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Her şey millet için...

Sevgili AKİS Okuyucuları

|î eş seneden fazla bir /.amandan beri, ya iri.
çıktığından bu yana daima daha İyi b r  

mecmua olma yolunda merhale merhale ilerle
miş bulunan AKİS önümüzdeki aya yeni bir dö- 
ncmeci dönecektir. Mecmuanın geven haftanın 
ortasında Ankarada toplanan İdare Meclisi ba
zı mühim kararlar almıştır.

AKİS, uzun müddet '‘şahsi mesai" ile (. ikan 
bir mecmua zannedilmiş, bu yüzden o ‘‘şahsî 
mesai” bertaraf edilirse A StS ’in çıkamıyacağı, 
çıksa bile yaşamıyacağı hayal edilmiştir. Bir de 
değil, iki acı tecrübe bu hayalin sahiplerini 
ayıltmış olmalıdır. AKİS, en kıymetli elemanla
rından mahrum bırakıldığı devrelerde dalü, es
kisi kadar İyi hazırlanmak bir yana, üstelik es
kisi gibi hamleler yapmakta devam etmiştir. 
Böylece AKİS, bir hüda-i nabit değil, şahıslara 
bağlılığı pek az, taınamiyle sağlam temel üze- ' 
rlne bina edilmiş, bir ekibin hummalı mesaisiy
le ya-şayan bir müessese olduğunu göstermiştir.

AKİS ayrıca, İçinde bulunduğumuz şartla
rın neticesi, Türkiyede bir Aktüalite mecmua
sı olmaktan çok ileri bir manâ almıştır. Bunun 
AKİS için memnuniyet verici ve dert açıcı iki 
cephesi vardır. Ama memnun da olunsa, dert 
de açsa hâdise budur ve AKİS’in meseleler kar
sım dak i görüşü umumi efkârın çok büyUk bir 
kısmının -çok büyük ve tesirli bir kısmının- fi

kirlerini teşkil, temsil ettiği için ehemmiyet kazanmaktadır. AKİS bu 
vazifenin şerefine lâyık olmanın heyecanlı gayreti içindedir.

İdare Meclisi bu hususları göz öniinde tutarak, yeni ve cesur bir 
hamleye dah-ı karar vermiş, tıpkı Amerikadaki Time gibi AKİS’in yüz 
de yüz b r ekilıîıı ça’ şması mahsulü haiine getirilmesi ve son şahsilik 
kırıntıla ıı ıı da kaldırılması zamanının geldiğinde ittifak etmiştir. Bu
nu temin için AKÎS’in teşkilâtında bazı değişiklikler yapılmıştır.

Mecmuanın neşriyatıyla alâkalı biitün İşlerin sevkü idaresini deruh
te edecek bir Başyazarlık ihdas edilmiştir. İdare Meclisi bu vazi
feyi Atlantiğin ötesinde Executive Editör”, bu yanımla “Directr-ur” di
ye bilinen vazifenin karşılığı olarak kabul etmiştir. Başyazar, meemu- 
an'iı neşriyatına istika ret verme işini omuzlarına alacak, hâdiseler 
karşısında tutumu tesbit edecek, idareyi elinde tutacaktır. Hâdiseler 
karşısında AKİS’in davranışı, görüşleri geniş ve ehliyetli bir ekiple bir
likte çalışacak olan Başyazar tarafından çizilecek, çerçeve içinde neşre
dilecek bütün yazılar mecmuanın fikrini aksettirecektlr. İdare Meclisi 
Başypazarlık mevkiine Metin Tokerl getirmiştir.

Önümüzdeki aydan itibaren AKİS iki başmakale ihtiva edecektir.
İç politika ile alâkalı başmakale, eskisi gibi, ‘'Haftanın İçinden” başlığı 
altında Yurtta Olup Bitenler kısmında yayınlanacaktır. “Dünyaya Ba
kış” başlığım taşıyacak ikinci başmakale AKİS’in dış politika hâdisele
ri karsısındaki görüşünü aksettirecek ve Dünyada Olup Bitenler kıs
mımızda yer alacaktır.

