ne diyece
kin i bekleyen üç adama dönerek:

“Ne yapalım. Mahkemeye m ü
racaat edin” dedi ve sigarasından bir 
nefes daha çekerek havası ılınm ış o- 
damn ortasına doğru üfledi. Uç adam 
evvelâ birbirlerine sonra karşılarında
ki politikacıya bakarak sustular. D a
ha 9onra sessizce odayı terkettiler.

Avnı saatte hâdisenin cereyan et
tiğ i binanın önünde 350 kadar işçi 
toplanmış ve sessiz bir protesto yürü

yüşü yapıyordu. Üç adamdan biri ta 
m irin  işçi milletvekili Ahmet Ünal, 
diğerleri ise, inşaat işçileri sendikası 
başkam Tahir Öztürkle. Oleyis Sen
dikası Başkanı İsmail Araştı. B ir gün 
evvel Metcalfe - Ham ilton adlı Ame
rikan Şirketinin işinden çıkardığı 550 
işçinin İşine iade edilmesi için Çalış
ma Bakanına müracaat etmişler ve 
sadece nasihat almışlardı. Çalışma 
Bakanlığının önünde toplanan 350 ye 
yakın İşçi polis marifetiyle dağıtıld ı.

Hâdise »çeçen haftan ın başında adı 
geçen şirketin bir ibranameyi im za
latm ak İstemesiyle başladı. İlk  üç sa
t ın  İngilizce olarak şirketin isimle
ri y an lı ibranamede İşçinin bütün 
hakların ı tamamiyle iktisap ettiği ve 
şirketten hiç bir alacağı kalmadığı 
yazılıydı. 550 İşçiye bu ibranamenin

imzalanması emredildi ve ancak on
dan sonra bir aylık paralarının veri
leceği söylendi. Aynı gün Şirket MU- 
dürU Mac A rtür tarafından 550 işçi
ye ertesi gün işlerine gelmemesi de 
tercüman vasıtasıyla tebliğ edildi.

550 İşçi Uç taraftan zor duruma 
düşüyordu. B rmcisi işlerine nihayet 
veriliyordu, İkincisi ibranameyi im za
lamadan paralarını alamıyacaklardı. 
Üçünciisü de ibranameyi imzaladıkları 
takdirde hem kıdem tazm inatlarını 
kaybedecek herr.de ihbar tazm inatı a- 
lamıyacaklardı. Zira ş rket işçilerle al
tı aylık mukavele yapıyor, altıncı ayın 
sonunda böyle bir ibranameyle i.şin 
içinden sıyrılıveriyordu. A ltm ış ka
dar işçi İngilizce ibarelerle dolu k â 
ğıda im za yerine parmak basarak pa

ralarını aldılar. Diğerleri im zalam a
makta ısrar etti. 

l» k a v t  m: de£il m İ?..

<  eııdika temsilcileri hâ'liscnin b:r
lokavt olduğunu ileri sürerek du

ram a savcılığın el koymasını istedi
ler. Zira işçilerin çıkarıldığının hemen 
ertesi günü 150 kadar işçi, işe alındı 
ve çalıştırılmaya baklandı. Lokavt 
Türk Kanunlarına göre yasak oldu
ğundan temsilciler, savcılığın işe el 
koymasını istiyorlardı.

İşe alman 150 kişiyi tesbit için sen
dika temsilcileri Gölbaşına gittiler. 
Ancak, p-elacekleri evvelden haber a- 
Iındığı için şirket tedbirini aldı ve İş
çilerin hepsini, iş yerinden uzaklaş
tırdı. İşcl temsilcileri durumu bir za- 
bıtia tesbit ettiler.

Meseleye bu noktadan bakılınca

çirketin lokavt yaptığı söylenebilir.
İkinci bir nokta da akdedilen C aylık
mukaveleler 5018 sayılı !ş kanunu
nun 13. maddesine aykırı bulunmak
tadır A y rım  Am frikan Sirkot.rjn İn
şaat yenr.de kurduğu özel bir bekçi 
teşkilâtı şirket n  hllsnmiyetle hareket 
etmediğini de ortay* koymaktadır. Bu 
teşkilât inşaatı beklemekten ziyade 
is verefıin. işçilerden birinin isine sıva 
vermesin, beklemekte ve ameleye tek 
kelim.* söyletmeden kolundan tutup 
atmaktadır. Bütlin bunlann dışında i- 
ki sone evvel DP r'nıbunu ayağa kal
dıran meşhur “Silolar” hâdisesinin 
kahramanının da bu şirket olduğu dü
şünülürse işler adam akıllı çıkmaza 
girmektedir.

Türk topraklarında mer’i Türk 
Kanunları mevzuatı dahilinde halli 
gereken meseleyi kendi düşündükle
ri şekilde yoluna kovmağa çalışan 
Amerikan şirketi mümessilleri hâdi
senin üctlncü günü parayı vermeğe 
razı oldular. Ancak bu sefer de 27 
günlük  yevmiyeleri vermefiri kabul e- 
di.vorlar 3 günlük yevmiyelerin çalı
şamadığı için verilmesine taraftar gö
rülmüyorlardı. oahsm a Vekâleti tem 
silcilerinin de hazır bulunduğu toplu
lukta bu mesele zapta geçirildi.
Part» sıkıntısı..

A merikan şirketinin etrafındaki 
çember hersrü- b:raz daha daralı- 

>*Tdu. Şirket, işçilerin pa;-asmı öde
mek zorundaydı. Ilem  işveren vekili 
hemde D. D. Yollarında yüksek dere- 
ceii memurlardan olan Cahit Demir- 
döken paraların verilmesi lüzumunu 
anladı. Ne varki şirketin elinde para 
mevcııt değildi. Zira M illi Savunma 
Bakanlığı hesabına yapılan inşaatta, 
şirket taahh'ldlerini verine getirir ge- 
t rmez Bakanlığa müracaat, ediyor ve 
tamam lanan kısmının parasım isti
yordu. Bakanlık şirkete para yerine, 
bono vermekteydi B'molarm zamanı 
gelince tah lili cihetine gidiliyordu. 
Oysa bu s’valarda pyasadaki para 
sıkı r.ıaı şirkete ziyadesiyle tes:r et
m iş ve bonolan kırdıramaz olmuştu. 
Elinde mevcut para yoktu ve 550 iş
çinin parasını birden ödeyemiyeeekti. 
Ote y?ndan bu isçiler ihbar tazm inatı 
i;>temek^e ve ısrar etmekteydi.

A K İS İN  bu sayısının dizsr'ye ve
rild iği su sıralarda 550 işrinin h:r 
kısm ının narası ödenmiş durumdadır. 
Ancak rrtada. hadisenin Lokavt olup 
o’m ad'ğı meselesi halen mevcuttur. 
Z-ra işlerinden atılan 550 isçinin ye
rine bu m 'ktarda o’masa bile isçi A n 
ması gerekmektedir. Aksi takdirde 
Oölbaşının en mutena yerindeki Ame
rikan sitesinin inşası duracaktır. İsçi 
temsilcileri meseleyi burada kapam a
m ak azmindedirler.
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t K T t R A D î V E  M A L Î  S A H A D A

Kiralar
Ezeli dert
Ç ' eride bıraktığım tz hafta içinde 

p b^r sabah işine gitmek üzere er
ken saatte Bahçelievier Pazar dura
ğından otobüse buıen bir memurun 
yanında oturun yolcunun elindeki Za
fer Gazetesine közü takıldı. 3 on za
m anlarda D. P. için önemli hava
disleri büyük puntolarla yayınla
mayı adet edinen bu hüküm et orga
nında dört sütun üzerinden en üst 
köşede bir haber v&ıdı. Bu haberde 
bir müddettenbori hazırlanm akta o- 
lnn K ira Kavunu lâyihasının esasla
rın ın  tesbit olunduğu belirtiliyor ve 
yeni tasandaki gayenin “Gayrimen
kul inşaatını teşvik ve kiracının nor
mal b?del Ödemesini tem in’’ olduğu 
ilâve ediliyordu. Otobüsteki memu
run Zafer gazetesini okumak adeti 
değildi. Buna rağmen daireye gidin
ce ilk isi hergün muntazaman masa
sının üzerine bırakılan iktidar orga
nında "K ira Kanunu lâylh.isı”ııı o- 
kum ak oldu.

D 'inyadaki bütün ileri memle
ketlerindeki mevzuatın tetkikinden 
sonra hazırlandığı bildirilen “Yeni 
K ira K anunu” layihası bilhassa k i
racılar için yeni yükler tahm il et
mekte ve biitün iddialara rağmen 
“Normal bedel ödeme”vi gerçekleş
tireceği sanılmamaktadır. Öyleld, 
yeni iflv:hava göre, bir envrimenînı- 
Hln senelik kira bedeli yekûnunun, ar
sa itibari kıymeti ile. bina insnat it i
bari maliyeti mecmuunun yüzde o- 
n ın u  geçmemesi, prensibi kabul e- 
dilmektedir. Tasarının sadece bu kıs
m ındaki “Itib ar i’le r in  neler getire
ceği bilinmekken birde isin içine "Fi- 
yTt konlonktllrüre ir öre muayyen 
n i'ibettîk i derişikliklerin muntazam  
kira bedellerine sksetmesi”n!n g ir
mesi k iracılara tahm in edPen yeni 
yili'ler ert^ecektir. B ıı^ 'n k ü  kira 
rejim i içinde gayrimenkul inşaatı 
nvnes bfr teşvike lü^um  hissetmeden 
dyrmaksızm artmaktadır.

Bahçeliovlerin Pazar durağından 
otobüse binen memur iki kişilik aile
siyle birlikte üç odalı bir apartman 
dairesinde oturmaktadır, ü e  odalı dai
resi lcin e.v sahibine avda üeyüz lira 
ö içmektedir. Ev sahibi bir mllddet 
Çnce apartmanın d'gcr dairelerinden 
ikisini satışa çıkarmış. fakat istediği 
fir’ tı vermodik«;rinden sadece bir ta 
nesini 65 bin Iir;ıya satmıştır. Şimdi 
yeni kanun lâyihası meclisti n gecin 
Irat’ivet kesbettiği takdirde iki kişi
lik aile efradı ile Bahçelievlerde Pa
zar durağına Uç dakika mesafede o- 
tııran m>mur ev sahibine ayda tam 
540 lira ödemek zorunda kalacaktır.

D. P. idarecilerinin, biltün ikaz
lara rağmen uzun müddet yürütmüş 
o liu k la n  enflasyonist politikanın neti
celeri de meydandadır. Şimdi bu gay- 
ri tabii durum içinde ateş pahasına 
ytikf«lnıiş gayrimenkul fiatlarına gö
re kiraların  ayarlanması bilhassa,
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pahçelievler Pazar durağında oturan 
mendir gibi sabit gelirli' vatandaşla
rın tııhaınaıüiü güç yükler altın
da İnietiiuıeai demek olacaktır.

1 ra ısa 

Kredi Ütemiyor
ransa göçen hafta içinde Blr-

1 leşik Amerikanın 21 banka
sının <reçeıı sene sonunda açma
ğa karar verdiği 200 milyon do
larlık krediyi alınıyacağuıı bil
dirdi. Bu konuda yapılan açık
lamada İran sa  Hükümetinin 
geçen aeno ‘.onunda memleketi, 
içiıidt) bulunduğu iktisadi kriz
den kurtarm ak için başvurduğu 
kredi sisteminin artık lüzum 
suz b:r hale e-eldiği ifade edildi. 
H atırlarda olduğu üz re Fransa 
iktisadi ve mali konularda ge

çen sene son derere şiddetli ka
rarlar aldığı 7.anmn krizi atlat
mak için birçok Avrupa banka
sında k.sa vadeli kredi temin 
etmişti. Bıı arada ihtiyatî îe<!bir 
olarak 200 milyon do)arl>k bir 
kredi İçin Aıı erikan bankaları
na müracaat yapılm ış ve nıüs- 
bet cevap a lııım ştı. O ci nden 
bu güne Fransız mâliyesinin 
gö> terdiğl m ilhlm  inkişaflar B ir
leşik Am erika bankalarının 
Fransaya kars itin ıa 'la ' iııda ne 
kadar haklı olduklarını isbat et
miş olmaktadır.

1DE8 senesi sonundan bu ya
na Fraıısanın altın ve dolar ola
rak döviz ih tiyattan  800 milyon 
dolaba yükselmiş bulunuyor. Bu 
m iktara kısa vade i'e temin edi
len ('00 milyon dolarl k kredinin 
ödenmesi dahil değildir.

Fransa Olıa e Manhattan 
Rank’a ,\ ul-ar d ı sözünü ettiğ i
miz. k ’ cdiııln alınmaya: ağ; hak- 
li’îid > Un-annı bildirince banka
nın direktörü. Fransanın hu ka
dar kısa ram an içbıde İktisadi 
krizi atlatman ndan durduğu 
memnuniyeti bildirm iştir. Fran- 
sanın son kararı ile birlikte B ir
leşik Amerika karşısında ik ti

sadi durümonu ku'*ven!endlren 
dev'etlerln s-tyısı iklve yüksel
mektedir. B ilindiği gibi tnsrilte- 
re'de bir müddet önce Birleşik 
Anıerikadan temin etmiş o ldu iu  
?5f> milyon dolarlık krediyi daha 
vadesi gelmeden ödemişti.

A. R  O.
Gümrükler kalksın.

içindo buIyndMihımuz »yın basın
da Töltyoda başlıyan GATT-GUnv-

rük tarifeleri ve ticaret «nlasnıalan- 
konfe i-ansmda Birleşik Amerika 
temsilcisi D. Dilloııun yaptığı açık
lama bütün dünya iktisadi çevrele
rinde çok geniş akisler uyandırdı. 
Dillon Birleşik Amerikanın b r kısım 
GATT üyesi devletlerin aş ın  güm 
rük ve ticaret engelleri kan  f-.nda 
dıs tediye muvazenesinde büyük tu if
tarda açıklar verdiğini ve bu halin 
böylcce devam edenryeepğini söyledi. 
Hariciye Vekâleti İktisadi isler yar
dımcısının yaptığı açıklamalara göre 
Birleşik Amerikanın 1938 bütçe yılı 
içindeki dış tedive muvazenesi açığı 
S.5 milyon do lan  bulmaktadır. Bu 
m iktar doğrudan doğruya ithal?t ve 
ihracat aras ndaki fark ı göstermek
ten ziyade Birleşik Amerikanın ikti- 
saden peri kalm ış memleketlere yap
tığ ı yardımdan, hür dünyanın m üda
faası için vam lan askeri m  fira r la r 
dan, hususi teşebbüsü desteklemek 
için hükümetin dıs yatırım lara yap
tığ ı stlbvensiyonlardan ileri gelmek
tedir.

Birleşik Amerika bilhassa ?kind 
T'tinya Hurbi sonrasında hsrrten ik
tisad in  çok kötil durumda çıkını? o- 
tan devletlerin kalk ınm aları u-!n b:r 
takım  güm rük ve ticaret engelleri 
İhdas etmiş olmalarını m akul karşı
lamıştı. Ancak Peçen hafta iciıvJo 
Tokyoda Duglşş Dillor.un da n-iykdi- 
ğ i g.bi “kendi paralan hem a he
men tam konvertibllite kazanan" 
memleketidir, i. t yük-
sek güm rük tarifelerinin av. ,;c. 
lar.malan ve böylece al' .n ve döviz 
stoklarının artmasını temine payret 
etmeleri ancak markam!!.. * ':r dev
ene mahsus bir zihniyetin ifaJesi o- 
larak görülebilir.

D illonun da belirttiği gibi iktisadi 
yönden gereken kıvam ı bulmuş olan 
devletlerin serbest ticarete doğru g it
meleri şarttır. Yoksa bir n..;;taya ıı- 
laştıktan sonra ticarette yap ılm  İca- 
yıtlarm  müsbet neticc vermiyor ği 
ileriye doğru hamle yapmayı 6nV.-e- 
ceği tabiidir. Bu durum Vr.r.; ,.-=n ! ı  
Ingiltere gibi parası tam Kcmvertibi- 
lite kazanmış bir de%-letin halâ A- 
merikan otoıuobiUerûJia .lUt ru'e^Me 
girmesini önlemek içfcC -ağır güm rük 
tarifeleri tatbik ' etmesi Birle^üc Ay 
merlkanın da kax.;ı ^C'ibir ^ ’jıyvff- 
na, misiljeır.edî , bulımı^aisıra rebrp 
olacaktır. Bu durumdan ha?: l olacak 
yeni hâl İse Birleşik Ame-ik.ı-.n z i
yade halen İktisadi vörsden kuvvet
li olan diğer memleketlerin alevhine 
olacaktır. Çünkü bu mem lek Uer ik
tisadi kuvvetlerini Birleşik Amerika
n ın  iktisaden eeri kalm ış memleket
lerine yaptıkları yardım lar sayesinde 
temin etmektedir. Zira A. B. D. den 
yardım  alan memleketler il halatını 
daha ziyade İngiltere Japonya gibi 
memleketlerden yapmaktadır. Bu dev
letler ise dıs vardım larda bulıındukla- 
n  ve kendilerine ralıat İhracat pazan 
bulduktan sribi kovduktan birtakım  
ertcejlerle Amerikadan ithalatı gen
leştirmektedirler. . •
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Füze üsleri
Z"1 eçen hafta Birleşik Amerikanın 
' Jr Fas Hüküm etinin  isteği ile bu » e m  
leketteki üslerini tahliye edeceği ve 
Türkiyede füze üsleri kurm aya bavlı
yacağı açıklandı. Böylece Krutçefin 
daim a batılılara tehdit yağdırmak i- 
çin  bahis konusu ettiği "Füze Üsle
r i"  meselesi bir kere daha günün ko
nusu olarak önem kazanmış oldu.