AKİS ekibinin dışında en kıymetli ve başka yerlerde pek az rast
lanan imzalar kimdi şahsi fikirlerini zaman zaman AKİS’te aksettire- 
ceklerdir. İsmet İnönünün derin alâka toplayan hatıraları bu nevi yazı
larının misâlidir. AKİS her hafta “misafir imza” olarak bir imza takdim 
edecektir. İdare Meclisi ayrıca, bir temenni olarak, röportaj ve siyasi 
mülakatlara daha fazla yer verilmesini arzulamıştır.

İdare Meclisi, mecmuanın yazı işleri haricindeki her tiirl!i İşlerinin 
tedvirini, selâhiyetlerl genişletilen Müessese Müdürüne bııakmıştır. 
Müessese Müdürlüğünü eskisi gibi Mübin Toker yapacaktır.

Okuyucularımız bu yeni hamlenin neticelerini, ümid ederîz ki, 
AKİS’© daha fazla bağlanmak için bir sebep olarak zevkle takip edecek
lerdir. AKİS omuzlarına ister istemez düşen ağır yükü biraz daha başa
rıyla yrapmak için hiç bir gayretten geri kalrnıyacak, beş yıl gibi nis- 
bet-en kısa bir müddet içinde memleket hayatında elde ettiği inanılmaz 
mevkie lâyık olarak devam edecektir.

Saygılarımızla 

AKİS

Metin Toker
Kaı’uşuporua
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YURTTA OLUP BİTENLER

B. M. M.
Hayırdır inşallah!

H  ivan kâtibi seçim neticelerini o-
kumaga başladığı zaman salonda, 

bilhassa muhalefet sıralarında bir kı
pırdanma oldu. Kulaklar dört açıl
mıştı. kâtibin okuduğu adlar ve alman 
oy sayıları dinleniyordu. İsimler o- 
kundu, okundu, isimler okundukça 
bilhassa muhalefet saflarındaki yüz
ler gülüyordu. Neden olmuştu, nasıl ol 
muştu belli değildi ama, bu sefer İk 
tidar partisi mensuplan, muhalefetin 
muhtelif komisyonlara aday göster
diği milletvekillerini keyfe göre oraya 
buraya dağıtmamıştı. C.H.P. Meclis 
Grrbu hangi komisyona aday göster
mişse, aday gösterilenler o komisyon
lara seçilmişlerdi. Bu iyi bir başlan
gıçtı. Saat 16.45 de B.M.M. nin yıhn 
ikinci toplantısı sona ererken herke
sin yüzünde bir memnuniyet okunu
yordu.

Hâdise bu haftanın başında pa- 
zertesi günü B. M. M. de komisyon 
seçimlerinin sonuçlan ilân edilirken 
cereyan ediyordu. C. H. P. lileri aylar
dan beri ilk defa memnun bir halde 
Meclisten çıkmağa sevkeden şey, 
muhtelif komisyonlarda gösterdikleri, 
adaylann yerlerinin değiştirilmemiş 
olmasıydı. Gerçi bu normal demokra
tik rejimle işleyen memleketlerde 
pek tabii bir haldi ama, unutulmama
lıydı ki. burası Türkiye idi ve son do
kuz yıldır Türkiyede D. P. markalı 
bir demokrasi hayatı yaşıyorduk. N i
tekim gecen yıl D. P. idarecileri, C. 
H. P. Meclis Grubunun gösterdikleri 
adaylara hiç iltifat etmemiş ve mese
lâ bir doktor C. H. P. milletvekilini 
Arzuhal encümenine, bir avukat C.
H. P. milletvekilini de Sağlık encüme
nine seçmekte bir beis gönnemişlerdi. 
Henj de bu milletvekilleri tam bir şe
kilde kendi grupları tarafından aday 
gösterildikleri halde.

Bu küçük taktiğin manâsı aşikâr
dı, Geçen yıl D. P. idarecileri ihtisas 
erbabı muhalefet milletvekillerinin a- 
lâkalı oldukları komisyonlarda bu
lunmalarından ve tenkit oklannı sap
lamalarından çekinmişlerdi. Bunun 
için de muhalefet milletvekillerini 
mümkün olduğu kadar kendi ihtisas 
sahaları dışındaki komisyonlara seç
tirmek gayretkeşliğini göstermişlerdi. 
Ancak, vaktaki komisyon çalışmaları 
başlamış, o zaman D. P. idarecileri bu 
şekilde küçük taktik oyunlan ile de 
gayeye vasıl olmadıklanm görmüşler
di. Zira komisvonlar bütün milletve- 
kilerine acıktı. Meselâ sağlık komis
yonuna seçilmemiş bir ihtisas erbabı 
doktor, nek âlâ gelip sağlık encüme
ninde tenkitlerde bulunabil;yordu. 
Yapamadığı tek ™v komisyondaki oy
lamalara katılmamaktı. Eh. bunun 
da Muhalefet için zaten pek bir değeri 
yoktu. Zira korrrisyonlann çoğunluğu
nu D. P. milletvekilleri teşkil ediyor
du. Mühim olun komisyonlara çıkıp 
aksaklıkları vüze vurmaktı. K ırar na
sıl olsa D. P çoğunluğunun otomatik-
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leşmiş parmaklan ile çıkıyordu. İşte 
geçen yılki bu tecrübe, bu ytf da bir 
kere daha aynı yola sapılmanın mana
sızlığım ortaya koymuş? olacak ki, mu
halefet milletvekilleri kendi grup ida
re heyetleri tarafından aday gösteril
dikleri yere seçilmekte herhangi bir 
güçlükle karşılaşmadılar. C. H. P. li
leri memnuniyete sevk eden de bu idi.

Ziyaretler
54 öncü geldi.

r ' eçen haftanın ortalannda, Hari- 
ciye köşkünün büyük ihtimamla 

döşenmiş salonlarından birinde, göz
lüklü, orta boylu, neşeli bir zat, duy
duğu korkunç bir infilakın sesiyle ol
duğu yerden' beş-on santim sıçradı 
ve İngilizce: ‘‘Ne var, ne ohıyor” di
ye bağırdı. Gözlüklü zatın yaııuıdaki- 
ler, kendisine bir şey olmadığını, sa-

Eurcka !
\| ösyö de La PaMce’i tanır 

mısınız ?
Hakkında parlak bir zf‘kâr

nın “Ölmeden bir çeyrek saat 
; evvel yaşıyordu? diye şarkı 

düzdiiğü Kahraman;
Allah selâmet versin, bizim 

Ahmet Emin Yalman da TUrki- 
yede siyasi huzurun reçetesini 
nihayet keşfetti ve bunu gazete
sinde ilitıı etti:

“Muhalefet, iktidar sevdasını 
bir tarafa bırakmalı !*’

Ah üstad, ne kadar haklısı
nız, ne kadar haklısınız! üju mu
halefet iktidar sevdasını bir bı- 
raksa, bakınız tktidar herşe.vi 
nasıl gül gibi idare edecek...

Hem de mektep^iz maarif i- 
dare etmeye kalkınan nıeşlııır 
Nazırı hasedinden çatlata, çat
la ta!

dece genişletilen Ankara yollarından 
birinde dinamitle taş kmldığını izah 
ettiler. Derince bir nefes alan gözlük
lü adam, tekrar sükûnet buldu ve 
sözlerine devam etti. ,

Eisenhower’in sözc'isü Hagerty’- 
nin Ankaraya gelişinin üzerinden an
cak 3-4 saat geçmişti. Amerika Cum
hurbaşkanının gezisi münasebetiyle, 
gideceği memleketlerda gerekli em
niyet tertibatını almak için yola çıkan 
sözcü, alâkalılarla bu tedbirler hak
kında görüşmekteydi. Hagerty’nin ge
lişinden haberleri olmasına imkân bu
lunmayan yol ameleleri, emniyet ted
birleri organizatörünün yüreğini 
ağzına getirmişlerdi.