1957 ' ’ilınm  aralık  ayında Paris- 
te toplanan NATO konseyi A-'nıpı- 
da füze üsleri kurulmasını k.'.rariaş- 
tım ııştı. İşte bu karara göre kurula
cak füzd üsleri NATOnun m üdafaa 
sistemi içinde kullanılacak fakat A- 
merikanın da veto lıakkı olacaktı. 
Böylece T ngiltereden başlıyarak P ran
ga. Yunanistan, İtalya ve Türkiyede 
orta menzilli bali.^t^j fltapleri "lııter- 
mediate range ballisO» m*s»le” İR E M

üsleri kurulacaktı. Aradan geçen İki 
««nelik devre içinde ln illte rede ber
biri 15 Tîıor füzesinden müteşekkil 4 
üs kurulmuştur. Bun lann  idare6l 
Birleşik Amerika ile İngiltere ara
sında vapılan anlaşma gereğince İn 
giliz kraliyet hava kuvvetlerine bıra
kıldı. Ingilterenin ardından Fransa 
keııcil toprakları üzerinde kurulacak 
Üslerin kendi idaresine verilmesini ve 
gene kendi tonrak lan  üzerindeki A- 
tom  üslerinin de kendi kontrolünde 
bulunmasını iştiyordu. Birleşik Ame
rika ile birlikte atom kulubüne dahil 
olması dolayısıyle Ingiltereye verilen 

bir nevi im tiyazın Fransaya da teş- 
•v'<l edilrr>"sine NATOnun Avrupa ge
nel kom utam  Norstad itiraz etti. 
Norstadm kanaatine >;örc nıuıtef.kie- 
re verilecek hareket serbestisi NATO
nun Avrupadaki müşterek m üdafaa 
plânların ın basarı sim engelliyecekti. 
Böylece Fransadaki üsler meselesi 
askıda kaldı. İta lya Fransa örneği

İtirazlar ileri sürmediğinden 1&5Î ka
ran  gereğince bu meıneiekette onbe- 
ser Jüpiter İR B M  den müteşekkil iki 
üssün kurulmasına geçildi. Yunanis
tan  veya K ıbnsta tesis edilecek üsler- 
den tamamiyle stratejik m ülahazalar
la -Türkiyede kurulacak üslerin daha 
faydalı olacağı Yunanistan veya Kıb- 
nstak i üslere liizum göstermiyeceğl 
düşünces.yle - vazgeçildi. N ihayet 
Başvekil Menderesin son Am erika se
yahati sırasında yapılan görüşmeler 
daha sonra NATOnun Avrupa kara 
kuvvetleri komutam  korgeneral Spi- 
delin memleketimizi ziyareti ve Faş
taki Amerikan üslerinin tahliyesi me
selesi, memleketimizde* kurulacak 
füze üslerinin tesisini çabuk! aştınn 19 
bulunuyor. Henüz nerelerde kurula
cağı bilinmeyen üslerin bütün kuru
luş m asraflan  ile. üslere gelecek fü 
zeler Birleşik Amerika tarafından 
karşılanacaktır.

Pasifikten Suudi Arabistana ve

AVRUPAPA
İZLANDA

( f U U U l & A ,  NORVEÇ

SOVYET RUSYA

\ V

İRLANDA

PCI AN Y* 

\  . i *

X g->AROMA

GOSLAVYA

İTALYA

TUNUS &  m
Lü b n a n

YUNANİSTAN

----  «3
b-iı müdafaasına 

^35 dahil olanlar T Kominist Bloku 

B  Kominist üsleri(5) Batı

Birleşik Amerika Füze üsleri 

Hazırlar : Yapılacak olanlar : ^

Haritadaki yarım daireler orta menzilli Füzelerin 
1500 millik tesir sahalarını gösteriyor
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Güvenlik Konseyi
J ]  a»*-"' Birleşik Amerika olmak üzere, Batı bloku. 11 (ivelîk OtivenHk

Konseyinde yedi oyluk karar çoğunluğunu elde bulundurmayı srvn- 
kırnaktadır, işte Birleşik Amerika'nın Güvenlik Konseyine Türkiye'yi 
seçtirme gayretinin sebebi budur.

Şimdilik, güvenlik konseyindeki yedi oyluk çoğunluğu sağlamakta 
batı irin  bir zorluk yoktur, öy le  ki. birçok konuda bald ılar »nf.ııda yer 
a lan Tunus da dahil edildiği takdirde güvenlik konseyinin 10 iiyeni kar
şısında Sovyet Rusya tek başına kalmaktadır. I akat önümüzdeki 
aylar içinde bu durumun batı aleyhine değişmesi beklenmektedir. Ocak
ta, tarafsız bir politika tr en Seylnn K ınadam n yerini a lanak. 1941 
Ocağında da Tur -'un yerine büyük bir ihtimalle Birleşik Arap Cum
huriyeti seçecektir. Bu arada ha'eıı devam etmekte olan Polonya Tür
kiye mücadelesini Polonya kazandığı veya İkisi de mücadeleden çe
k ilip  bir n >trallst devlet seçildiği takdirde güvenlik konseyi İçindeki 
durum  :{ ılın ın  lehine olmak »ızere 7 ve karşı 4 ol ıeakt'r. Bu yeni du
rum da Batılılar gene Birleşini? Milletler Genel Kurulunu olağanüstü 
toplantıya çağırmak in!;:i:unt muhafaza edecek, hür memleketlerin 
sadece birinin başka türlü düşünmesi halinde meseleler çıkmaza gire
cektir.

Kaldı k i Güvenlik Konseyinde dalm a temsil edilen O rta ve Gin>ey 
Am erika Devletleri, birkaç koyu ve hayasız d iktatörlük hariç, artık 
yavaş yavaş Amerikadau d ıha müstakil bir politika gütmek temayü- 
lündedlrler. Türkiye-Pttlonya rekabeti sırasında Arjantin , Brezilya, Ve- 
nıziiela, Panam a gibi Devletlerin, Amerikanın çok kuvvetli ısrarına 
rağmen, Tiirkiyeye değil. Polonvaya oy vermeleri bunun pek belirli 
b ir işaretidir. Bu temayül, (beklendiği gibi) arttığ ı takdirde, bu dev
letlerin, hele Asya Ve A frikayı ilgilendiren sömürge : ı: selelerinde, 
(Ingiltere ve Frar. ayı is le  ueyerek de olsa bazen tak ip eden) Ameri- 
k-vnııı baskısına rağmen Batı bloku aleyhinde oy vermesi ihllm-U da
hilindedir.

ö te  yandan, bundan da önemli olan başka bir yenilik daha ortava 
çıkm ıştır. O  da Komünist Cinin Birleşmiş Milletlere alınması ih tim a
lin in günden güne artmusıdır. Eğer atom denemelerinin durdurulma
sı bahsinde Amerika, Ingiltere ve Sovyet Kıısya arasında bir anlaşma 
olursa (kİ bu anlaşmanın, Cenevredeki Konferansta olmasa btle, önü
müzdeki ilk Zirve Konferansında akdedilmesi kuvvetle muhtemeldir.) 
K om ün'st Cinin iıu ani - ’ nin dışında tutulması imkânsız olacaktır. 
Aksi halde, ankısma t: . »ik edilemeyecek demektir. Böyle olunca, atom 
denemelerinin durdurubnası ye buna benzer her türlü silâhsızlanma ter
tiplerinin gerçekleşme .;, a.’ m z?m arda. Komünist Çinin tanınması ve 
Birleşmiş Milletlerde l onnozanm İşgal ettiği yere oturmasını kolav- 
laştıraeak bir adını olacaktır. Ç inkü. Pekin, bu gibi silâhsızlanma an
laşmalarına katılm a .ısın bedelini istemeği ihmal etmeyecektir.

Bıı durnmdn, Amerika bakım ından yedi oyluk çoğunluğu sağla- 
m a'c l'tfn  kendisine en çok h ığ lı Devletleri Konseye sokmasın önemi 
bitshiltiln ar*'.-.akladır. V- erika bunda muvaffak o lam azsa Güvenlik 
Konseyinde 1 :)!<’, dan b?ri devam eden Batı hakim iyetinin yerini. Sov
yet hakim iyeti almayacak: fakat, nütralistlerin hakeîuiiği devr-*l 
başlayacaktır.

oradan înglltereye kadar uzanan böl
gedeki Am erikan üslerinin hür dünya 
savunması için önemi takdir edilmek
tedir. Bu üslerin önemi hemekadar 
Sovyet Rusyay-» yakın lık ları dolayı- 
eıyle Sovyet hücumuna karşı hassas 
olu ju , uzun menzilli k ıta lar arası A t
las füzelerinin tekâm ül etmesi ve u- 
çaklarm  benzin ikm alin in  havada 
yapılması ile sarsılmış ise de, öne
m ini kaybetmiş değildir. Çünkü Sov
yet Rusyayı çevreliyen Amerikan de
niz aşırı üsleri Rus baskılarının te
sirini azaltmakta, tak tik  hava kuv
vetlerinin hareket kaabiliyetini en 
yüksek haddine çıkarm akta ve ayrı
ca bulundukları memleket halkına 
Amerikan Birleşik Devletlerinin ken
dilerini bir Sovyet hücumu vukuun
da terketmiyerek. içten m üdafaa e- 
deceğine inandırdığından, askeri ba
kımdan olduğu kadar politik bakım 
dan da önem taşımaktadır. Ancak 
bu politik avantajına rağmen Am e
rikan askeri çevrelerinde sabit füze 
üslerinin terkedilip seyyar füzeler 
kullanılması ceıeyaıu hızla gelişmek

te * -  .......

Ooğu - Batı
Yüksek kademe

A  rtık  kimsenin şüphesi kalmadı.
Bu gün delilse yann  Başkan Ei- 

senhower, Başvekil MacMillan. Re
isicumhur General de Gaulle ve Baş
vekil N ik ita  Krutçef karşı karşıya 
gelecek, dünyayı bir soğuk harp dal
gası içinde bırakan meseleleri m üza
kere edecekler. Cenevrede yapılan 
Hariciye Vekilleri Konferansıyla baş- 
lıyan Doğu - Batı yakınlaşması ha
reketi MacM illamn Sovyet Rusyaya, 
N ik ita  Kruteefin Birleşik Amerika
ya yaptık ları seyahatlarla gelişti. 
Canip Davit konuşmalarının havayı 
iyiden iyiye yum uşattığı söylendi. 
N ihayet Kruteefin uzun zamandan- 
beH teklif etmekte olduğu Doğu 
Batı "Viiksck Kademe” konferansı
nın gerçekleşeceği fik ri bütün dün
yaya hakim  oldu.

Prensip itibariyle dört devlet ba l
kanının karşı karşıya gelmesi ka
rarlaştıktan sonra şimdi meselenin 
daha dilne kadar ikinci plânda mü- 
ta laâ edilen kısmı ele alınacaktır, 
önce batılılar kendi aralarında bir 
fik ir birliğine varmak \cin toplana
caklardır. 19 A ra lık  batık lar arası 
Yüksek kademe toplantısının tarih i 
olarak tesbit ve ilân  edildi. 19 A ra
lık ta  Eisenho\ver. de Gaulle, MacM il
lan ve Adenauer Parisde bir masa 
etrafında batı dünyası nam ına nasıl 
hareket edeceklerini kararlaştıracak, 
tutum larındaki son rötuşları yapacak
lar. Bu toplantıdan önce Başkan Ei- 
senho\verin Romadan ba.şlıvarak XX- 
zak Doğuya yapacağı seyahat 19 A- 
ralık  için m uhakkak faydalı olacak.

Batı dünyası da artık yüksek k a 
deme toplantısı sırasının geldiğine 
inaTuyor. Bütün dünyanın gulhu te
m in voîunda üm itler bağladığı Y ük 
sek Kademenin boşa çıkmıyacağı

kanaati taraftar kazanıyor. Her ge- 
r-en gün biraz daha yumuşayan ha
vaya biraz daha m  üs bet eleman ka t

m ak için gayretler sarfediliyor. B ir
leşik Amerikanın daim a Krutçefin 
hücum larına hedef olan deniz aşırı 
Üslerinden fedakârlık yaptığına delil 
olarak, Fastakileri tahliye ile Yuna

nistan ve K ıbnsta kurulacak üslerden 
vazgeçilmesi ileri sürülüyor. Fakat di
ğer yandan batık lar arasında, ilerdeki 
yüksek kademede bahis konusu edi
lecek problemler üzerinde bir tak ım  
anlaşmazlıklar olduğu göze çarpıyor. 

Berlin konusunda MacM illan ve Baş
kan Eisenhower Sovyet Rusyanın sa
dece bu şehrin statüsünü tammnaııu, 
müttefiklerin haklarına itiraz etme

mesini yeter buluyorlar. Oysa Gene
ral de Gaulle N ik ita  Krutçefin Ber
lin konusundaki ültliınatom lannm  
kuru blöflerden başka birsey olma
dığı üzerinde ısrar ediyor. Şansölye 

Adenauer ise Berlin meselesinin yük
sek kademe konferansının gündemi» 
ne alınmasını istivor. Silâhsızlanma 
bahsinde MacMillan ile Eisenhovver 

ilk  adım olarak atom denemelerinin 
hemen durdurulmasını teklif ediyor
lar. Ne varki General de Gaulle Fran- 

samn diğer büvükler yanır.da daha «- 
tibarlı olmasını temin etmek için a- 
tom bombası denemelerinin Fransa 
başarıya ulaşıncaya kadar, devam e t
mesini istiyor. Atom bombası dene
ni elerinin durdurulması i&n Sovyet
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DÜNYADA OLUP BİTENLER.

Ruayanın aaksrierirt D o fu  A lmanya 
vo Poloayadar. rekmesini »art koyu
yor. A d a n a ısa halihajurda bahis 
konusu İlan silâhsızlanma meselesinin
sadece veni sılâhlanm ıya başlıyan 
Batı Atmanyays yöneltildiğinden kay- 
gulasuyor. MaeM ilian ne olursa olsun 
Lderierin toplanıp konuşmalarını, ba
şarıya ulaşmasalar bile bu toplantıla
rı tekrarlamalarım  istiyor. D iğer 
m üttefikler bu konuda itirazda bulu
nuyorlar. l«te 19 A ra lık ta batılılar 
bütün bu fik ir ayrılık ların ı ortadan 
kaldırıp müşterek bir hareket tarzı 
tây in  etmek irin, toplanıyorlar. Biraz 
güç olmakla beraber 22 A ra lık ta  Pa
ris toulantısı sona erdiği zaman ba- 
t ılıla n n  gene her zam an olduğu gibi 
tek ve sağlam bir cephe halinde birleş
m iş olac&kl&n tahm in edilebilir.

Kore
Demokrasiye paydos

p  ecen hafta içinde dünyanın nazar- 
la n  birden Güney Kore üzerine 

çevrildi, önce Sovyet Rusya Başve
kili NLkita Krutçef, Sovyet yüksek 
furasırun toplantısı sırasında yaptı
ğ ı konuşmada m üttefik kuvvetlerinin 
artık  Güney Koreden çekilmeleri ge
rektiğin i söyledi. Sonra Amerikan 
basını Güney Koredeki Amerikan 
kuvvetlerinin alı s veriş yapmakta 
oldukları resmi mafrazalan P X  lerin 
büyük çapta karaborsaya sebep o l
duğunu açıkladı. Yapılan  tahkikat 
her ay 90 bin dolarlık Amerikan eş
yasının Koredeki 50 bin Amerikan as
keri tarafından karaborsaya sürüldü- 
pü gerçeğini ortaya koydu. Bütün 
bunlardan sonra, asıl Amerikan halk 
efkârının üzerin le dikkatle durduğu 
husus seçimlerin yaklaştığı şu srünler
de Güney Kore Hüküm etinin  Demok
rasiye paydos demeyiydi.

Amerikan senatosu dış münasebet
ler komitesi Kore hakkında bir ince
leme yaptırım ■< ve bu inceleme sonun
da hazırlanan ranor efkftn umumiye- 
ye açıklanmıştır. Bu raporda Korenin 
ic durumu şiddetle tenkit konusu ol
m a k ta  Korenin Komünist tecavüze 
karşı hür dünya işbirliğinin bir sem
bolü olarak, avakta durmasına rağ
men Güney Kore Hükümetinin m aa
lesef kendisine daha büyük kudret 
tem in edecek olan saygıyı kazanam a
dığı ifade edilmektedir. Bu duruma 
aebep olarak siyasi huzursuzluğun 
fünden güne arttığı, resmi şahsiyet
lerin hcrgün daha z-'yade keyfi idare
ye yöneldikleri, devletin hukuk dev
leti olm aktan çıkarak polis devleti ol
m a ■"oluna girdiği gösterilmekte 
-müsbet veya menfî- Korede her o- 
lup bitenden Amerikanın sorumlu 
tutulmasının manasızlığı ilâve edil
mektedir. Korenin ekonomik duru
m una da temas eden ranor Ameri
kan vardımmın Korede bir çok m il
yoner yarattıSrnı ve içtimai adalet
ç ilik le rle  b ir lk te  İrtikâba sebep ol- 
(k^hınu da İfade etmektedir.

Amerikan senatosunun hazırlat
t ığ ı raporun ortav »  koydutu gerçek-
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Sy^man Ulı« e 
Y o lu  ta ç tı.'..

lerin en önemli kısmı. Güney Korede 
derişmekte ol«n siyasi hava hakkın
da olan yanıdır. 1960 yılında Güney 
Korede genel secimler yapılacaktır. 
Bu seçimler yaklaştıkça Güney Ko
re Hüküm etinin  tutum unda şiddetli 
değişiklikler olduğu, demokrasiden 
uzaklaçıldığı görülmektedir. Demok

rasiden uzaklaşma hareketi, bu çeşit 
hareketlere tevessül eden d iie r  hükü
metlerde oldutfu gibi önce basına ko
nulan ağrır kayıtlamalarla başlamak
ta, ardından muhalefeti temsil eden 

partilere karşı girişilen baskı hare
ketleriyle devam etmektedir. Güney 
Korede de Hüküm etin şiddeti Demok
rat Parti üzerine tevcih edilmekte, li
derleri korkutulmakta. umum.» haklar 
ih lâ l edilmektedir. Senatonun hazır

la ttığ ı raporda Güney Kore Hüküm e
tin in  iktidarda kalm ak için halk ve 
muhalefet üzerinde yaptığı baskıya 
Amerikan Hüküm etinin alet olmama
sı ve bu baskıyı tasvip etmemesi is
tenmekte, demokratik müesseseler ü- 
zerine yapılacak olar. baskıların A- 
merikan - Kore münasebetlerini ih lâ l 
edeceğinin Koreli liderlere bildirilme
si lâzım  ffeldifci ifade edilmektedir.

Dominik
Bir diktatör yolcu.