Hagerty fou derece korkmazdı. 
Korkmazdı ama, hafızasına itimadı 
olan bir adamdı. Hafızası yanılmıyor
sa rahmetli dışiişleri bakanları Dul- 
les bundan iki yıl kadar evvel, böyle

bir gürültüyle Ankara adlı şehirde 
karşılaşmıştı.

Başkan Eisenhovver’in 54 kişilik 
öncü heyetini getiren Boeing - 707 
tip “Uçan Beyaz saray” saat 11.45 de 
Esenboğa hava alanına geldiğinde bir 
takım gri pardesülü, kısa kesilmiş 
saçlı adamlar alanın muhtelif yerle
rinde sigara içmekteydiler. Telâş a- 
rasında kimsenin gözüne çarpmıyan 
bu şahıslar iki gün evvel hususi bir 
uçakla geç vakit Ankaraya gelmişler 
ve sessiz sedasız Amerikan büyük 
elçiliğinin misafirhanesine yerleştiril
mişlerdi. Sayılan kırka varan, gri 
pardesülüler. Amerikan Cumhurbaş
kanı ve ailesinin hayatını korumakla 
vazifelendirilmiş, gizli teşkilât men
suplarıydı. Geldikleri gece, yanlan^ 
na birer Türk polis mihmandar ola
rak verildi. Ankaranın girdisini, çık
tısını en ufak teferrüatına kadar in
celemeğe koyuldular.

6-7 Aralıkta tekrar Ankarayı zi
yaret edecek olan "uçan Beyaz sa
ray” 3 kilometrelik pistin sonunda 
durabildi. Buradan geri dönerek, ter
minalin önüne geldi. Uçaktan ilk ola
rak ağzındaki likleti süratle çiğneyen 
gri pardesülü bir adam indi. Hemen 
onun arkasından gözlüklü, daima 
gülen ve durmadan hareket eden bi
risi daha göründü. Beyaz sarayın 
sözcüsü Hagerty, jiklet çiğnemiyordu. 
Yanıp sönen flaşlara gülerek poz ver
di ve şeref salonuna doğrru yürüdü. 
Bu arada Eisenhower’e çok benziyen, 
uzun bovlıı bir genç kimseye itibar 
etmeden otomobile doğru yürüyordu. 
Elinde 3 çanta vardı. Kendisine yar
dım etmek istiyenleri reddetti ve çan- 
talanyla birlikte Ankaraya doğru yo
la çıktı. Bu Amerikan Cumhurbaşka
nının oğlu ve Yaveri John Eiseııho- 
vver idi.
fVnçler cesur olur . .
t 1 iseinhower’in sözcüsü şeref salo- 

nunda yaptığı kısa konuşmada bu
radaki vazifelerinin başında, Başkan
la beraber gelecek gazetecilerin ser
best çalışma imkânlarım temin etmek 
geldiğini belirtti. Bunun için Ankara- 
Radyosır-a naralel çalışacak bir 
muhabere teşkilâtı kurulacaktı. Böy- 
lece hâm gazeteciler rahatça çalışa
cak, hemde Başkan Eisenhower k<>- 
laylıkla temas imkânlarını bulabile
cekti.