. .  t  ktisadî sıkıntılar içindeyiz. 
'  1 Her sene yılbaşında büyük dev
let memurlarına vermeği adet edindi
ğim iz bir maaş ikramiyeyi bu sene 
vermekte güçlük çekeceğiz..” Geçen 

ayın 17 sinde. Hollywoodun film  y ıl
dızlarına lüks otomobiller hediye e- 
den Trujillolar memleketi Dominikte 
gazeteler bir teb li* yayınlıyordu. Bu 
tebliği kaleme alan Oastronun Güney 
Am enkaya ge tird iii hürriyet havası

nı savunanlardan biri değildi. Domi- 
r.ik uUkıuuetuıııı tolıvde bulunduğu 
kiıtü ıktısnıll durumu bildiren, bi.'-zat 
Dom inik diktatörü, generaller gene
rali T rujillo -baba- idi. Gerçekten 
Castronun Batistaya karşı giri . tig i 
mücadele başarı kazanıp Küba, d ikta
tör Batistayı kovduktan sonra Kara- 
ipleri hürriyet havası sarmıştı. Bu ha
vanın korkusuna kapılan Domiıuk 
d .ktatörü Trujillo tek kurtuluş çaresi
ni, bütün im kânları ile siiâhlanmada 

buldu. A rtık  d ik tatörlüğünü tesis et
tiğ i y irm i sene öncesindenberi d ik 
kat etti* i ‘‘Halk ın  İktisadi Huzuru” 
prensibini b r çırpıda kenara iti ver
m işti. Koltuğunu ve belki de hayatım  
kaybetme tehlikesi karşısında bUtün 
hesaplan unutmuşa benziyordu. Tru
jillo işte bu hava içinde 1959 yılında 
silâhlanma için 50 milyon dolardan 
fazla para harcadı. Bu rakam  150 
milyon dolarlık Dominik bütçesi için 
altından kalkılabilecek bir meblafc 
değildi. Başta Kanada bankaları ol
m ak üzere Amerikan bankalarından 

alınan kredi 40 milyon do lan  bulmuş
tu. Birleşik Am erikanın Karaipiere 
silâh satışım yasak etmesi Trujillonun 
işini bir kat daha güçleştirdi. S ilâhla
rı karaborsadan satın alm ak zorunda 
kaldı. N ihayet bu durum  diktatörün 
hiç beklemediği bir çıkmaza girme
sine sebep oldu. Y irm i senedir sadece 
iktisadi huzur ve istikrar İçinde yaşa
yan Dom inik halkı pahalılıktan şika
yet eder oldu. Hayat Dominikte altı 
ay içinde yüzde yirm i pahalılaşmıştı. 
A rtık  hürriyetleri pahasına iktisadi 
huzur içinde bulunan Dominiklileri 
memnun edccek hlcbirşey kalm am ış
tı. Karaiplerde esen hürriyet r llzgân  
memleketi sarıp Trujillonun koltuğu

nu sarsarken içerde başlıyan mukave
met hareketlerine birde iktisadi gilç- 
lilk lrrin  eklenmesi artık  tarafsız m u 
hitlerin ‘‘D iktatörün sonunun yakın 
olduğu” hakkm daki kanaatlerini kuv
vetlendirmek için yeter bir sebepti. 
Nitekim  gecen hafta içinde Hüküm et 
dairelerine karsı ik i tedhiş hareketi 
yapıldı. A ’a’.et Bakanlığının bir kıs
m ı ile m illi arşiv dairesi tahrip edil
di. Trujillo rejimine karşı memleketin 
her tarafında veraltı mukavemet teş
k ilâtının  harekete «'eetifti bildiriliyor
du. Bu ciddi tehditler karşısında Tru
jillo att'ih a iım ların b ir kısmım  ge
ri •>.Ulı Memurların yılbaşı ikram iye
lerinin verilmesi için bir yardım  kam 

panyası acildi, tik  yardım olarak dik
tatör kendi gelirinden 1 M ilyon dolar 
tahsis etti. O fiu llanndan biri 3 bin 
dolar olan aylıfiım m cm urlann yılba
şı ikramiyesi fonuna hibe etti. B ir ha
va subayı olan diğeri aylı fin 200 doları 
yardım olarak verdisini ilân etti. Gö
rünüşte Truiillo ailesi Dom lnikin re
fahı için birtakım  fedakârlık lar yanı
yordu. Fakat artık i? işten geçmiş, 

Dom inik kayn*roa£a başlamıştı. S im 
di müşahitler çökme tehlikesi içinde 
bulunan iktisadi bünyesi ile Domini- 
kln Trujtllo’ya artık daha fazla ta 
ham m ül edemiyecegl ve diktatörün 
yakm bir zamanda tahtından indirile
ceği kanaatindedirler.
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Güzellik
Kokular...

p  arfümeri m ağazalarının  vitrinle- 
rin i çc^-u zaman kalabalık bir ka

dın topluluğu seyreder. Güzel koku 
kullanm aktan hohlanrrnyan kadın, he
men hemen yak gibidir. Yalnız, kali
tesi iy i olan Avrupa kokularım  ku l
lanabilmekte herkesin h a m  değil
dir. F ia tlann ın  vilksekli£i ister iste
mez boy un lan  bilker. Güzel kokular 
ve kokulu yağ lar kullanmak eski bir 
şark adetidir. Meşhur kokuların imal- 
cisi olan Fransa, bu işe ancak ondo- 
k  uz uncu yüzyılda bağlamıştır. O  za- 

zam ana kadar kullanılan teli çiçek 
kokusunu meselâ, gül. yasemin ve 
leylak gibi kokuları Fransızlar k im 
yevi terkipler haline getirerek, çe
şitli formüller kullanm ıya başlamış
lardır. Böylece son derece gizli tu tu
lan formüllerle elde edilen parfümler, 
m ühim  m iktarda para çekme hassa
sına da sahip demektir. Çiçek koku
larım  karıştırm ak suretiyle elde edi
lecek güzel bir kokunun uzun yıllar 
aynı alâkayı m uhafaza edeceği de sa
nılırı amalidir. Z ira her kokunun öm
rü  en çok ik i üç yıldır. Belli bir ko

kuyu ısrarla uzur y ıllar kullananlar 
) da vardır. Fransada yapılan bir an-
i  ket neticesinde, uzun yıllar aynı ko- 
'  kuyu kullanm aktan vaz geçmiyenlerin 

çok kuvvetli b ir salısiyete sahip ol
dukları fikrin i doğurmuştur. Demek 
ki. bir kac vılda bir imal edilen son 
derece güzel kokulara kapılmayıp, es
k i kokuda ısrarlı olmak, küçümsen- 
miyecek b ir irade işi.. Koku seçmek

her kadmuı zevkiyle İlgili bir iştir.
Anoak, yazlık ve kışlık koku lan  seç
mekte küçük bir bilgi faydalıdır. O 
da, kışlık koku lann  kuvvetli ve sıcak 
olması, buna m ukabil yazlık kokula
rın  uçucu ve ferahlık verecek cinsten 
olmasıdır. Bundan başka esmerlerle, 
sanşın lann  ku lland ık lan  koku lann 
fark lı olması icab eder. Esmerler ağır 
kokulan  kullanabilirler. Sansın lar ise 
hafif kokulan  tercih etmelidirler. Fa

ka t ne olursa olsun seçilecek koku
nun, vücudun asıl kokusuna uygun ol
ması lâzımdır. B ir kadında hoşa g i
den koku, başka bir kadında taham 
m ül edilmiyeoek kadar kötü olabilir. 
Sebep, vücut kokusuyla parfüm  koku
sunun uyuşmamasıdır. Şu halde bir 
kokuyu y ak s ırab ilm ek  İçin burunun 
koku alm a özellifcinl en İyi şekilde 
kullanm ak kâfi gelecektir. B ir koku 
buruna çok sert ve keskin gelirse, bur
nun alıştı'- bir koku delildir. Koku
yu teşkil eden maddelerin uzviyeti
m izdeki koku zerrelerine yakın olma
d ığ ı neticesine vanp . kullanm aktan 
vaz geçilmelidir.

Kokuyu vücuda daha iyi yaymak 
için banyo suyuna ilâve edilen kokulu 
yağlar kullanılm aktadır. Bu yağlar 
sudan hafif olduğu İçin yüzeyde ka 
lır, hararet tesiriyle açılan mesama
ta  nüfuz eder ve böylece uzun m üd
det vücut güzel kokuyu muhafaza e- 
debillr. Böyle bir kokulu banyo yağı 
elde etmek pek zor iş değildir. Saf ve 
kokusuz fıstık yağı üzerine bir m ik 
ta r  parfüm  ilâve etmekle m üm kün
dür. Banyo suyuna dam latılacak bir 
kaç dam la yağ istenilen neticeyi ve
recektir.

v . <*■ «*-.asa?,

Makyaj yapan kadınlar 
Mesele : koJcuvu. seçmek
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Mamalar..

1 1 anjtf -'art altında »hırsa olran. Me
tlin çocuklann yüzde doksanı zor

luk la sütten kesilirler. Bebek doğu
m unu müteakip alıştığı gıdayı bir tü r 
lü  bırakmak istemez. Fakat bu mese

lede annenin kuvvetli bir azmine ihti
yaç vardır. Muayyen aylar geçti#  
halde çocuğa süt vennekte ısrarlı ol
mak. sıhhatiyle oynamaktan ve dola- 
yısiyle zayıf düşürmekten ba?ka hlc 
bir işe yaramaz. Sütten kesme zama
nında çocuğun ağlamasına ve m am a 

yememesine aldırmayıp, ısrarla başka 
gıdnlar verilmelidir. Sütten keserken 
verilecek gıdaların esasını yine süt 
teşkil edecektir. Süte çeşitli un lar ka- 
nştırm ak suretiyle elde edilecek m a
m alar belki tabiatın ı değiştirecektir. 
F akat en az kabızlık verecek un yu

laf olduğuna göre tercih edilebilir. H a
zırlanan m am alar taze olarak yediril
melidir. Artan mamayı başka bir za

man ısıtır» tekrar vermek hic de doğ
ru değildir. Sütten kesilen çocuklara 
sulu yoğurt vermek faydalıdır. Te
m iz  bir şekilde elde edilen sulu yo

ğurt, barsaklan fazla hassas olan ve 
hatta sıhhatli süt çocuklarının bile a- 
lelâde inek sütünden daha çok hoşu

na gider. Hazm ı sırasında barsaklan 
ve mideyi yormaz. Aynı zamanda 
barsaklarda bulunan hastalık m ikrop
larının üremesini önler. Bu m am a nor

m al şekilde kilo alm ıyan çocuklar 1- 
çin de tavsiye edilebilir. Şu şekilde ha
zırlarım alıdır: %  10 luk sulu yoğurt
tan 5 cm’ alınıp, az kaynatılm ış ve 
hemen soğutulmuş 100 cm küp süt
le k anştm lır . îyice karıştırıld ıktan 
sonra biraz.daha ısıtılıp ılık  olarak ve
rilir. Unlu m am alar yerine patates de 
verilebilir. Patatesler soyulup, parça 
parça kesildikten sonra tuzsuz suda 
yumuşayıncaya kadar kaynatılm alı

dır. daha sonra sudan ç ıkanp  presten 
geçirilmelidir. Elde edilen püre tek
rar elekten geçirilip biraz su veya 

sütle vumuşatılabilir. Sütten kesilen 
bebeğin mamaların ı unlu, sebzeli ve 
meyvalı olmak üzere tanzim  edip çe
şitli vermek istihasım açmak için lü
zumludur. Mama çocuklanna, m ama 
yedirirken azami dikkati göstermek 
şarttır. Ç ünkü normal ve sıhhatli gö
rünen çocuklann an-; ölümleri doktor- 
la n  en cok düşündüren ve üzen şeyler 
den biridir. Colorado doktorlanndan 
Judge, nefes borusuna mayi yahutta 
m am a kaçmasından ileri geldiğini 
söylemekte ve bunu önlemek için de 
bebeklerin m üm kün olduğu kadar yüz 

üstü yatın lm asın ı tavsiye etmektedir. 
Yedinci aydan itibaren mamadan son
ra eline küçük bir ekmek kabuğp ver
mek faydalıdır. Çocuk bununla oynar

ken arada sırada ağzına götürür. 
Bövlece kendi kendine yemenin tad ı
na varm ıya başlar. Bu küçük ekmek 

parçalan yemek arasında verilirse 
hem iştahını kesebilir, hem de ekmek
le le oynarken yemek yemek istemem. 
Yemek arasında sadece su veya mey* 
ya suyu vermek en iyisidir.



C E M İ Y E T

/ '  «çen.trûv  Ankara P&UutAki top* 
tantıdan sonra, pavyona inen 40 

kfeda- C. H. P. 11 milletvekili, daha 
masalarına oturmadan D. P. liler he
saplanın ödeyerek pavyona terk et
tiler. Yer buinıa endişesi bu suretle 
kendiliğinden zail olmuş oldu,

■k

J rx*an BeogfcHi’yu vekâlet vekft- 
*-J kiUet dolaşır görenler evvelâ işin 
mahiyetini aniıyıtmadılar. A m a “boş 
vakitleri kıymetlendirme ku lübü”
nün kurucusu gelecek ay faaliyete 
geçeock olan “Recraation” kulübü 1- 
çin maddi yardım  aradığını açıkla
yınca işin mahiyeti de anlaşıldı. F a
kat işin garibi, bu kulübe bir çok fa 
al doktorlarımız, avukatlarım ız a lâ 
ka gösteriyormuş... îş i başından aş- 
ku ılann  yanında boş vaktinde ne ya
pacağım  bilmiyenlerin alâkasızlığı 
nnxB.n dikkati çekiyor.

•k
\f evsinıin belki de on güzel n ikâh

* ve evlenme töreni Cuma günü 
Si’.reyya Pavyonunda yapıldı. Evle- 
-Jİenler Devlet Tiyatrosunun genç sa
natçılarından özdenılr X u tku  ile A- 
m enkalı Gali Kohns idiler. Törende 
bir çok tanınm ış simalar yanında Cü
neyt Gökçer, Mediha Gökçer, Y ıld ı
rım  önal. Turhan Gdn<-j. Fethi Ceiik- 
baş, Prof. Graııtl Kedford, Am erika 
Büyükelçisi F. \Varrfn de hazır bu
lundular. Gelinin Amerikada iyi bir 
i? adam ı olan babası, annesi ve kar
deşi de törende hazır bulundular. Ge
cenin en enteresan olayı Amerikalı 
gelinin evlenme memurunun sualleri
ne Türkçe olarak cevap vermesiydi.

_  *  
l ’ ene ve kıymetli havacılarımızdan 

Yüzbaşı Biilent Okanın geçen haf
ta Salı günil bir vazife uçuşu sıra
sında maalesef uçağı düştü ve öğren
cisi Teğmen Erdoğan Karaca ile bir
likte şrhid olc'u. Çok kıymetli ve üst
leri tarafından çois sevilen bir pilot o- 
1m Bülent Okan. 15 aydan beri genç 
gazeteci arkadaşlarım ızdan Tercü
manın sevimli muhabirlerinden A.vsel 
Okan ‘ (Kal” ile evli idi ve beş aylık 
bir kız çocuğu sahibiydiler. Teessür 
uyandıran kazadan sonra Aysel Okan 
tstanbuia döndü. Bülent Okan’ın filo
sunun bütün  mensuplan Avsel Eski- 
şehirden aynlırken garda uğurladılar. 
Aysel bir müddet sonra tekrar gaze
teciliğe döneceğini ve tek teselliyi 
mesleğinde arkadaşlarının arasında 
bulacağını söylüyordu.

*
p  eç<nı hafta Çarşamba srünü Gala- 
' y tnsarav Kulübfl sokanında Gon- 
rtn!a adi» restoran acildi. İtalyan si
tilinde hazırlanan ve tatlı t i r  havası 
olan Gondola’un metrdotelliğini orji- 
nal kıyafeti ile Maryo (A tila ) yapı
yor. Marvoya ik i güzel genç kız yar
dım ediyor. Çarşamba günü yapılan 
RCilııjında Îstanbuîun bellibaşlı sima- 
la tı ve hiç bir şevden eksik olmıvan 
Ali Baba grubu bulundular. A li Ba
ba çok neşeli idi ve ciddiyetinden hiç 
t«r zaman bir ser kayb^tmiven Ney- 
y ir Yetis’a btttün *ece takıldı. Goo-

doladan sonra A li Baba grubu yeni
bir şekilde açüan Yeşil Horoz’a g itti
ler ve genç şantör Fazıl A taün 'ü  geç 
saatlere kadar dinlediler.

★
1)  us sefaretinde verilen resepal- 

yonda ilk  göze çarpan nokta, salo
nun modern ve lüks bir hale getiril
mesi ve Stalin in resminin kalkm ış ol
masıydı. General ilnüforması giymiş 
olan sefir, Hariciye Vekili F atin  Rüş
tü  Zorlu ile beraber resim çektirmek 
İçin adeta heyecanlandı. Nam ık  Ge
dik, F ıruzan Tekü A ltemur K ılıç da
ha ziyade birbirleri ile hasbıhal etti
ler. E tem  Menderes erken gidenlerin 
başındaydı.

•k
l î  abası Türk basınım işgal ederken.

oğlu da Amerikan gazetelerini 
meşsrul ediyor : Oak Ridge’de Atom 
F iziğ i üzerinde araştırm a yapmakta

halefet Partisi C.H.P. nln liderlisini
yapmaktadır.”

"1826 da Ankarada doğmuş olan 
Erdal İnönü siyasete tam  manasıyla 
seyirci kalm ayı tercih ediyor. F iz ik  
kanun lann ın  devlet kanunlarından 
ilgi çekici buluyor” dendikten sonra
E. İnönünün mesleki hayatına dair 
m alûm at veriüyor : Ankara Fen F a 
kültesinden mezun olmuş, Amerlka- 
da Kotifom iya Teknoloji Enstitüsün
de F iz ik  doktorasını vermiş, bir sene 
müddetle Princeton Üniversitesinde 
çalışmış. Ankara Fen Fakültesinde 
doçent iken tekrar Am erikaya araş
tırm a yapmak üzere dönmüş, Berke- 
ley, Princeton Üniversitelerinde bu
lunduktan sonra Oak Ridge’e gel
miş.