Beyaz saray sözcüsü, kısa konuş
masını müteakip Ankaraya hareket 
etti. Anıt Kabiri ziyaret sırasında 
Mr. Hagerty yanında bulunan iki 
gene gazeteciye:

“İsterseniz benim otomobilime 
lin. Madem ki vazifeniz beni takiptir, 
güçlük çekmezsiniz.” dedi

Şaşıran gazetecilerin koluna girdi 
ve onları otomobilinde bulunan J  Ei- 
senhovver’e arabadan inmesini söyli- 
yerek yanma aldı. M. Hagerty oto
mobilde sağ'nda ve solunda oturan 
gençlere sırnlan söyledi:

“Dikkat ettim, Türk gazetecileri
nin hemen hepsi çok genç..”

Gazetecilerden biri şöyle cevap 
verdi:
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"Gençler daha cesur olur efen
dim..”

Beyaz sarayın sözcüsü genç gaze
tecinin cevabından bir şey anlamadı 
göründü. Kafasını kaşıdı ve izah et
melerini İster gibi genç gazetecilere 
baktı. Gençler, belkide memleketi dı- 
çarıya Jurnal etmek töhmetinde bıra
kılmamak için sustular ve bir şey 
söylemediler. Ama Mr. Hagerty bir
kaç dakika sonra ceza evinde bulu
nan gazetecilerin adedini sorunca, bir
birlerine bakıp gülümsediler.

Hazırlıklar . .

A nkarada sadece bir gece kalan ve
o akşam Süreyyada yemek yiyerek 

otel Balının 601 numaralı odasında ya
tan beyaz saray sözcüsü, Eisonho- 
wer'in oğlunu, gizli teşkilâtın müdür
lerinden ikisiyle beraber Başkentte 
bırakarak karaçiye hareket etti.

Amerikan Cumhurbaşkanın ve a- 
ilesinin hayatım korumakla vazifeli 
olan 'bu teşkilât, Eısenhover’in geçe
ceği. bütün noktalarda en ufak tefer- 
rüatma kadar tedbirini AKİS’in bas
kıya verildiği şu anda almıştır. Fil
hakika bundan bir hafta kadar evvel 
lstanbula oradan da Ankaraya gelen 
Boeıng-707 tipindeki askeri uçağı i- 
dare eden nilot, sırf meydanın husu
siyetlerini öğrenmek için böyle bir 
uçuşu yapmıştır. Bundan başka Ame
rikan Cumhurbaşkanının uçuş rota
sında, denize rastlayan bütün alan A- 
merikan donanmasının tarassutu al
tında bulundurulacaktır. Bu denizler
de aralık olarak, Amerikan donan
masına mensup muhripler uçağın de
niz üzerine rastlayan rotası dahilin
de seyredeceklerdir. Tesbit edilen 
programa göre. Eisenhover Ankara- 
daki bir gecelik misafirliğinin dönü
şünde bir emniyet tedbiri alarak, kal
dığı Amerikan sefaretinden Esenbo- 
ğaya helikopterle gidecektir.

D. P.
CENTO hazırlığı

A Ankara adından pek hoşlanmayan
Menderes çarşamba günü gene la

tan bul a. uçarak mevsimin geçmesine 
ragTnen, doğruca yazlık başbakanlık 
binasına indi.

Böylece D. P. üst kademeleri ku
lisinin Ankara cephesi inkıtaa uğrar
ken, -Başbakan Ankaradan ayrılınca 
D.P. üst kademelerinde bir icrai re
havet başgösterir. Her nekadar ba
zı g a z e t e le r d e  Abdullah Akerin baş
kanlığında kabinenin toplanarak 
basın affını görüştüğü yazılmışsa 
da, Aker h am i selâhiyetle kabine
yi toplıyabileceğini, kendisinin de 
bilinmediğini söylemiştir- İstanbul 
D. P. ve Belediye Reisi Aygün, bü
tün işlerini bırakarak Başbakanın 
emrine girmiş oldu.