Daha sonra yazı E. İnönünün aile
sine temas ediyor : “İnönüler üç kar
deşler. Erdalın  k ız kardeşi, tanınm ış 
■bir gazeteci, bizim  T IM E 'a benzeyen 
ve çok sevilen bir mecmuanın. 
A K İS ’in , baş yazan  ile evlidir. İs
tanbul Teknik Üniversiteden mezun

Sen of Former Presidenl of Turkey 
Lihes Scienlific Assignmentai ORKL

v r. \vvuld im a;îine »t to W  a ve ıy  d ifficu lt tb in#  to bc mode$t and 

I Jurn ing £ oue father were a leading world .statesnıan and polı* 

* hu-. Erdal I. in am ı of Ankara, Turkey., makes th<; situaİjfctt

Iv .k  *,•»•> as he gocs &bout h is duttes as a vfcU in* physici»» vvith tbe
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L raU>r> ; Nvutrou Physics Bi- 

v.v n. &jr. İnönü, in the United 
Slatcs lor lwt» years of rescr.rch 

üiu! fu ıay  under »ponsofship of t he 

In î'v  tıM iyi'al Cooperation Admin- 
js” ■ ■ m , i i  : t ;on of ismet Inonu. 
ctırr'H İ tnen'.'.ıei' of the Turkish 

Par': raunt, and İha» eountry’i  

threv-tlın*» president. The senior 
Mr, launa  is the leader of the Re- 

p>ı&lUım îv aptes Party o l Turkey. 

h. currcnl opposuion party. •
Pr^fers Physics to Politics

Erdal İnönü
tim i seçti...

olan Doçent Dr Erdal înönll hakk ın
da. bir Tennesse gazetesinde .şöyle 
bir makale çıkmıştır.

"B izim  babamız dünya siyasetin
de baş role sahip bir devlet ve siya
set adamı olsaydı, mütevazı ve iddia
sız davranmak bize çok zor trelebiîir- 
di. Fakat Oak Ridge M illi Laboratu- 
vannda Nötron F iz ik  Bölümünde 
m isafir F izikçi olarak vazife görmek
te olan Ankaralı -Türkiye- Erdal 
İnönü insana bu vaziyette hiç bir 
fevkalâdelik clmadıfiı hissini verecek 
ş ‘kilde hareket ediyor. IC A  progra
m ına dahil olarak, ild  sene müddetle 
araştırma yapmak üzere Amerikada 
bulunan Bay İnönü, halen Türkiye 
E  M. M. de milletvekili ve bu m em 
leketin üç defa Cumhurbaşkanlığım  
deruhte etml* olan İsmet İnönü’nün 
oğludur. Büyük İnönü simdi de m u

yüksek mühendis a6ab<-vsi de Kali
tem in  Teknoloji Enstitüsünde bulun
muştur. Halen Türkiye’de krom m a
deni işletmektedir.

Erdal babasının Türk hükümetin
de işgal ettiği yüksek mevkiin, kendi 
hayatına pek tesir etmediği kanaatin
de. H ak ik i faydalan, muhtemel psi
kolojik zararlanndan ağır basmıştır. 
İsmet İnönü 1938 - 1950 arasında 3 
defa Cumhurbaşkanı seçilmiştir.”

Yazı, Erdal İnönünün Sevinç Soh- 
torik ile evli olduğunu, gene k an  
kocanın Amerikanın rutubetli hava
sından şikâyet ettiklerini naklederek 
sona eriyor.

Erdal İnönü eger hakikaten ya
r d a  Ual.sedild;ffi kadar mütevazı de
ğilse. bunları okuduktan sonra ken
disini Amerika Fatih i zannedip çı
kacaktır.
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K î T A
ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK

(Hazırlayan Baki Kurtuluş, Kur
tuluş Yayınevi, Her ayın  başında 
ve ortasında çıkar ansiklopedik der
gi. Y?tıi M atbaa 1959 Ankara fiyatı 
125 kuruş)

on yıllarda Baki Kurtuluş tarafın 
dan ard an la  yayınlanan bir takım  

kitap lar ve bilhassa ansiklopedik neş
riyat dikkati çekmektedir. Her biri 
başlı basma b;r emek ve gayret iste
yen bu eserleri hazırlayan Baki Kur
tuluşun daha Cahit S ıtkı'nın dediği g i
bi “yolun yans ı”n ı bile bulamamış, 35 
yağma dahi gelmemiş bir genç insan 
olduğunu bilmek ise bu büyük gayret 
ve emekleri daha da. kıymetlendir
mektedir.

Baki Kurtuluş ilk  olarak #Gençl:k
Ansiklopedisi adı altında bir ansiklo
pedi hazırlayarak d ikkati çekmişti. 
Daha ziyade ortaokul ve lise öğren
cilerinin müracaat edecekleri bir k i
tap olarak hazırlanan Gençlik Ansik
lopedisi de tıpkı yeni yayınlanmaca 
bavlıyacak “Ansiklopedik Sözlük" g bi 
fasikül fasikül yayınladı. H â lâ  da ya
yın lanm ağa devam ediyor. Birinci cil
di tam am landıktan başka ikinci cildi 
de hayli ilerledi.

Daha sonra Baki Kurtuluş "Şa ir 
ve yazarların hayatı” adiyla bir başka 
eser yayınladı. Bu kitap da küçük bir 
ansiklopedi veya bir ansiklopedi m in 
yatürü idi. Yerli ve yabancı yazarla
rın hayatları eserleri bir bir sıralan
mıştı. K itabın son tarafında ise baş-
1 angıcından zamanım ıza kadar Türk 
ve Dünya edebiyatının birer h ü lâ 
sası yer alıyordu. *

İşte bu birbirinden yüklü ik i eser
den birincisinin çalışmaları devam e-

fr^der, İkincisi ise tamam lanırken 
BaKi Kurtuluş şimdi ilk iki eserinden 
daha büyük gayret ve çalışma is
teyen h ir  başka işe girişmiş. Ansiklo
pedik bir sözlük ^ayılılıyor. Ansiklo
pedik sözlük aslında. Gençlik ansik
lopedisinin genişletilmiş şeklinden 
başka bir şey değil. Am a Baki Kur
tuluş ilk ik i tecrübesinden de edindi
ği bil^l ile Ansiklopedik Sözlüğü ger
çekten mükemmel bir hale koymuş. 
Bu .derli toplu, her aydının, hatta bı
rakın aydının, okuma yazma bilen 
her insanin ba.?ı sıkıştığında baş vur- 
tııak zorunda olduğu bu eser 40 fasi- 
kl'ılde tamam lanacaktır. Bu 10 fasikül 
yan yana getirilip ciltlendiğinde aşa
ğı yukarı 1500 sayfalık bir k itap ola
caktır. 25000’den fazla kelimeye ve 
ansiklopedik maddeye yer verecek 
olan bu "ser ayrıca 4000 kadar resim, 
elliden fazla refıkli ve renksiz har.tâ 
ve İlâve tablolarla süsienecektir.

IJaki Kurtuluş ansiklopedisinin bi
rinci fasikülüne yazdığı önsözde ga
yesini şu cümlelerle gayet güzel an lat
m aktadır: ‘ B ily im in enginliğine değil, 
çalışma glicilme püvenerek hazırladı
ğım  Ansiklopedik Sözlüğün bir boş
luğu dolduracağına ve büyük bir ihti-
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yaca cevap verecek nitelikte olacakı
na um udum  vardır.

Ansiklopedik yönden olsun, söz
lük yönünden olsun, bir öğrencinin, 
bir okur yazarın bir aydının bir anda 
cevap bulması gereken sorulara, 
gene bir anlık bir bilgi iie, cevap bu
labilmesi im kân ın ı sağlamak.”

Uzun tecrübesi ile, taşra bayileri
nin m ünferit çalışmaların mahsulleri
n i nasıl yiyip yuttukların ı öğrenen 
Baki Kurtuluş. Ankara dışında eseri
ni piyasaya çıkarm am ak kararını 
vermiştir. Abone olanlara büyük ko
laylık lar tanıdığı gibi, eserin tamam ı 
için de olsa 37.50 kuruşluk abone 
parasını yatıramayacak durumda 
olanlara da elinden gelen kolaylığı 
göstermiştir. Her isteyen “P. K. 35, 
Bahçelievler Ankara” adresine 125 
kuruşluk posta pulu göndermek su- 
rctiyle bu ansiklopedinin istediği fa- 
sikülünü tem in etmek im kânın ı bula
caktır.

Birinci fasiklSlün “A ” harfinden 
başlayıp "Akmeşe” maddesine kadar 
gelen 32 sayfasında yer alan pekçok 
resimden başka, fasikül sonuna eklen
m iş Am erika Birleşik Devletleri baş
manlarının resimleri ile Anıt kabirin 
içini gösteren son derece güzel bir 
resim de bulunmaktadır.

KEDİ AKI.l

(A r if  Dam arın  şiirleri, İstanbul 
Matbaası, 1959 İstanbul, 30 sayfa 200 
kuruş.

A rif Damar, adı etrafında büyük
gürültüler koparmasını b ’len şair

lerden değildir. Zaten şiirleri de öyle 
sık sık yayınlanmaz. Damar, az ve 
güç yazan bir şairdir. N itekim  1956 
da yayınlanan “Günden Güne” ve
1958 de yayınlanan "îstar.'bul Bulu-

Arif Damar 
Olmayacak duaya aittin denir nUt

tu”ndan sonra yavınlanan üçüncü k i
tabı "Kedi ak lı” da topu topu 32 
sayfalık bir k itap tır ve sadece 16 
Siirt ihtiva edmektadir.

A r if Dam ar az şiir yazan, itinalı 
k itap yayınlayan sair, iyi güzel. Am a 
iyi sair m i. hele büyük ?air m i?  İst» 
bu suale evet cevabım vermek hayli 
zor. Zaten son zamanl&rdp son za
manlarda da ne kelime, son üç dört 
-aldır o kadar az İvi şair çıktı, o kadar 
az iyi şiir ynzıldı ki bu çok azların 
araşma da A rif Dam arı ve eserlerini 
sokmak m üm kün değil. Gerçi A rif 
Dam arm  Kedi Aklındaki şiirlerinden 
bazılarında bir kıvılcım  gibi parlayı- 
veren mısralar, insanı büyüleyen sa
tırlar yok değil. H atta biraz toleranslı 
davranılırsa “B ir yana”, “Oyuncakçı 
Kenan”, “Dörtlük”, "D idinme” gibi 
şiirlere iyice şiirler bile denebilir. 
N itekim  bunlardan bir de m isal vere
lim, meselâ B ir Yana adlı şiir : 'Bo
şuna uğraşıyorum boşuna yazıp çizi
yorum karalıyorum -karaladığım bir 
yana- yanlış taşıtlara binm işim  bilme
diğim  yerlere geldim sular da karar- 
dı-Gerisin geri dönmek güc-Güçlüğü 
bir yana-Duvarlar çıktı önüme sular 
da karardı-EIlerim bo?-Bildik kelime
ler elimden tutarken kolaydı-Kolaylığı 
bir yana-Arkadaşlık der sık orman
lar getirirdim akla-yanyana getirir
dim ateşi suyu-Denizler hemen nasıl 
güneşlenir uzun yapraklar ay çlçek-
1 .. A Yt çekleri bir yana-Omuzlar da- 
’ 'lı Mnuzlara-Omuzlar omuzla
ra '

Ne var ki. ortadan yukarda, İyiye 
J’akm  bir ik i şiir, bir İki m ısra yaz
m ak bir şairi iy i şair, büyük şair 
yapmağa yetmiyor Büyük şair bütü
nüyle büyük eser veren şairdir. Ger
çi bütünün içinde de zam an zaman 
güçsüzlere, kuvvetsizlere, iste yara
mazlara rastlanır am a bu kurunun 
yanında yanan vns gibidir, kaybolur 
gider. A rif Dam arm  şiirlerinde bu 
yok. A rif Dam ar şiiri ve velutlıığu 
bakım ından değilse bile eserlerinden 
faydalanmak bakım ından bir parça 
Fazıl Hüsnü DaCiarcayı andırıyor. 
Keçi boynuzu gibi. B ir gram  şeker 
yemek için bir çeki odun yiyorsıımız. 
Doğrusu bu da şiirde çekilecek şey 
değil S iir okuyucusu çabuk bıkan in
sandır. öy le  uzun uzun araştırmalara, 
incelemelere, yoklamalara gelemez. 
K itabı eline aldı m ı şöyle bir sayfalan 
karıştırır, aradığını bu'amadt m ı da 
hemen bırakıverir. Hele günüm üzün 
şiir furyasında! B irini bırakır birini 
alır, şiir kitabından yana k ıtlık  yok 
ya.. Nasıl olsa aklına esen şiir ya
zıyor. kitHD neşrediyor. Son on. onbeş 
yıldır Türkiye, sadece Türk edebiya
tın ın  değil, dünya edebiyatının cn cok 
şair-anıa ne şair- yetiştiren memle
keti hüviyetinde.

Okuyucu, keçi boynuzu avcılığını 
bir tek şiir kitabında yapacsı^ na, 
yüzlerce k itap arasında yapmaktan 
aiıkonulmalıdır. Bunun yolu ise. şiir 
k itabı yayınlayanların şöyle bövlo 
kitaplarla değil, doğru dürüst şiirlerle 
yüklü kitaplarla ortaya çıkmasına 
bağlıdır. Bu da olmayacak bir dua 
arna, am in demekten başka çare 
yok...

M
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Ankara
Leylâ Gencer sahnede.

A nk:ır;ılılar, gecen Salı akşamı Bü-
* i'uli T yairoda verilen bir konser 
İrin y r bulmakta lıaylı güçlük çek
üle: i.rçogu, biltün gayret ve ısrar
larına ıfinıen, yer bulamadılar. O 
gün j; şenin ve orkestranın telefonları 
b;r hayli işledi, ama ne kordiplomati
ği? me.ısup yabancı diplomatlara, ne 
de m ;sıkiperverandan siyasi şahsi
yetle: j n.ı.ıbet b r cevap vermek kaa- 
bil oi .-:. Ç ünkü biletler tamamiyle 
satılmış, hiç yer kalmamışla.

B:r orkestra konserine verilen bu 
fevkalade ehemmiyet sebepsiz d e lil
di. İk i senedenberi Am erika ve Avru
pa'daki muvaffakiyetleri gazetelerde 
sıksık okunan vc geçen sene eski M a
arif Vekil Celâl Yardımcının emriyle 
ycal Opı a Umum Müdürü bestekâr 
Necil Kâzım  Akses tarafından gö
revine s'in verilen Leylâ Gencer o ak- 
fan ı sahneye çıkacak, Riyaseticum- 
hur Filârmoni Orkestrası ile en meş
hur opera aı yalarım söyleyecekti.

Konsere Ko.=teriîen âlakada iki un
sur rol oynıyordu: Biri, hakiki musikl- 
sererlerin dünya ölçüsünde şöhret 
yapmış bir Türk sonpranosunu dinle
mek zevkini tatm ak arzuları, öbürü 
Op> r: îara çıkarılm ış olan Leylâ Gen- 
ccrin Operada konser vermece nasıl 
gcleceKini, nasıl karşılanacağını ve 
ses durum unun “ne merkezde" oldu
ğumu görüp anlamak isteyen “merak- 
lılar”m merakı.

H albuki işin merak edilecek bir 
tarafı pek yoktu. Leylâ Gencer. daha 
birkaç ay evvel Italyada, İtalyan Re
isicumhurunun takdir ve tebrikleri
ni kazanan muvaffakiyetli bir temsil 
vermişti, bu bir. Sonra. Ankaraya ge
lince, Orkestra idarecileri hem kon
seri rino bir canlılık vermek hem kur
dukları derneğe iyi bir hasılat temin 
etmek. İr,'m dc Leylâ Genceri çoktan- 
beri dinlememiş olan hakiki mııslki- 
scverlcre onu tekrar d nlemek fırsatı
n ı yr. nfm ak i<rn kendisine müracaat 
etm iyor. Leylâ Gencer de ne Orkestra, 
r.e de dinleyicileriyle bir ih tilafı olma- 
d ';ı için bu teklifi kabul etmişti, bu 
iki.

Gel p*îelim ‘‘meraklı” her şeyde
merak ei'Iecek bir şey bulur. Onun
i -n eski M aarif Vekilinin “görevine 
son v ırd iğ i” bir sopranonun iştiraki 
ile verilen bir konseri, -bu konser R i
ya'••ıticumhıır F ilârm onl Orkestrası 
üyelerinin kurdukları bir musiki der- 
r.-Ji yn-anna da olsa- sayın Reisicum
hurun himayelerine alması merak e- 
dilecek bir şeydir. Demek ki Leylâ 
Gene r. eski M aarif Vekilinin ve yeni 
Opera Umum Müdürünlln istemedik
leri. Onerada hizmetine lüzum  gör
medikleri bir sanatkâr olduğu halde 
Reisicumhurun himayesine aldığı bir 
konserde, aynı Opera sahnesinde, bir 
gala konserinin solisti olarak, sesini 
duyuracak ve alkış toplayacaktır.?

Evet. öyle. Ve öyle de oldu... Vakıa 
Lov!A. Gencer Opera sahnesinde tegan-

• * 
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Leylâ Gencer
K aç ın lau kıymet...

ni etti, am a sahneye, sahne kapısın
dan değil. Orkestra kapısından dola
şarak çıktı. Bunun elbette bir m âna
sı vardı. Demek istiyordu ki ben O- 
peranm değil, Orkestramn m isafiri
yim..

Opera idarecileri de o akşam Ley
lâ  Gencerin kendi misafirleri olmadı
ğın ı biliyorlardı, o kadar biliyorlardı 
ki dış kapının her akşamki sanat faa
liyetine ait kartelasına ism ini koyma
dılar, o akşam kendisine gönderilen 
çiçeklerde bazı karışıklık lar oldu, 
konseri televizyona alm ak için Bas’n 
-Yayın Umum M üdürünün gönderdi
ğ i İn g iliz Televizyon mutahassıslan- 
na çalışmak müsaadesi verilmedi. Ve
rilmedi ama, Ing ilizler inatçı adam
lardır. Konserden sonra, orkestraya 
a it odalardan birinde Leylâ Gencer- 
le gene de bir m ülakat yapmak İm kâ
nını buldular. Ne varki 60 m ilyona hi
tap eden İngiliz televizyonu seyircile
rine ve dinleyicilerine Ankarada da 
güzel bir Opera binası ve sahnesi, kuv
vetli bir Orkestra ve seviyeli bir m u
siki hareketi olduğunu gösterecek yer
de yalnız Leylâ Genceri gösterebile
cek...

Konsere gelince; Adolfo Camo7Zo- 
nun İta lyan eserleri için münakaşa 
edilemiyecek zevkli vc duygulu ida
resi altında mükemmel verildi. Or
kestra büyük bir sanatkârın refakati 
ile çalmanın verdiği inşirahla severek, 
duyarak çaldı. Leylâ Gencer de o ak
şam, Amerikanın ve Italyanın kendi
sine en mühim  sahnelerinde, en büyük 
rolleri kara gözleri için vermedikleri
ni bir kere daha göstermek fırsatını 
buldu. “Anna Bolena”. “Maskeli Ba
lo”, "Macbeth” ve “I I  Trovatore” ope

ralarının en güç ve en güzel aryala
rın: ancak büyük primadonnalara has 
bir teknik, bir sanat ve bilhassa çok 
kuvvetli bir ifadeyle, İtalyanca, söy
ledi. Bu söyleyişe haklın olan başlıca 
unsurları: bilginin ve devamlı çalış
m anın verdiği müzikal.te, duygunun 
yarattığ ı sıcak ifade, ancak zekânın 
râm  edebileceği üstün bir virtüozitey- 

dl.
Temsilden sonra, gene aynı "me- 

ralîlı 'lan ıı güzleri hayretle açılırken 
savın Reisicumhur I-eylft Genceri lo
casında kabul etti, kendisini tebrik 
etti. B ir az sonra da Devlet reisinin, 
Leylâ Gencere, "görevine son ve
rem lerin önünde, d.nleyicilcrine ver
diği sanat heyecanından, halk ın  ken
disini her zam an d :nlcmek istediğin
den takdirle bahsettikleri duyuluyor

du.

İlci İs tifa .

O pera idarecileri I>ey’â Gencerin 
kosserinden sonra, Devlet reisinin 

kendilerine Pek kibarca verJiAi der
sin sarsıntısını henüz gidereanem.ş- 
lerdı k i yeni bir sarsıntı İle karşılaş
tılar. Operanın kuruluşundan bu yana 
en mühim  tenor partilerini söylemiş 
ve yerli yabancı bir hayli operayı sah
neye koymuş olaa Aydın Günle eşi 
Azra Gün İstifa etmişler ve Opera 
Um um  M üdürlüsünün sanat ve dıs.p- 
lln anlayışıvla bağdaşamıyacalUarmı 
anladıkları için müesseseden ayrıl
d ıklarını bildirmişlerdi.

“Sanat ve disiplin anlayışı” pek 
um um i b ir  ifadeydi. F aka t Operanın 
son zamanlardaki gidişini uzaktan ta- 
kibedenler bunun-ne demek olduğunu 
farkediyorlardı. Aydın Gün gibi tec
rübeli. bilgili bir Opera sanatkârına 
bir y ıld a nberi ne rol, ne de reji ve
rilm işti. Azra Gün gibi, kendi jannn- 
da kuvvetli bir sese de ne zamandır 
hiçbir rol verilmiyordu. Halbuki me
se li yeni çıkarılan “Saraydan K z 
Kaçırm a” da ona pek uygun düşecek 
b r parti vc rol de vardı...

D ikkati çeken bir nokta da veııl 
Opera İdaresinin, bilhassa reji bakı
m ım ın . faydalanabileceği emekdar 
sanatkârları birer birer ekarte etme
siydi. Meselâ Vedat Gün, uzıın b r 
Avrupa seyahatine gönderilmiş, ge
lince derhal lstanbuldaki şan stüd
yosunda pasif bir vazifeyle “görev
lendirilmişti.” Operanın bu işe emek 
vermiş rejisörleri Tokmuş sribi, tiya t
ro bölümünden E rtuğru l İlgin, sah
neye konulan her yeni eserin deriş
mez reiisöril olarak seçilmişti.

Bu durum, karşısında Aydnı ve 
Azra Gür.iin is tifa la ıı tabiî karşılan
malıydı. Bv.nca yıllık emekten ve 
tecrübeden sonra, bu sanat.{ft*la>*m 
elbette vaoacak işleri, s«yleyen»k 
sözleri vardı. Vardı ama. Devlet Ope
rası »y ıflıyorm us. güver^bllecsği 
elemanTardan mahrum  oluyormuş, 
Leylâ Gcncer. Vedat GIVrtcn, Orhan 
Günek, derken şimdi de Aydın ve 
A zra Gün gitmişlerdi.

H ak ikatin  böyle olmadıkını anla
m ak ve anlatmak için galiba o pek 
terbiyeli ve iyi niyetli seyircinin, ba
zı temsillerde İçinden çalmaya banla
dığı ıslığı açığa vurması icabcdecek- 
tır.
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T E L E V İ Z Y O N

A. B D.
Eğlence ve namus

I { ob Hope konuşurken iki kelimede
bxr sözii kahkahalarla kesiliyordu, 

ü n lü  güldürücünün en çok alkış ve 
kahkaha toplıyan sözü şu oldu. “Az 
önce koridorda General Sarnoffa ras- 
ladım  -General Sarnoff. NBC Televiz
yonunun ve R C A ’nın  'büyiik patronu
dur*. Nüktelerinin gerçekten komik 
olmasına aldırma Bob! Namuslu ol
sun, yeter, dedi.”

Amerikada televizyon bilmece 
program lan rezaletinin artık dediko
du safhasından çıkıp bütün teferru
atıyla halka açıklandığı, adil m akam 
larca bilmecg programı hileleri hak
kında tahk ikat açıldığı şu sıralarda 
Bob Hopeun bu nüktesi bilhassa ye
rinde kaçıyordu. Bütün kirli çamaşır
ların birer bireı-er ortaya dökülmesi 
üzerine televizvon istasyonları, hal
kın büyük rağbet ve ilgisini kazan
mış olan, fakat şimdi işin içyüzünün 
biltün çirkinliğiyle ortaya dökülmesi 
üzerine kazandığı itim at ve ilgiyi 
kaybeden “bilgi yarışı” yayınlarını 
birer birer Programlardan kaldırıyor
lardı. Program ların sağladığı ilân ge
lirleri sayesinde geçinen istasyonlar, 
bu program lan kaldırmakla ufirıya- 
cak lan  maddî zararları ve program
la n  naraca destekliyen firmalarla a- 
ralanndaki kontratların tok taraflı o- 
Iarak iptal edilmesinden doğacak müş 
kül durum ları bile, sırf itibarlarını 
korumak ıriıı, göze alm ıya katlanıyor
lardı. B ilgi şampiyonlarının, hafıza 
kra'tlanmn ipliği pazara çıkmıştı. B  1- 
medikleri şey olmadığı sanılan bu 
sahte allâmelerin. bilgi hamulelerini 
ancak, stüdyo kapısında program ha
zırlayıcı tarafından ellerine gizlice 
tııtuştunılan cevapla sual k ıs ıtların 
dan edindikleri artık biliniyordu.

B ilgi yarışı program lanna hile ka- 
n ş tın ld ığ ı bundan birkaç av önce, 
kendisine vaadedılen parayı program 
prodüktöründen alanııyan bir yarış
macı tarafından, intikam  maksadiyle. 
basma açıklanmış bu açıklama üzeri
ne ilgili prodüktör ve televizyon ida
resi. yarışmacının bu iddiasının ta- 
men uydurma olchıgunu İleri sürmüş
lerdi. Haydi o yarışmacının iddiası 
uydurmaydı; va bu açıklamadan ce
saret alan başka yanşm acılann iddi
aları da m ı hayal m ahsulüydü? Bilgi 
varışı programlarının birçok yarışma
cısı, televizvon idarelerin* itham et
mekte söz birliği mi etmişlerdi? Hem 
bu şahıslar, ceplerine binlerce dolar 
Girmesini sağlıvan bu programların 
birdenbire niçin aleyhine dönmüşler
d i?

Sebep basitti. Amerikan televizyon 
istasyonlarının sözde "B ilg i varışı” 
procram l«n. program prodüktörü ta 
rafından önceden, adeta b:r n1 v<»s gi- 
bi. en ince teferruatına kadar hazır
lanıyordu. Y anşm  acıya sualler .y/eri- 

‘Hyoh ^eV’ânlnr prova* e^'livor. hattâ 
yanşmacının bazı suallere tereddütle 
cevap vermesi gerektiği zaman neler

söyliycceği, ne g:bi m im ikler yapa
cağı bilç önceden tea'bit ediliyordu. 
Hem. bir yarışmacının arka arkaya 
birçok programı kazanması, işin he- 
v««canını kaçırırdı. Televizyona yeni 
tiplerin, yeni çehrelerin de çıkması, 
bunun için de artık sıralarını savma- 
lar% unutulup gitmeleri gereken ya- 
rsm acılann . suallerden birinde tak ıl
mış olup çekilmeleri lâzım  geliyordu. 
İşte yarışmacıların ağm na  giden buy
du. Sonra, televizyon idarelennce, 
h'zmetlori kaış ılığ ı kendilerine vaade- 
dilen para ve malları alamadıkları da 
oluyordu. Buna, ilgi çekici tipler ol-; 
madiği iddiasıyla program lara alın
mayan k ’rgm  y an şm ac lann  stüyo 
kamlarında* ve bekleme odalarında 
ÖSrendik’eri de eklenince birçok ya- 
nşm acınm  telev'zvon idareleri aley
hine komplo kurmuş gibi niçin birden 
bire harekete geçmiş olduklan iyice 
anlaşılırdı.

Van Doren'ln çilesi

T î u açıklamalar ionunda itibarı en 
ziyade sarsılan, 21 Puan program

larının bi’gi şampiyonu Charles Van 
Doren oldu. Avnı programın b :r baş
ka “şamıvvonu” Hnnk Bloomgarden 
ile "b.rliV'Ui^ 22? bin dolar kadar bir 
paravı cebe l-ıdiren ve enıpaiîne nz 
rastlandığı sanılan bilginliği sayesin
de Amerikada hir çeşit m illi kahra-

lîoba Ilope 
Esprinin namusu!.

man haline gelen Van Dorcn'in aynı 
zamanda Colombia Üniversite i öğret
menlerinden olması, gözden düşüşünü 
bilhassa ağırlaştıran bir sebepti.

Geçen haftaya kadar basuıa ver
diği cevaplan hep üstünkörü geçişti
ren, kesin hiçbir şev söylemen: ye dik
kat eden Var. Doren’ln. gecen hafta 
savcılıkça sorguya çekildiği bilin
mekte ve sorgu sırasında, 21 Puan 
programlarında “esaslı yardım" gör
düğünü itiraf ettiği anlaşılmaktadır. 
Bu bahiste savcılıkça ne k.adar res
men bir açıklama yapılmamışsa da, 
bir gazetecinin savcıya sorduğu sual 
ve aldığı cevap, Van Doren’in durum u
nu ortaya koymaktadır. Ga-'iteci sav
cıya su suali sormuştur: “Van Doren 
ile Bloomgarden’in  sualleri önceden 
aldıklarını öğrendim. Bu b;lgi doğru 
m udur?"

Ssvcı H oran bu suale şu cevabı 
vermiştir: “İstediğinizi yazabil r. is
tediğinizi söylivebilirsinz. Van Doren 
lc Bloomgarden’in buraya, sorguya 
cek lmek üzere gelmiş olmaları, sizin 
bazı neticeler çıkarmanıza im kân 
vermektedir."

“Bazı neticeler çıkarmaya” im kân 
veren yalnız bu değil, aynı zamanda 
da televizyonların bu “ b i İ P i  y a r . şl*> 

program larının hemen heme-' h M i
ni alelacele kald ınp . yerine f i l m  e 
termeye başlamış olmalarıdır. Sim-Ii- 
Hk bu cesit program lar arasında val- 
mz. namuslu olduğu televisv.m idare
cilerince ısrarla iddia edil. yahut 
rvogramm mahiyeti i t i b n r i v l e  h i l e  

kanşm a ihtim ali pek az olan b i r  iki 
yayın kalm ıştır.

Yu Churchlirin oğlu

V  an Doren'ın ve daha b!r"ok vrınş-
macmın aleyhindeki itham lar va 

itiraf etmek zorunda ka ld ık lan  ger
çeklerin karşısında, televizyon kum- 
P 'nyaların ın  nam ııslannı isbat etmek 
için ortaya sürdükleri delil ve şahit
ler pek zayıf kalıyordu. Bun'arın ba
şında, 10 yaşındayken “64.000 Dolar
lık Yarışma” program ına giren, bil
gisiyle herkesi hayrette bırakîin, ka
zancı 264.000 dolara kadar yükselen 
Robert Strom geliyordu. Strom  s m- 
di 13 yasındaydı ve tahsiline deva*n 
etmekteydi. Geçenlerde o da s-'s;nl 
yükseltmiş, fakat başka yanşmacıla- 
n n  aksine, sual ve cevaplan önceden 
almadığını, haketmiş o ldufu  264.000 
dolardan başka kendisine t ’ ;* bir ku
ruş bile verilmediğini söylemişti.

ö te  yandan. “64.000 Dolar” prog
ram ının hazırlayıcıları, programı dü
rüstlük çerçevesi içinde yürütmüş ol
dukların ı ispat için, Churc h ill’in oğ
lunu şahit gösteriyorlardı. İng iliz dili 
mütehassısı olan Randolph Chuıchill. 
“64.000 Dolar” yarışmasına bu konu
yu seçerek girmiş, fakat daha ilk su
alde takılm ıştı. Ona da mı sual önce
den verilmiş, o da m ı para alm ıştı? 
Maamafih, bu suale bile müsbet ce
vap vermek mümkündü. E r  İngiliz 
dili mütehassısının daha ilk sualde ta 
kılması gibi ilgi cekici bir ol" va pek 
az rastlanırdı. Televizyon idareleri, 
hele reklamcılar, böylç bir olayı ha
zırlamak için, niçin birkaç bin dolan 
göze almamış olsunlardı ?
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İstanbul
G. Dillonun Mezar Taşı.

H alk vo tu lûat tiyatrosundan İstan
bulini bir numaralı sanat tiyatro

su haline geliveren Karaca Tiyatro, 
bir yandan “Salıncakta İk i K işi” yi 
oynarken, bir yandan da. ikinci bir 
grupla, John Osborneun “Burada Gö- 
mülU” sünti temsil ediyor. Asıl adı 
“George D illonun Mezartaşı K itabe
si” olan bu piyes “Öfke” yazarının 
Anthony Greightonla birlikte kaleme 
alm ış olduğu i>ir eserdir. Onun “Ö f- 
ke”sini geçen ser.e Ankaıada. Oda T i
yatrosunda gürmüş olanlar Osborne

un  bu müşterek çalışmadan çok şey 
kazanm ış olduğunu farkedeceklerdir. 
B ir kere o uzun tiradlar, sahif elerce 
eilren atıp tutmalar, İngiliz toplumu
zun  titizlikle bağlı olduğu ananeleri, 
müesseseler! vc muhafazakâr zihniye
ti hiçe sayan alay ve hicivler yok. “Bu 
ıada  Göm ülü” seyirciye, fazla tefer
ruata ve söze yer vermeden, hiç bağ- 
daşamıyacakları, hiç anlaşanuyacak- 
la n  bir aile "çember”i içinde, hadise
lerin zoruyla sıkışıp kalmış, oraya a- 
deta “göm ülm üş” ik i insanın çilesini, 
tarafsız bir açıdan, b ir “hayat d ili
m i” seklinde gösteriyor.

Bu talihsiz ik i insandan biri Geor
ge Dillondur. Genç kaabiliyetli, ama 
kaabiliyetini bir türlü  çevresine ka
bul ettirmeğe m uvaffak olamıyan bir 
sanatkâr. Yazdığı piyesler b ir türlü 
ramp ışığına çıkamıyor. Çalıştığı 
yerlerde bir türlü dikiş tııtturam ıyor. 
Onu. oğlunu harpte kaybetmiş, iy i 
niyetli, temiz ruhlu bir kadın Mrs. El- 
liot evine alıyor, oğlunun yerine ko
yuyor, oaa bakıyor, sevgi ve şefkat 
gösteriyor. A m a bu kâfi m i?  Evde 
herkes onu hor görmekte, ona bir tu 
feyli muamelesi yapmaktadır. Silik, 
kılıbık, herşeye şüphe ve istihfafla 
bakmıya alışmış, günlerini gazete o- 
kuraakla geçiren Mr. Percy Elliot, ev
de kalm ış kız örneği Norah Elliot, toy, 
Şımarık ve hoppa kız kardeşi Josie 
Elliot. hatta mizaç ve kafa itibarıyla 
kendisine cn yakm görünen genç tey
ze Ruth Gray bile onu yadırgam akta
dırlar. Ne çare ki George D illonun gi- 
doceği, sığınacağı başka bir yeri yok
tur. Her şeye, türlü  istiskal ”e haka
retlere rağmen, Mrs. ElliotıCT şefkat 
ve himayesine bağlanarak, genç Josie 
E llio tla inanm adığı bir aşk oyununa 
girişecek, bu evde kendisine her ba
kımdan eş ve arkadaş olabilecek tek 
insan Ruth Gray olduğu halde onun
la  birleşemiyecek. hele ciğerlerinden 
rahatsızlanıp bir sanatoryum tedavisi 
gördükten sonra, döndüğü bu eve. ar
tık  minnet borcu da ödenmez bir hale 
geldiği için, ister istemez “göm ülü” 
kalacaktır.

Öteki talihsiz insan da Ruth Gray- 
dir. Büyük bir hüsniniyetle girdiği 
bütün' gönül işlerinden iflâs ederek 
çıkmış, kendisini anlıyacak, duyacak 
bir erkeğe rastlayamamıs. daima iyi 
niyetinin kur bam olmuştur. Yalm 2

yaşamanın güçlüklerinden, tek bası
na sıyrılamadığı için ablasının evini 
aile ocağı edinmiştir. O da kendisini 
anlamıyan, anlayamıyan insanlarla 
dolu olan bu eve “göm ülü”dür. Am a 
o, George Dillonu sevdikten, onu diri 
diri göm üldüğü bu mezardan kurtar
maya çalıştıktan ve m uvaffak olamı- 
yacaftını anladıktan sonra, kendisini 
kurtaracak, bağını alıp gidecek, yeni 
bir hayata tek başına atılm ak cesare
tin i gösterebilecektir.