Perşembe günü 9.30 dan 15.30 a 
kadar vilâyet binasından ayrılmayan 
Başbakanın yüzünü, hu zaman zar
fında bir Muzaffer Kurbanoğlu. bir 
Ethem Yetkiner bir de yemek getiren 
garson görebildi. 15.30 dan sonra İ 
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mar teftişinin de yerine getirilmesiyle 
Perşembenin yaprağı kapanmış oldu.

Cuma sabahı, işkembecilerin ke- 
penklerinin açık olduğu bir saatte er
kenden vilâyete gelen Menderes, bir 
evvelki gün imar sahalarından aldığı 
ilhamı ilk olarak İmar Bakanı Mede
ni Berke açtı. Şimdi C. H. P. safla
rında bulunan Hürriyet' partililerin 
bir hayli kuvvetli bulunduğu Diyarba
kır vilâyetinin imariyle ilgili son fi
kirlerin rötuşu Kurbanoğlu ve imar 
müdürünün de katıldığı bu görüşme
lerde yapıldı.

Vilâyetler..

T ) oyar bakır vilâyetinin bir meselesi, 
hem de imarı gibi bir meselesi gö

rüşülürken, vüâyetliği vaadedüdiği 
halde liste dışı bırakılan Bandırma 
kazasından gelen ve yüzlerinde atlatıl 
mış insanların ifadelerini taşıyan bir 
heyet mensuplan boş yere bekliyor
lardı. Aynı gün Bandırmakların ku
lakları da Başvekille görüşmeye gi
den heyetten gelecek sese çevrilmiş
ti. Kabul edilmedikleri haberi gelin
ce yüzlerdeki karamsar ifadeler iyi
den iyiye arttı. Geç vakitlere kadar 
Bandırma sokaklarında ikinci defa 
atlatılmanın tefsirleri yapıldı. 16 il
çe il olsundu, Bandırma bu Üstenin 
dışında kalsındı. Herhalde Yırcalı ve 
120 taraftarı bu işe engel olmuştu. 
Karamsarlık vakit ilerledikçe sert 
tefs.rlere ballanıyordu. "Eğer bu ha
ta düzeltilmezse Bandırma kapılan 
da D. P. milletvekillerine kapatılırdı.”

Maamafih yüzlerinden atlatılmış 
insanların ifadeleri okunan Bandırma 
heyeti mensıiplarının karamsarlıklan 
uzun sürmedi. Cumartesi günü ka
bul edilen heyet mensuplan hayli il- 
t rat gördüler. Başvekil, 1950 yılın- 
danberi v.lâyetlik vaadiyle avunan 
Bandırmalılann dileklerini ilgiyle

dinledi ve kendilerine hak verir gö
ründü: “Bandırmaklar üzülmesindi. 
Vilâyet olacak kazalann başında 
Bandırmayı görmemek mümkün 
müydü canım”.

Vilâyet' binası 16.30 efe terkedil- 
dikten sonra. Eğitim Millî komis
yonu raporu yüzünden bir hayli sıkın
tılı bir hafta geçiren Maarif Vekâleti 
vekili Tevfik İleri'nin telaşlı adımlar
la merdivenleri tırmandığı, fakat bu 
tırmanışı kısa bir fasılayla telaşlı bir 
inişin takip ettiği görüldü. 18.30 da 
Parkotelde İleri ve Menderes arasın
da yapılan ve uzun müddet devam e- 
den konuşmalann merkezini bu hafta 
içinde hayli fırtına koparan Eğitim 
Milli Komisyonu raporunun teşkil et
tiğinde kimsenin şüphesi yoktu.

Bandırmaklar meselesinin de hal
ledildiği Cumartesi gününün progra
mında bulunan 16.30 a kadar süren 
kabuller faslından başka, imar saha- 
lalarının dolaşılması, ve Ankaradan 
gelen Sayın Cumhurbaşkanının kar
şılanması da ifa edildi, istiralıatle geç
mesine rağmen, Pazar günü Gedik, 
Akçal ve Medenî Berkin ziyaretleri 
pek kısa sürmedi. Hiç gülmeyen Ge- 
dikin yüzünün son günlerde gülme- 
mekten de öteye, bir ifade taşıdığı 
dikkatten kaçmıyordu. Esasen Men
deresle arasındaki mesafenin bir hay
li açılması, bazı çevrelerde “araları 
iyi değil” şeklindeki yonımlara yol 
açıyordu.