Sahnedeki oyun

ç yaşamıya son derece lüzum gös- 
*• teren böyle bir es«'ri, değişik ve 
kompozisyona çok m üsait rolleriyle, 
yeni Karaca Tiyatro kadrosu çok daha 
iyi oynayabilirdi. Fakat bazı rollerde 
değişiklik yapmak şartiyle...

Eserin en ağ ır yükü George Dillon 
rolünde, Bu rol Şükran Güngöre ve
rilmiş. Halbuki Şükran Güngör, da
ha pasif rollerde takdire değer me
ziyetlere salıib olduğunu isbat etmiş 
olmasına rağmen, bu rolün istediği iç 
taşkınlığı, tansiyonu verebilecek tam- 
pnramanda bir aktör değildir. Onun 
için, durgun ve ağ ır kalan oyunuyla 
eserin mihverini gevşetmiş, esere ha 
k im  olması gereken beşeri dram ı bü
tün acılığı, burukluğu ve derinliği ile 
duyuramamıştır.

Buna karşılık-Ruth Gray rolünde 
Lâle Oraloğlu, sözleri ve sahneleri 
daha az olduğu lıalde, duygulu, ifadeli 
ve zeki bir oyunla aynı plândaki be
şeri dramı daha vazıh bir şekilde du- 
yurmıya, hatta müelliflerin maksadı
n ı ve eserin ana fikrin i daha çok ken
di oyunuyla seyirciye anlatm ıya m u
vaffak olmuştur.

D iğor rollerden Josie E lliotda Şük
ran Akın, canlı bir zamane kızı tipi 
çizemcmekle beraber, rolün ana hat-

Lâle Oraloğlu
M u va ffak  o ldu...

l&nrn kavram ış olduğunu gösteren bir
oyun çıkarmıştır. Mrs. EUiotda Nevin 
Akkaya ile Norah Elliotda Aysel G ü
rel ve Percy Elliotda Kâınuran Yüce, 
itinalı, ölçülU oyunlarıyla gerçekliği 
olan tipler canlandırmışlardır.

Melih Cevdet Andaym temiz türk- 
çesi, Öz Somerin gllzel dekoru. Y ıldız 
Kentcrin rejisörün parmağım  hiç ha- 
tırlatm ıyan. ıaha t ve tabii mizanseni 
“Burada Göm ülü” temsillerinin zevk
le seyredilmesini temin eden bellibaş- 
lı unsurlar arasında sayılmak iktiza 
eder.

Cicili bicili “Müfettiş”.

üçük Sahnede Haldun Dormen Ti
yatrosu, yeni mevsim temsille

rine klâsik bir komedi ile başlamakla, 
galiba, büyük bir ihtiyaca cevap ver
m iş oldu: güldürmek.

Zamanım ızda insanoğlu, öyle asık 
suratlı meselelerle karşı karşıya bulu
nuyor, hayat herkes için günden gü 
ne o kadar güç şartlarla dolup taşı
yor ki tiyatro seyircisi, tiyatroda ol
sun. biraz gülmeği, bir az neşelenme
ği gerçekten büyük bir ihtiyaç halin
de istiyor, anyor.

Bu bakımdan Haldun Dormenin 
memleketimizde daha evvel İstanbul 
Şehir Tiyatrosu ve Ankara Devlet Ti
yatrosu sahnelerine çıkarılm ış olan 
Gogoliln meşhur “Müfettiş” ini hatır
lam ış ve onu yeniden sahneye koymuş 
olması isabetli bir hareket sayılmalı
dır.

Yalnız 20 kişilik eşhası ve çok h a 
reketli sahneleri olan "M üfettiş”i K ü 
çük Sahnenin bir küçük oda hacm in
deki sahnesine sığdırmak kolay bir 
iş değildir. Hele ona dekor vo kostüm 
bakım ından muhtaç olduğu yerli ren- 
eri vermeğe kalkınca iş büsbütün güç
leşir.

Haldun Dormene dekor bakım ın
dan, Duygu Sağıı-oğlunun bllyük yar
d ım ı dokunmuş. Eşyayı da, resim ha
linde, dekora ekleyince iş kolaylaş
mış. A m a dekor mahalli rengi değil 
de. boyandığı rengi veriyormuş, ne çı
kar?  Bu renkler de en çiğ Amerikan 
renkleri imiş, ne zararı var? İşin ga 
ribi şu ki Küçük Sahnedeki “Müfet
tiş” dekoru çiğ renkleriyle de hoşa 
gidiyor, gidiyor am a kostümlerde 
aynı cesaret gösterilmediği, realiteye 
az çok bağlı kalındığı için, sanki baş
ka b r piyes için çizilm iş de içinde 
tesadüfen “Müfettiş” om anıyorm uş 
hissini veriyor. Buna rejinin alelade 
bir komedi veya vodvil için bile hoş 
görülmiyecek itinasızlığını ve oyunun 
farsa kaçan aşırılıklarını katarsanız 
Gogollm Küçük Sahnede pek acnip 
bir kılıkla sahneye çıkarılm ış olduğu
na, temsili görmeden de hükmedebi • 
lirsiniz.

Sahnedeki ojTitı

I ?  serde başrolü, yani Müfettişi ovnı-
yan Erol Günaydın, şüphesiz kaa- 

biliyetleri ve meziyetleri olan bir 
genç, am a bu klâsik rol için pek tec
rübesiz ve ciddi bir kompozisyon an 
layışından uzak. Herkesin kendisini 
Müfettiş sanmasından, seyirciden ev
vel kendisi hayretler içinde kalacak
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kİ seyirci de hayrete düşsün ve bu du
rumdan doğan bir tak ım  garip sahne
lere gülebilsin. Erol Günaydının M ü
fettişi, gerçekten müfettişm iş gibi bu
na hiç şaşmıyor, bu yanlış kanaati 
İstismar ederken de, belki hakikat 
anlaşılır, diye en küçük bir korku ve
ya endişe emmaresi göstermiyor. O- 
yununda, kendisini müfettiş zanneden 
bütün O kasaba il«ri gelenlerinizi, tüc
carlarının, halkının bu “zan”jnı bakış
larıyla olsun kontrol eden bir iç şüp
hesi yok. Sonra ne kadar laübali oy
nuyor. Düşünm iyorki o derece laübali, 
Ölçüsüz, hatta bazı sahnelerde “yılı- 
şık”lı£a  varacak kadar ölçüsüz, ha
reketleri olan bir adamın "M üfettiş” 
liginden en basit köylü bile şüpheye 
düşebilir.

D iğer rollerden rüşvet yiyen, ken
disinden aşağısına zalim , yukarısına 
dalkavuk Kaymakamda Y ılm az Gru- 
da, rolünün bu bellibaşlı ik i cephesi
ni bile belirtmeğe lüzum görmiyor. 
Sesini alçaltıp yükseltmekle böyle bir 
rolün icabettirdigi kompozisyon ya* 
pilm iş olmaz.

"M üfettiş”in diğer rollere nlsbet- 
le en iyi oynanan ve yerli tipler ola
rak gerçeklik kazanabilen şahıslan, 
başta Bobçinski-Haldun Dormen-ile 
Dobcinski-Metin Serezli-olmak üzere 
M illî E ğ itim  Müdürü-Altan Erbulak, 
-Düşkünleri Koruma Müesseeesi M ü
dürü -Necdet Ayberk,- Posta Müdürü 
•özcan Er.-Bir de Ç iling irin  Karısı 
-Seden Kızıltunç-dır. Ne yazık ki ne 
Anne Andreyevna-Nur Nursal,- ne de 
M aria Antonovna-Yıldız Alpar- o gör
güsüz, şımarık, kenarın dilberi K ay
m akam  kansı ile k ızı olabiliyorlar.

Üstelik bütün oyun bir fars hava
sı ve temnosu içinde oynanınca “M ü
fettiş” kaabiliyetli bir amatör toplu
luğu temsili seviyesinden pek ileri g i
demiyor. Gidemiyor ama, işte bir ay- 
dnnberi de oynayıp duruyor.

F akat buna aldanmamak... Halk 
geliyor ve erülüvor, am a kime ve ne
ye ? Gogol sağ olsaydı “Müfettiş” tem
sillerinin bütün hasılatım  telif hakkı 
olarak isteyebilirdi!

‘'Tapılacak Kadın”

f )  da Tiyatrosu yalnız Ankaraya 
^  mahsus bir lüks değildir. Istan- 
bulım  da bir Oda Tiyatrosu var. Hem 
de “lüks” olmak şöyle dursun, salo
nunda ve koltuklarında bir piyesi so
nuna kadar seyretmek için seyirciden 
bir lıaylı fedakârlık isteyen bir Oda 
Tiyatrosu. Ne bir vestiyeri vardır, ne 
sigara içilecek bir fuayyesi. Paltonu
zu, şapkanızı kucağınıza alıp zar zor 
sığabildiğiniz daracık koltuklarda, ba- 
zan havasızlıktan ve sıcaktan terler 
dökerek bnzan da paltonuz sırtınızda 
olduğu halde soğuktan titreyerek o- 
yun seyredersiniz.

Bütün bu rahatsızlıklara İstanbul 
seyircisi, bu mevsim başına kadar 
örnek gösterilebilecek bir tiyatrose- 
verlikls, hayır, gerçek bir sanat açkıy
la tahamm ül ediyor ve yüz küaür kiş i
lik  bu daracık ve upuzun salonu dol
duruyordu. Dolduruyordu, çünkü ora-

I ia l t lu n  D o rm e n

Gogol sağ olsaydı...

da genç, hararetli, kaabiliyetli. sah
neden seyirciye bir heyecan rüzgân  
estirebilen sanatkârlar, o sanatkârla
ra uygun düşmüş, iyi seçilmiş eser
ler görüyordu.

Ş im di maalesef vaziyet öyle değil. 
Yeni mevsimle beraber Oda Tiyatro
su hüviyet değiştirm iş olarak karşı
m ıza çıktı. Bu yeni hüviyeti ona Vâla 
Önengüt adında genç bir rejisör ve
riyor. Seçtiği ve sahneye koyduğu ilk 
eser “Tapılacak Kadın” . Somerset 
M aughamm bir romanından Marc-Gil- 
bert Sauvajon’un piyes haline getirdi
ğ i bir tra ji komedi. Oda Tiyatrosun
daki temsil de gerçekten öyle...

B ir defa eser Oda Tiyatrosunun oy- 
nıyacagı eser değil. Buna ne sahnesi,
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ne de kadrosu müsait. Eaer, k an  koca
iki meşhur sahne sanalkânn ın  haya
tın ı ele alıyor. Saadeti yuvalarında, 
biri birlerinde arayacak’arı yerde şöh
retin verdiği sarhoşlukla etraflarım  
saran hayran kârlarda any&n, böy
lelikle yavaş yavaş elden g ittiğ in i his
settikleri gençliği devam ettirebile
ceklerini sanan, kendi kendilerini al- 
datm ıya çalışan ik i koca bebek. Bil- 
tiln sahne sanatkârlarında az çok g ö 
rülen bu rulı halini usta müellif bü
tün  incelikleriyle isleyerek belirtmeğe 
çalışmış. Üstelik bu ik i sanatkân, a l
dandıklarını anladıkları zaman, tek
rar biribirlerine bağlayan sanat ve 
meslek sevgisini de, m ühim  bir un
sur olarak kullanmayı ihmal etmemi*.

Böyle bir eser, bizim seyirciye bü
yük bir .«ey kazand:rmasa da, bir Dev
let Tiyatrosu, bir jjeh ir Tiyatrosu ve- 
ya bri Karaca Tıyr tro kadrosu ve re
jisi ile oynarsa, başroller gerçekten 
büyük '■apt* sanatkfır’sra verilse, bel
ki zevkle seyredilebilirdi. Am a henüa 
kendi yolunu vc im kânların ı tesbit «- 
denem iş bir toplulukta zor seyrediii- 
y °r ' ver:len emeklere acı
m aktan kendini alamıyor.

Sahnedeki o ju n

j^Jeşhur sanatkâr çifti, Ju lia  Lam-
tle Michel Gassalini, Alt&n Kenn- 

daşla Pekcan Koşar oynıyorlar. Al- 
tan karındaş, her zamanki canlı, zeki 
oyunuyla rolün genç kalan tarafını 
vermeğe çalışıyor, am a “büyük sa
natkâr'1 tarafını, vaşlanmıya boşla
dığını hisseden, vaktiyle güzelliği d il
lere destan olmuş, bir sahne kadını
nın buhranlannı, "kritik  yaş”ın ver
diği kompleksi, sonra, bütün ihanetle
rine rağmen, kocasına bir meslek ar
kadaşı, b:r büyük aktör olarak duy
duğu saygı ve hayranlıkla kanşık  te 
rin  bağlılığı belirtemiyor.

Nasıl belirtebilsin ki, karşısında, 
bu rolü oynayan aktör, daha geçen 
sene b;r iki komedide bir parça m u
vaffakiyet sröstermiş ve henüz böyle 
bir rolün istediği vasıflardan hiçbiri
ne sahib olamıyan bir genç. Pekcan 
Koşardır. Pekcan komedi ve vodvil
lerde, uzun bir sahne tecrübesi edin
dikten, bir sahne rahatlığı ve estetiği 
kazanabildikten sonra, belki b ir gün. 
sevilen, zevkle seyredilen ve aranan 
bir komedi aktörü olabilir. Am a gerre 
de bu tarz eserler onun ne mizacına, 
ne de oyun tarzına hiç uygun düşmez. 
N itekim  G as selini de bir vodvil tipi 
halinde konuşturmaktan ileri gide
medi.

D iğer rollerden Gassellnin sevgili
si Zina Devryde Nisa Serezli de, Wy- 
le bir rolün arattığ ı o havalı, alım lı 
ve fizik bakım ından Ju l a Lam,bert’- 
den üstün olması gereken kadm değil
di. Tıpkı Fernois’da Can Kolukısanın 
Juliaya. geçici bir kapns için ae olsa. 
Gasselini unutturabHecek bir delik»*, 
lı olmadığı gibi

Oda Tiyatrosu sunu ur.ut*ı<ttaâ!j: 
her tiyatro topluluğu için m uvaffaki
yetin bir şartı da neyi öynayaCaifım 
değil, belki neyi ovnaroayacagım. oy- 
myaımyaeağînı bilmektir
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S İ N E M A
Ti İmler

J l i n t  Trilojisi

t  k i senelik bir fasıladan sonra
H intli rejisör Satyajıt Ray mem

leketindeki hayatı aksettiren trilo ji
sini “Apu Jagat - Apunun Dünyası” 
aUU ücüncll filim le tamam lam ış bu
lunuyor. F ilim  geçen Ekim  ayının 
onikısi ve yirm i beşi arasında yapılan 
Londra F lim  Festivalinde ilk defa 
gösterildi ve geniş ilg i topladı.

B ilindiği gibi Satyajit Ray trilo ji
nin birinci film ine "Pather Panchali” 
adını koymuştu. F ilm in  ismi ve h i

kâyesi çağda? H indistan edebiyatı
n ın en meşhur yazarlarından Bibhu- 
ti Bancrji’n in  ayrfı ism i taşıyan ro
manından alınmıştır. Trilojinin bu ilk 
film i kuzey Hindistan köylerinden

“Aparajito’’daki Apıı 
Apunun hikâyesi

birinde yaşayan bir ailenin hayatını 
anlatır. Hayat rüzgârın ın bu insan
ları nasıl kırıp geçirdiğini, yaşamaya 
devam edebilenlerin ise ıstırap ve 
kargaşalık içinde orta çağları andı
ran maziden ayrılarak, yorgun argın 

ve elem içinde nasıl modern hayata 
göç ettiklerini “Pather Panchali” 
yi memleketimizdeki hususi gösteri
lerde görenler hatırlayacaklardır. 
“Aparajito - Apunun Hikâyesi" adlı 
ikinci filim  ise ilk  film in kahram an
larının önüne çıkan güçlükleri İnsaf
sızca ve harikulâde bir şekilde an
latmaktadır.

"A para jito  - Aprnıun Hikayesi” 
Benaresde başlar. "Pather Panchali” 
de görüp tanıdığım ız aile ikinci film 
de bu şehrin oldukça fakir, fakat te
m iz mahallerinden birine yerleşmiş
tir. Papaz ve öğretmen olan baba, 
mukaddes Ganj nehrinin kıyılarında 
dersler vererek ekmek parasını çı-

MNfc
karmaya çalışır. Anneye gelince, o da
yepyeni bir muhitte yuva kurabil
mek için çırpınmaktadır. Yeni âdet
leri öğrenmek ve kast sisteminin sı
nırlarını aşmamak için büyük bir 
gayret sarfeder. Fakat artık 10 yaşma 
gelen oğlu Apuya söz dinletmek ım- 
kânsızlaşm ıştır.

Baba birdenbire ölür. Bunun üze
rine anne zengin bir ailenin yanına 
çamaşırcı olarak girmek mecburiye
tinde kalır. İy i kötü hayatını kazan
dığ ı halde oğluna istikbâl hazırlaya
cak hiçbir tedbir almamıştır. Apu 
boş zamanım  zengin aile resinin saç
larındaki bitleri ayıklayarak geçirir. 
Günün birinde zeng j i  adam kadınla 
oğlunu sayfiyedeki evine götürür. Bir 
müddet ana oğul son derece mes’ud 
yaşarlar. Apu. kırlarda gezip dola
şır ve babası gibi bir din adamı ol
mak için ders çalışmaya koyulur. 
Nihayet günün birinde büyük üm it
lerle annesinin yanına gelir ve “Ben 
mektebe gitmek istiyorum” der.