Set seferi
T-) azartesi günü Selâmiçeşmedeki

evinden daha gün ışımadan fırla
yan Hava Yolları Genel Müdürü Ulvi 
Yenal Yeşilköye erkenden gelerek 
SET uçağının hazırlıklarıyla meşgul 
oldu. Hazırlıklar tamamlanırken u- 
ğurlayıcı zevat, gruplar halinde Ye- 
şilköyde görünmeğe başlıyordu. İl 
idare kurulu üyeleri bir yana kıeakı-

Mcnderes SET iM^a ı̂nın prnct'resindo
İy i yolculuklar/-
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lırsa crkenciler arasında Basın Yayın 
(jcaol Aiuoüi'ii Alternur Kılıç, İstanbul 
Milletvekili ve Havadis Gazetesi idare 
meclisi azalarından Muhlis Erdener, 
İzmir milletvekili Rauf Onursal, er
kenciler arasındaydı. Ethem Mende
res, Haşan Polatkan ve İstanbul Def
terdarı üçlüsünü Başbakanın çocukluk 
arkadaşı Rıfat Kadızade takip ediyor
du. -SEV uçağı kazazedelerinden olan 
ve tavana asılı olarak sallanan Başba
kan kurtardığını söyleyen Kadızade 
de Tahran sezisine İştirak eden ze
vat arasındaydı- Genel Müdür, SET 
in kaptan Pilotu Şakir Palasay ve es
mer hostesi Dürdanaye son tali
matını verirken saat sekizi beş geçe 
0073 plâkalı kadillak piste girdi. 0073 
ten yüzünden durgun bir ifadeyle çı
kan başbakanı sadece Kemal Aygün 
takip etti. Namık Gedlki arayanlar, 
gözlerini 0073 ten çevirmek zorunda 
kaldılar. Ged k, Aygünün arabasıyla 
beraberinde İran sefiri, Orhan Çapa 
Medeni Berk ve Haldun Simavi oldu
ğu halde gelmişti. Hürriyet Gazetesi
nin genç patronu Amerika gezisinden 
sonra Tahran gezisine de iştirak edi
yordu, ama bn davet eskisi gibi tan
tanalı olmamış, Simav nin yolcu ol

duğu ancak uçağa girerken anlaşıl
mıştı. Gri bir elbise ve kırmızı bir kra
vat takrruş olan Menderes son derece 
çıktı. Herkesin ayrı ayrı elini sıktı, 
öyle askeri merasim filan da isteme
di. Bu sırada plâkasız arabasıyla ter
minale gelen Sayın Cumhurbaşkanı 
Bayar, yarı bellerine kadar eğilerek 
el sıkan uğurlayıcılara mukabele et
tikten sonra Şeref salonuna girildi. 
Bayar, Menderes Zorlu triyosunun 
poz verdiği fotoğraflarda Gediği ara
yanlar, yine boşuna yoruldular. Gü
lümseyen İçişleri bakanı. Şeref salo
nunun dışında kalm’ştı. El sıkışma 
faslından sonra Menderes. Savın Ba- 
yara salonda kalmasını söyledi vo u- 
çağa doğru yürüdü. Bayar da SET’in 
kapısı kapanana kadar Şeref salonun
dan çıkmadı. Yolcular uçağa biner
ken. Başbakanın özel kalem müdürü 
A rif özgenin uğurlayıcılar arasında 
bulunan Basın Yayın Genel müdürü
nü çağırdığı görüldü. Altemur Kılıç, 
özgenin sözlerini garip bir yüz ifa
desiyle dinledikten sonra uçağa bin
mek zorunda kaldı. Aslında, Başba
kan uğurlandıktan »-mra Ankaraya 
dönecekti. Ama birkaç dakika içinde 
bavullarını bi’e termiralde bırakarak 
programını değiştirdi. Hazırlıksız 
yolcular arasında İstanbul sayılı fo
toğrafçılardan Kemal Baysal da bu
lunuyordu. S a ^  sekizi yirmi geça 
Başbakanın "Kaldırın” emri üzerine 
dört motorlu SET uçağı 12 yolcu. 43 
bavulla -bavulların üçü Başbakana 
aittir- hareket etti.