Annesi tarafından büyük fedekâr- 
lık larla istediği yere gönderilen Apu 
başarıh bir talebe olduğunu kısa 
zam anda gösterir. Birkaç yıl sonra 
K alküta  Üniversitesinden bir burs 
Ibile kazamr. Yine heyecanla eve ko
şar ve annesine sorar : ‘‘Anne, gide
bilir m iy im ?” Bundan sonra filmdeki 
hikâyenin dönüm noktasına doğru 
uzun ve ağ ır b ir çıkış başlamakta
dır. Bu çıkışın özeti yalnız bir nok

tada toplanabilir : Apunun istediği 
gibi yaşamasını temin etmek için 
annenin yaptığı fedrkârlık. Anne sa
dece verir, Apu sadece alır. Annenin 
ald ığı teşekkür ise ya gördüğü a lâ 
kasızlık, yahut ta karşılaştığı asık 
surattır. Kalbi kan ağlayan kadın 
oğlunun bu şekilde davramş-.nı büyük 
bir sollayışla kabul eder. Gün geç
tikçe yaşı ilerllyen Apunun annesini 
incitmesine sebep ona olan bağ lılığ ı
na artık  bir son vermek istemesidir. 
Kadına çektirdiği acı aynı zamanda 
Apunun duyduğu acayip bir korku
nun derecesini de gösterir. Bu korku 
çocuğun biran önce “erkek” olmak 
için duyduğu endişeden ileri gelmek
tedir. Annenin ve büyüyen Apunun 
arasındaki münasebet film in her sah
nesinde acıkea anlaşılmakta ve ba
şarıyla ifado edilmektedir. Kadmca-
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öğretmenler ve öğrenciler 1- 
Çİn paha biçilmez değerde fay
dalıdır. F iyatı 6 Hradır. Fosta 
Kutusu adresimize 5 liralık posta 
pulu gönderenlere derhal gönde

rilir.

«- _____

Ih* anlayışlı bîr insan ve çoeujfuna
büyük bir sevgiyle bağlı olduğu için
hastalığım  Apudan saklar. Oğlunu 
mektebe gonderd.ği zaman elinde 
kendi hastalığın ı tedavi ettirecek baş
ka bir gelir kaynağı kalm adığın ı da 
açıklamaz. Kadın oğlunu uzaklara 
gönderecek kadar, oğlu da annesin
den ayrılacak kadar kuvvetlidir. A ra
daki bağı ölüm  koparır.

A aarajito” belki “Pather Fancha- 
li,‘rı.n seviyesine ulaşan bir f:lm sa
yılabilir. F akat ik i film i bu şekilde 
bir mukayeseden geçirmek haksız
lık  olur. Çünkü “Aparajito”nun va
zifesi. bir bestenin ikinci m ııvm am  
gibi birinci muvman, yani ‘.Pather 
Panchali'’n in  ortaya çıkardığı netice
ler hakkında seyirciyi aydınlatmak 
ve onu üçüncü muvman sayılan “Apu 
Jagat - Apunun Dünyası” adlı filme 
hazırlamaktır. Ne yazık ki görüntü 
bakım ından “Aparajito” birinci film 
de bulunan sadelikten mahrumdur. 
Bununla beraber filmde süslü sah
neler bulunmasına rağmen “Apara-

“Apu jagaf’taki Apu
R a yın  dcJuısu..

jito” seyirci üstünde yarattığ ı tesir 

bakım ından “Pather Panchali”den 
den hiçte aşağı kalmamaktadır. Her 
ik i filmde de batılı seyircinin dikka
tini çeken en m iilum  unsur Asyalı 
rejisör Rayın dehâsı olmuştur. Rayın, 
hikâyedeki karakterler kadar ıstırap 
çektiği gerek “Pather Panchalı”deki. 
gerek “Aparajito"daki rejiden anla
şılır. Buna rağmen H intli rejisör acı 
hadiseler karşısında sükûneti elden 
bırakmamakta, ha ttâ  sırası geldiği 
zaman da bu hâdiselere kayıtsızlıkla 
cevap vermektedir.

Trilojinin ücüncü film i Londra 
F ilm  Festivalinde gösterildikten son
ra, “Pather Panchali” ve “Apara- 
jito” için söylenilen övücü kelimele
ri “Apu Jag a t” - “Apu’nun Dünya
sı” için de kullanm aktan kimse çe
kinmedi. Um um i kanaate bakılınca 
Rayın trilojisindeki başarısına ancak 
Rus rejisörü M ark Donskoi’nin  1938
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ve 1940 arasında çevirdiği Gorki tri
lojisi yaklaşmaktadır. Fakat her ik i 
triloji arasındaki farkı açıklamadan 
geçmek hatâ oiur. Gorki trilojisinin 
üçüncü film inde Donskoi ilk  iki film 
deki başarıyı tutturam am ıştı. “Apu 
J a g a f ’ın H in t Trilojisindeki ilk iki 
film in  seviyesinin altına düşmemesi 
ise Ray ’m  Donskoi’ye karşı üstünlü
ğünü  gösteren en açık bir delildir.

“Apu Jaga t” trilojisinin diğer ikt 
filminde bir birlik tem in eden nok
ta lan  tekrar seyircinin karşısına çı
karmaktadır. Bunların başında tren 
geliyor. Medeniyetin varlığını göste
ren o acayip, vabancı ve son derece 
heyecan verici makine. Sonra ikinci 

filmde Apunun ailesin, şehirc götü
ren uzun yol "A pu  J a g a f ’ta yine 
görülüyor. Bu yoldan geçerek orala
ra gelen insanların bıraktığ ı izleri 
Apunun Kalkütadaki küçücük oda
sında bile bulm ak kabildir. Üçüncü 

film in başlıca sahneleri de demiryo
lunda geçer. Parasız kalan Apu üni
versiteden ayrıldıktan sonra bir m üd
det yazarlığı dener, bol bol hülya 
kurar ve birdenbire de kendini ev
lenmiş bulur. Doğum sırasında ka 
rısı ölünce oradan oraya dolaşır du
rur. En  sonunda çocuğunun yanına 
döner ve hayatını onunla bağdaştır
maya çalışır.

F ilm in  bütün sahnelerinde haya
tın  akışını düzenleyen bir kuvvetin 
tesiri hissedilmektedir. Fakat seyir
ci hâdiselerin birbiri peşinden gelişi
n i seyrettikten sonra hayatta herşe- 
yin kendiliğinden meydana geldiğini 
de sanabilir. Aslında “Apu Jascat”ta 
batılıların pek tan ım adığı H in t m ü
ziğ in in  temposunu andıran b ir  şskil 
bulunmaktadır. Durgun sahnelerle 
son derece hareketli kısım lar sık sık 

yer değiştirir. Rejisörün kompozis
yon kurm aktaki ustalığı bu f imde 
bir defa daha ortaya çıkıyor. Rayın 
karakterleri incelerken baş vurdu
ğu  içgüdü ise öbür ik i filme naza
ran hem daha olgun, hem de daha 

tesirli bir kıvam a erişmiştir. t!> film i 
de gören bir insanın hayat hakkında 
yepyeni bir sürü düşüncelere sahip 
olacağı ve muhitine daha derin ve 
zengin bir tak ım  hislerle bağlanaca
ğ ı muhakkaktır.

Donskoi’nin Yeni Filmi.

TV ational F ilm  Theatre’da tertiple
nen Londra F ilim  Festivali her se

ne olduğu gibi bu sene de mevsimin 
en son festivali olması bakım ından 
bazı üstünlüklere sahipti. Bu üstün
lüklerin başında Venedik, Kan, Edin- 
burg, Berlin. Moskova ve diğer film  
festivallerinde başarı kazanan film 
lerin Londrada bir daha gösterilme
si yer alır. Londra F ilm  Festivalin
de gösterilen yeri fl imlerin arasında 

ise geçen yazm başmdan sonra ba
şarı kazanan flim ler-kadar ilgi top
layanlar da bulunuyordu. Bunların 
arasında “Dorogoi Tsenoi - Yüksek 
F ia t” adlı Rus film i bilhassa dikka
ti çekti. "Doroo'oi Tsenoi” Maxim 
Gorky trilojisini yapan M ark Dons- 
koi’nindir.

Londrada film  tenkitçileri bu film  
için harikulâde demekten kendilerini 
alamadılar. “Dorogoi Tsenoi” acıyla 
netioelenen bir aşkın hikâyesidir. 

İnsanların saadet ve hürriyet peşin
de koşmalarım çeşitli hâdiselerle an
latır. Talihsizlik karakterlerin yolu
nu sık sık keser. F ilim  bu bakımdan 
Voltaire’in “Kandid”lni andırm akta

dır. “Dorogoi Tsenoi”nin “Kandid"! 
andıran başka bir tarafı da Volta
ire’in eserindeki mânaya yakm  bir 
düşünceyle sona ermesidir. İk i eser 

arasında bulunan tek farkı filmdeki 
siyasi görüşün oldukça yüklü olma
sında aramak icabeder.

F ilm in  hikâyesi çeşitli hâdiselerin 
yardım ıyla gelişir ve basit bir peri 
masalının sadeliği içinde baslar. İlk  
sahnede duyulan bir ses “Evvelza- 

m an içinde bir köyde ik i genç birbi
rine aşık oldu” diyerek film in h ikâ
yesi hakkında derhal seyirciye bir f i
k ir vermektedir. Bundan sonra aşık

la n  sonbahan hatırlatan, hüzün dolu 
bir dekor içinde el ele dolaşırken 
görüyoruz. Hareketler bu sahnede 
hususi surette yavaş olarak filme 
alınm ıştır. B ir müddet sonra kızı 

başkasıyla evlenmeye mecbur etmek 
isterler. İk i aşık saadet ve hün-iyet 
aram ak için Rusyamn dışına kaç
m aya karar verir. Peşlerine düşenler
le uğraşan, at hırsızı çingenelerle 

yaşamak zorunda kalan, s ın ın  geç
meye çalışırken K azak lann  hücumu
na uğrayan İM sevgili bir sürü ezi
yet çeker. Sonunda kızın ölüm ü her- 
şeye bir son verir. F ilm in  en son 

sahnesinde artık  ihtiyarlam ış ve beli 
bükülm üş olan erkeği görürüz. 
“Dorogoi Tsenoi"nin seyirciye söyle
mek istediği düşünceyi açıklar. Saa

det yalnız anavatandadır. Saadete 
sahip olmak isteyenlerin mücadeleden 
kaçm am alan  icabeder. Uzaklarda 
saadet aramak insana çok yüksek 
bir fia ta  patlamaktadır.

Eski Teknik.

f  or.dra F ilim  Festivalinde büyült
İlgi toplayan bu film  daha ilk  sah

nelerde görülen bazı kusurlarla bas
lar. Zam an zaman tesirli olan renk 
bazen çirkin ve zevksiz bir şekilde 
kullanılm ıştır. Y ine film in başlann- 
da sanatkârlar son derece teatral bir 
oyun tutturm aktan kendilerini ala
mamışlardır. F ilm in  temposu ise ba
tılı seyirciler için ağır ve süreksizdir. 
Eserine rom antik bir hava vermek 
isteyen Donskoi eski filim  tekniğine 

b«ş vurmuş ve son yılların sinematog
rafik  hilelerinden kaçınmıştır. F ilim  
tenkitçilerine göre, R uslann  ve batı 
dünyasının kabul edemeyeceği bazı 
hatalarla dolu olmasına rağmen bu 
filim  genel olarak şaheserler katm a 
çıkacak bir değer taşımaktadır. 
"Dorogoi Tsenoi - Yüksek F ia t” bir 
propaganda film i de sayılabilir. F a
kat insanlığın değerini ortaya koyan 
sahnelere sık sık yer vermesi, karak
terlerin başarıyla açıklanması ve 
film in  seyircide b ıraktığı şiir dolu 
hava "Dorogoi Tsenoi”win uzun za
man unutam ıyacağım  gösteriyor.

Bi r M e c m u a y ı  

4 Ki ş i  O k u r s a

Her hafta 150 bin 

den fazla insan 

AKİS' i  böy le  
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Federasyon

P 0 R

Ağır itham

^  ık sık renkli peliir kâğıtları ile a- 
çıklama yapmaya meraklı Futbol 

Federasvonu Başkan: Fa ik  Gökay.
hafta içinde pembe peiür kâğıtlarına 
yakılmış bir beyanat d3ha yayınladı. 
Gazetelerin 3P0r servisinde çalışanlar, 
ba oldukça seıt ve ağır itham larla 
dalu açıklamayı al;p okudukları za
man, hayretlerin; Kizliyemediter. D u 
rup dururken yay n lm a n  bu beyanat 
ile Federasyon Başkam birdenbire 
hiddetlenerek klüplerle basm mensup
larına atee ptttkürm üjtü. Buna sebep 
neydi?

Ertesi gün gazetelerde irili ufaklı 
başlıklarla yayınlanan bu beyanatı 
okuyan spor m eraklıları da bir an 
şaşırmış. Federasyon Başkanının bu 
beklenmedik açıklamasına bir ıııanâ 
verememişti. Faik  Gökayı bu kadar 
ağ ır ve sert konuşmaya sevkeden h â 
dise ııeydi ?

Faik  Gökayı k lüp  idarecilerine 
karşı ağ ır itham larda bulunmaya ve 
sert konuşmaya sevkeden, klüp idare
cilerinin hakem konusunda zaman za
m an federasyonu protesto etmeleri, 
ikaz ve ihtarda bulunmaları ve hâdi
seler devam ettiği takdirde yabancı 
hakem getirilmesini talep etmeleriydi. 
Faik Gökay, klüp idarecilerini itham  
eden beyanatında şöyle diyordu:

“Bazı klüp idarecilerinin, tak ım 
larının başarısızlığım ve kendi suçla
rını efkârı umumiye önünde örtbas 
etmek ve emellerine râm  olabilecek 
yabancı hakem getirilmesi havas ın ı. 
yaratmak gayesiyle Türk hakem liğini 
küçültecek ptoöa.^anda g:\yretlerine 
giriştikleri »Örülmüştür. Bu gibi ida
reciler için lüzum lu tedbirleri alm ış 
bulunmaktayız.”

Federasyon Başkam bir yandan; 
yilzde seksenin Üstünde randıman 
verdiğine in and ık  Türk hakemlerini 
savunmak istiyor, fakat bir yandan 
da yabancı hakemleri, klüp idarecileri 
ite birlikte ağ ır bir itham  altında bu- 
futıdumyordu. Gökay, kaş yapayım 
der.ten göz çıkardığının fark:nda de
ğildi. “Bazı k lüp idarecilerinin emel
lerine râm  olm ak” Faik Gökaym bu 
beyanatına göre. yabancı hskemler, 
klüplerin emellerine râm  olabiliyor
lardı. Fakat Türk hakemleri asla! 
Yar.ı kltİD idarecileri, yerli hakemler
den daha kolaylıkla yabancı hakemle
ri elde edebiliyor, bunun için de ya» 
"bancı hakem getirilmesi havasını ya
ratm ak payesiyle federasyonu bir ne
vi manevi baskı altında bulunduru
yorlardı.

Faik  Gökaym yabancı hakem ko
nusunda klüp idarecilerini kötülemek 
maksadını Hiden bu beyanatından bir 
hafta önce ga^-etelere yine renkli pe- 
!ür kağıtlarla gönderdiği bir federas
yon tebliğini hatırlıyonlar. futbol fe
derasyonunun bir birini tutmayan ka
rarlarından bir yenisine daha şahit 
oluyorlardı. B ir hafta önce gazetelere
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Faik Gökay
M üthiş beyanat...

gönderilen bu federasyon tebliğinde, 
yabancı hakem mevzuunda alınan en
teresan bir karar vardı ve Gökayın
beyantımn tam  alîsi yöndeydi. K lüp 
idarecilerimin emellerine râm  olabilen 
ve -Gökaym beyanatına K ö re -  fede
rasyonun getirmeye taraftar olmadı
ğı anlaşılan yabancı hakem getirilme
si kararlaştırılıyordu. F a ik  Göka-

8 e B S I  I
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yın beyanatım tekzip eden, yine omu) 
başkanlık ettiği federasyonun aldığı 
bu kararlarda, lüzum  hasıl olur3a ya
bancı hakem getirileceği belirtiliyor
du. Demek k i Futbol Federasyonu 
Başkanının ifadesine göre, k lüp  ida
recilerinin emellerine râm  olabilen ya
bancı hakem getirilmesine lüzum  var
dı. Demek k i Türk hakemi beklenen 
randım anı vermiyordu, ve federasyon 
zoraki b ir randıman grafiğ i resme
diyordu.

Basma da hiîcum

P  ederasyon Başkanı Fa ik  Gökay.
bu sert beyanatında hızım  e lam a

m ı? olacak ki, basına da çatmayı ih 
m al etmemişti. Faik, klüp idarecileri
ne karşı kullandığı sert ifadeyi basın 
iç in  daha da sertleşdirerek şunlan 
söylüyordu:

“Federasyon dışında kalm ış olan 
bazı kalem sahipleri, sırf federasyon 
içinde bulunmamaları neticesi olarak 
birikm iş olan iğbirarlarını, son Akde
niz Oyunlarında başarılı m açlar çı
karan amatörlerim izin, bu başarıları
nı kötülemekle göstermişlerdir. A m a
tör m illi tak ım ım ız Akdeniz Oyunla
rında dört maç yapmış, ikisini kazan
mış, birini kaybetmiş ve birinde de 
berabere kalm ıştır. Takım ım ıa en n i
hayet spor yapmıştır."

F a ik  Gökaym bu ağ ır itham ı ba
sında büyük tepki yaratm ıştı. Gazete
lerin spor sayfalarında geniş yer ve
rilen bevanatta. Federasyon Başkanı 
açıklam a yapmaya davet ediliyor, bu 
ağ ır isnat içinde topyekûn bir basın 
m ı m üta lâa  ediliyor, yoksa federas
yonla hoş geçinmeye hiç de mecbur 
Olmayan bazı kimseler m i kastedili
yordu? Bunun neticesi olarak Fede
rasyon Başkanı birkaç gün sonra bir 
açıklam a yapmak ihtiyacını duydu. 
Fa ik  Gökayın bu açıklamasında ise 
şunlar yazılıydı:

“Üç m illî tak ım ın iştirak ettiği 
resmî organlarca kabul edilmiş bir 
birincilikte, takım  adedini kasten iki 
diye iddia eden kalem sahibi ff'bl, o- 
lanlar için sarfeJilm iş söz?eri m at
buata söylem-'şcesine göstermenin hak 
şinaslıkla telif edilemeyeceğini Tilrk 
spor çevreleri çoktan tesbit etmişler
dir.

Matbuat, klüpler ve teşkilâtın 
topyekûn vazifeleri Türk sporunu ge
liştirmektedir. B ir an bile ayrı telâk 
k i etmediğim bu üç organ birbirini 
desteklediği gün hedefe ulaşılacak, 
aksi takdirde is basında kim ler olursa 
olsun sporumuz için hüsran olacak
tır.”

Cökay bir.gerçeği geç te olsa n i
hayet anlam ış görünüyordu. Teşki
lâ t ve klüpler olarak basınla elele ça
lışmak. Basını şimdiye kadar bir um a
cı gibi gören federasyon başkanı, n i
hayet kendini korkutan bu hayaller
den sıyrılmış gibivdi: Basın ile elele 
vererek Tilrk sporunun kalkınmasını 
sağlamak. Halbuki Basının en ağır 
trnkitlerinde>dahl. yapıcı b 'r kudret 
olduğunu kat’i olarak kabul ettiği 
gün. Faik  Gökay herseyin iyi.ve doğ
ru yol aldığını müşahads edecekti. 
Gökay bu konuda geç kalm ışdı.

AK tn , 11 KA8TM 19.* 9



SPOR
Faik  Gökayın federasyona girmek 

heveslisi olarak göstermek istediği 
kalem şahinleri de bu açıklama ile 
kısmen anlaşılıyordu. F akat Gökay 
•unutuyordu ki, bunlar arasından bir 
tanesi, e irer bugün federasyona g ir
mek isterse, buna ne kendisi nede fe
derasyondan bir başkası, hatta genel 
müdür mani olabilirdi. Bu oturaklı 
kaiem sahibi, bundan ev ve; ki federas
yon heyetine bir müddet sonra girm iş
ti. Bıı defa da eğer isterse federas
yon baskanının bu açıklamasına rağ
men federasyona girebilirdi.

Zoraki müdafaa

{ { eyrut dönüşü Esenboğa hava ala
nında hiçde neşeli görünmeyen, 

esmer ufak tefek adanı, hemen erte
si gün soluğu M aarif Vekilinin husu
si kaleminde aldı. Elinde bir dosya 
kalınlığında kâğ ıt tomarlarıyla husu
si kalem müdüründen b ir an önce ve
kil beyle konuşmasını temin etmesi 
için ricada bulunurken, hayli heye
canlı ve endişeli görünüyordu. Bu zi
yareti bir başkası, onu bir diğeri ta
kip etti ve nihayet kendi hususi kale
mine bir gün öğlenden sonra ıju emri 
verdi:

“Gazetelere telefon edin, bugün 
saat 17.30 da burada bir basın toplan
tısı yapacağım”.

Basın toplantısı yapmak için vekil 
beyden nihayet izin koparan Beden 
Terbiyesi Genel M üdürü Vekili, basın 
toplantısına başlarken, vekâlet husu
si kalemindeki heyecanlı halini kay
betmişti. Vaziyeti kurtarm ış olmanın 
verdi&i hava içinde oldukça neşeli gö
rünüyor. bol bol gülüyor, basın men
supları ile şakalaşıyordu.

Bir yılı aşan bir müddettenberi ge
nci müdürlüğe vekâleten bakan ve bir 
türlü ;•-aleti tasdik edilmeyen Meh
met A nkan . basın toplantısını önce
den kopyalı olarak yazdırmış, ve bu 
kopyalardan okuyarak, yapmış, sonra 
da, birar tane hazır bulunan spor ya
zarlarına dağıtm ıştı. Genel Müdür 
vekili aslında bu toplantısında kendi
sinin müdafaasını yapıyordu ve Bey- 
rutta herşeyin normal cerevan ettiği
ni iddia ediyordu. Genel m üdür vekili 
bu müdafaasına başlarken, Ankara 
ve Istanbulda intişar eden bazı gaze
teler ve malum  haftalık  dergilerde çı
kan haberlerin hâdiselerle hiç bir ilg i
si olmadığını belirterek, Beyrutta 
Türk kafilesinin her takımdan m ü
kemmel b r ekip hüviyeti taşıdığını 
söylüyordu. Ona göre herşey normal 
cereyan etmiş, elde edilen neticeler 
ise bundan önceki Akdeniz oyunların
da elde edilen neticelerden cok daha 
iyi başarılı olmuştu. Ancak birkaç a l
tın ve güm üş madalya fazla alın.ın 
üçüncü Akdeniz oyunlarında, sporcu
larım ızın elde ettikleri neticelere ba
kacak olursak, genel müdürün kendi 
kendine memnuniyetbahş gördüğü 
neticelerin, hiç de tatm inkâr olma
dıkını anlamak güç değildir. Ü ç tak ı
m ın katıldığı fubolde, iki rakibim iz
den biri olan Lübnanı bir maçda 3 0, 
diğerinde ise eüçiükle ancak 2 1-yen- 
miş. şampiyonluğu kopardığım ız ît&l-
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Mehmet Arkan
“Her şey norm of'm i t

ya ile de bir m açta 1-1 berabere kal
mış, diğerinde 2-1 yenilm iştik. Bu ne
tice ise Mehmet A rıkana göre basar 
idi.

Basketbolde ise Fasa dahi yenilen 
takım ım ızın  bu mağlûbiyetlerini 
Lübnan ve İta lya mağlûbiyetleri la- 
kibetmiş, klasmanda tak ım ım ız Lüb
nan m da ardından ancak beşinci ola- 
bilmişdi ve bizim gerimizde sadece 
bir Fas takım ı kalm ıştı. Bu netice ise 
Genel M üdür Vekiline göre bir başa
rı idi. Eskrimde, halterde, bisiklette, 
boksda, voleybolde hep aynı netice
ler elde edilmişti. B ir boksör Avrupa 
şampiyonasında olduğu g'bi. kilosu 
düşürülememiş olduğundan 30 gram 
için müsabaka yapam ıyarak turist 
gibi dolaştırılıp geri getiriliyor ve bü
tün bu neticeler genel m üdür ve
kiline başan hissi veriyordu.

ÖÖRETMKN ve VîtJLflJERE

Onrakltunnıa nM tnnut'tlttN  
muvaffak olım ı.roma bir 
da l»maU A V P O fiD C M 'N  k i
taplarını deneyinize 
ARİT M ETİK  A LF A B ES İ İlk
okul : ı  s,n ıf ifio kr. 
ARİT M ETİK  PROBT.K%f1 .r_ 
R l  İlkokul : 2 sınıf 150 kr. 
ARİT M ETİK  P R O B LE M LE 
R İ İlkokul : sınıf 150 kr.
K EN D İ K E N D İN E  M ATEM A
TİK, lilkokul : t. aınıf 190 kr. 
K E N D İ K E N D İN E  M ATEM A
TİK, İlkokul : 4. sunf 100 kr.

Sipariş Adresi: M isafir So
kak No: 1 Kurt ulu* • Ankara

Beyrutta hor şey normal ce
reyan etmişti. Gürejde zayıf rakipler
karşısında elde edilen şompiyonluklar 
ise hiçbir zaman basan olarak kabul 
edilemezdi.

Mehmet A nkana  göre, kafilem i* 
açılış ve kapanı? törenlerine yekne
sak kıyafetlerle katılm ışlardı. H albu
ki gidip görenler sporcularımızın ren
garenk kıyafetlerle açılış ve kapanı# 
törenlerine katıldıklarını söylüyorlar
dı. Genel M ildür vekilinin veknesaK 
kıyafet dediği ihtim al hepsinin renk
li de olsa eşofmanlarla bu törenlere 
katılmalarıydı. Yine bu müdafaada e- 
linde, çalan portatif radyo İle Lüb
nan Devlet Başkanımn önünden bir 
arslanımızın geçmedifi belirtiliyordu. 
Halbuki basın mensupları bu arslanm 
geçit törenine elinde portatif bir rad
yo ile katıldığım  iddia ediyorlardı, 
acaba k im  haklı id i?

Mehmet A nka* , federasyonlann 
üçüncü Akdeniz oytınlanna iyi hazır
landıklarını da iddia ediyordu. 15-50 
günlük kamp çalışmalarıyla başarıya 
ulaşılacağını sanan teşkilât ve fede
rasyon mensuplan elde edilen netice
lerden sonra lıâ lâ  iyi hazırlanmadan 
bahsedebiliyorlaı d ı !

İdareci adedinin de normal oldu-
ğ ır.u b'.Uircn Mehmet A nkan . spor- 
r ' verilen yevmiyelerle, kendi al- 
d 'kU n  yevmiyelerinde normal oldu
ğuna ısa-et ettikten sonra sözü Türk 
bayrağına setirmiş ve şun lan  söyle
m iştir:

t  cllncü Akdeniz oyur.lan orga
nizasyon komitesine Türk bayrağının 
b r örneği ve aynca ölçüleri çok ev
velden gönderilmiştir. Beyrutta m uh
telif verlere asılan Türk bayraklan- 
nm nisbetleri. hilâl biraz ince olmak
la beraber uygun görülmüş, penol’ -a 
çizilen bayrakların ay-yıldızı gön
dere doğnı olduğundan, kafile gitme
den evvel Beyrut basın ataşesi ve avm 
zamanda spor ataşemiz olan H ikmet 
Bil tarafından protesto edilmiş ve bir
çokları indirilm iştir.”

Gazetelerde çıkan resimleri de 
gördükten sonra Genel M ildür vekili
ne hak vermek İçin cok büyük tole
rans sahibi olmak icabediyoıdu. Gön
dere doğru olan ay-yıldız öylesine bir
birine kanşm ışdı ki. adeta sarmaş do
laş olmuşlar ve bayrağım ızla bu nor
male yakın kabul edilen garip şeyin 
hiç bir ilg !si kalmamışdı. Esasen Ge
nel Müdür vekili d* bu anormal pano
lardan bir kısmının indirilmesini ifa 
de ederken, indirilmeyen ve müsaba
kaların .sonuna kadar asılı kalanlar 
bulunduğunu da açıklıyordu. Ve Meh
met Arıkana göre bunu yapanda bir 
Ermeni idi. Halbuki ortaya boy gös
termeye girmediklerine göre, sonuna 
kadar mücadele edip, buna m ani ol- 
makda kendilerinin vazifeleriydi.

Genel M üdür vekili hesabı yüz akı 
ile vermiş olmanın sevinci ile basın 
mensuplarına veda ederken, elde edi
len neticeler ve Beyrutta cereyan eden 
hâdiseler, yine de kendisine hak ver
miyordu.

SS



A T Ç I L I K

R e h a v e t ...

p  Ünde desteyle bileti yanmdakine 
gü.steren genç adam sordu: “Dört 

numara mı. beş num ara mı birinci?..” 
Soru tevcih ed.len yaprak sigaralı 

kalantor zat, sanki hiç bir şey olma
mış gibi. sigarasından bir nefes çekti, 
külün il yere silkti, başıyla koşunun 
neticesini ^österen tabelâyı işaret e- 
derek:
'Telâşlanmayın, asarlar şimdi.." dedi.

6 . iirü elindeki beş numaralı bilet
leri göstererek aynı heyecanla sor
m akta ısrar etti:

“Ben beş numara gibi gördüm, 
leten geliyordu. Siz atçısınız biürsi- 
r:;:. Hangisi birinci sizce?.."

Cevap verilmedi. Genç adam he- 
yecanım yatıştıracak ve kendisine U- 
mı't verecek bir başkasını aramağa 
koyuldu. Hâdise Ankaranm  lüks Hi- 
podromvnda cereyan ediyordu. în- 
giliz ati.ırına mahsus bir yarışta ik i

F ini? resimlerinden haber yoktu. Halk 
sızlanmaca başlamıştı. İçlerinden bir 
kaç kişi komiserler heyetine gitmeğe 
karar verdiler. Lüks jokey klüp blna- 
s:nın kapısına doğru yürüdüler. Kapı 
arkasına sokulan bir denirle  mûh- 
kem kılınm ıştı. Açılmasına im kân 
yoktu ve iki polis bekliyorlardı. Ge
lenler dertlerini anlattılar. Finiş res
m ini görmek görmek istediklerim 
söylediler ama nafile. F iniş resmini 
görmek isteyenler 10 lira verecek. 
Jokey K lübünün özel fotoğrafçısı sa
dece hatıra olsun diye çektiği finiş 
resimlerinden birin i 10 Uranın sahibi
ne tab edccekti.

İş biraz daha büyüyüp gelenlerden 
iki genç gazeteci basın kartlarım  gös
terip kom. serler heyetini görecekleri
ni söyleyince loke^ klüp mensupların
dan biri aceleyle yukarı çıktı. B<-ş da
k ika sonra döndü ve komiserler heye
tinin sadece iki kişiyi kabul edebilece
ğini söyledi.

Basın mensuplarından ikiri demiri 
kaldırılan kapıdan girdiler. Bir adım

fin iş resimlerini bedel; mukabilinde 
alarak albümüne koyardı.

İkinci genç gazeteci, durumun böy
le olmadığını söyledi. Halk resmi gör
mek istivordu. Toplanmıştı Hâdise cı- 
kab lirdi. Bu bakımdan hâdiseyi ga
zetelerine naklederken tereddüd kal
masın istiyorlardı. Sonra Jokey Klüp 
gibi ha, deyince milyonlarca lirayı h i
be edebilen bir k lüp için birkaç kuruş
luk fotoğraf ması-afı büyük bir yük 
değildi. Neden sonra yarışın bitiş res
mi ta'b edildi. Hakikaten dört mıma- 

ralı at birinci gelmişti. Resim halka 
tsşhir irin  asıldı. Kazananlar da kay
bedenler de gözleriyle durumu görüp 
rahatladılar ve sükûnetle dağılarak 
yeniden oyun gişelerinin önüne top
landılar.

Bu çok zaman cereyan eden hâd i
selerden sadece bir tanesiydi. Her ne 
h:knıetse jokey klübü idarecileri, ken- 
til.erinin halka hizmet etmek gibi bir 
vazifeyle mükellef olduklarını kabu
le yanaşmıyorlardı. Pek tabii k i bu 
he3ap vermeden, hakikatleri halkın 
gözü önüne sermeden korkmanın 
neticesi, halk ta bir itimatsızlık 
doğuyordu. Pek tab ii k i parayı

Bir yarış bitiyor
Bunda birinci gelen belli...

a t potaya - Y ans ın  bitig noktası - ay
nı zamanda Kirmişler ve hangisinin 
birinci olduğu pek belli olmamıştı. En 
keskin gözler dahi şaşırabilirlerdi. 
A llahtan Foto-Finiş tertibatı vardı ve 
birinciyi bulm akta yazı tura atm ak 
icap etmiyecekti. Yarış severler bitiş 
noktasının önüne toplanmış neticeyi 
merakla bekliyorlardı. Hemen orada 
karaborsa bilet alım  satım ı başladı. 
Beş numaranın birinci geldiğini zan
nedenler onun biletini satın alıyor, 
dört numaranın yarışı kazandığını 
tahm in  edenlerse ona alt biletleri top- 
luyorlardı.

On. onbeş dak ika sonra netice ilân  
edildi. Yarışı dört numara kazanmıştı. 
Esasen koşunun favorisiydi ve yarış- 
seveıier ziyadesiyle memnun olmuş
lardı B itiş noktasında toplanan halk 
netice ilân edilir edilmez Foto-Finiş 
resimlerinin a s ı l d ı y e r e  koştular. 
Neticeyi burada resimli olarak göre
cek ve meraklarım  tatm in  edecekler
di. Beş dakika, on dakika geçti, ner- 
deyse öbür yarış başlıyacaktı. Foto-

atmca bir kaç saniye durakladılar. 
Basın mensupları bir de üstlerinin a- 
ranacağını sanmışlardı..

İtim a t meselesi...

omiserler heyeti basm mensupları-
nezaketle karşıladı. Ne istedikleri

ni eordu ve ccvap alınca hayretler 
İçinde kaldı. Birinci golen atın num a
rası tabelâya asılmıştı. Bunun fotoğ
rafım  görmeğe ne lüzum  vardı. Ko
miserler heyetine, koskoca komiserler 
heyetine bir avuç halk itim at etm i
yor muydu.. Sunun şurasında yedi 
ç ift göz dikkat kesilmiş k im in birin
ci geleceğini gözetliyordu. H alk ın  bu 
lüzumsuz telâsı nedendi?..

Komiserler heyeti başkam basın 
mensuplarına uzıın uzun atçılık hak
kında m alûm at verdi. Eğer komiser
ler heveti tereddüde düserse Foto-Fi- 
nişe müracaat edilirdi. Halkın tered
düdünü. komiserler heyeti neticeyi 
ilân  etmekle önlüyordu. Bu bakımdan 
meraklı vatandaşlar varsa gelir ve 
jokey kulübün hatıra olarak çektiği

veren düdüğü çalacaktı. Pek 
tabii kİ neticeleri -hele şüpheye düş
tüğü  zaman- titizlikle takip edecek, 
gerekirse hesap soracaktı.

Ne var ki bu hakikati karşı tarafa 
anlatm ak güçtü. Onların görüşüyle 
jokey klüp en doğru çalışan spor te
şekkülüydü. Belki bunda hakikat payı 
vardı. Vardı am a mademki ortada dö
nen bir para mevcuttur. O halde bazı 
şanssız Atseverlerin bu tarz merakını 
hoş görmek lâzımdı!..

Halk ın  ş kâyetçi olduğu tek şey 
bir foto-f n iş  meselesi değildi. Daha 
pek çok şikâyet mevzuu vardı ve 
b.ınlar zaman zaman Jokey kltlbOn 
soğuk kanlı, kendinden emin idareci
lerinin başını şişirecekti.

H ipodroma dolan yans severlerin 
her lirasının 25 kuruşunu rahatlıkla 
kesen Jokey K lübün, halkın istekleri
ni de yerine getirmesi gerekmektedir. 
Onlar sadece. Komiserler heyetinin, 
jokeylerin ve Jokey K lüp ileri gelen
lerinin elinde oyuncak olmak isteme
mektedirler.
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ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK, 1500 sayfaya yakın büyük 
bir cilt olacak; içinde 25.000 den fazla kelime ve 
çeşitli bilim dallanm ilgilendiren ansiklopedik mad
de, 4000 den fazla resim, 50 den fazla renkli ve renk
siz tablo ve harita yer alacaktır.

îlk fasikülü 1 Kasımda yayınlanmış olan ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK, 
bütün aydınların, öğretmenlerin, öğrencilerin, okuma - yazma bilenlerin en 
önemli müracaat kitabı olacaktır. 15 günde bir fasikül halinde yayınlan
maktadır.

Beher fasikülü 125 kuruş, 10 fasikül için abone ücreti 10 liradır.
Siparişlerinizi ve abone kaydınızı (KURTULUŞ YAYINEVİ - P. K.

35 - Bahçelievler - Ankara) adresine yapmakta acele ediniz.