Varış

T ran Hükümetinin dâvetlisi olarak
CENTO azası Uç devlet temsilci

lerinin müşterek meseleleri etrafında
ki görüşmelerine katılmak üzere Tah
rana giden Türk heyeti saat 16.50 de 
Mehrabat hava alanına indi.

Hava alanında Menderesi. İkbâl 
karşıladı. Merasim pek parlak oldu.
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Zorlunun bavulları
Lüzumlu egya...

Başbakan merasim kıtasını selâmla
dıktan sonra. Türk Büyük Elçiliğine
gitti.

Dış Politika
Bir misafir bekleniyor
j\ I eııderes Tahranda Türkiye BÜ- 

y'.lk Elciliğinde yorgunluk kahve
sini alırken Türkiye ‘başkentinde de 
alâka 'uyandırıcı bir misafirin ağır
lanmasına ait son hazırlıklar yapılı
yordu. Menderes ve Zorlu yalnız git
tikleri Tahrandan uzun boylu, uçlan 
yukarı doğru kıvnk bıyıklı, tngiliz- 
lerin meşhur “Hindistan ordusu al
bayı” tipli, iri, erkek güzeli bir Pa
kistanlI ile birlikte döneceklerdi. Mi
safir, Pakistanın 51 yaşındaki Dev
let Başkanı Eyüp Handı.

Eyüp Hanın ismi, dünyanın dört 
bir köşesinde gecen sonbaharın mah- 
sun günlerinde duvuldu. Gerçi, yakı
şıklı Mareşal 1951 yılından beri Pa- 
kistanın dışında bastırıyordu. Buna 
ma banş zamanlarında daima olduğu 
gibi gürültücü politikacıların şaşaası 
ağırbaşlı askerin adını bilhassa Pa- 
kistanın dışında bastırılıyordu. Runa 
mukabil memleketlerinin halinden şi
kâyetçi olan PakistanlIların kalbinde 
Eyüp Han. bir ümit ışığı olarak ya
tıyordu.

Diplomat asker
rP  ahsilini meşhur Aligarh Üniver

sitesinde tamamlıyan Mareşal E- 
yüp Han ilk askerî eğitimini İngilte
re’de Sandhıırst Kıraliyet Askerî Ko
lejinde görmüş ve 1928’de buradan 
mezun olmuştur. İkinci Dünya Harbi
ne fiilen katılmış ve Birmanya cephe
sinde vazife görmüştür. Harp bittiği 
zaman kendi taburunun komutanlığı
nı ifa etmekteydi.

Pakistanın kurulmasından sonra.

Tuğgeneralliğe terfi etmiş ve daha 
sonra Doğu Pakistan silâhlı kuvvet
leri komutanlığına tâyin edilmiş olan 
Eyüp Han. 1948 Aralık ayında Tüm
general olmuş ve 1950 senesi ortala- 
ruıa doğru Pakistan orduları komu
tan yardımcılığına getirilmiştir.

17 Ocak 1951’de Pakistan ordula
rının ilk Başkomutanı olmuş ve bu 
vazifede kaldığı müddet içinde Ordu
yu yeni baştan tanzim ve teçhiz ede
rek müessir bir hale getirmiştir.

Pakistan, bilhassa 1954’den son
ra, beceriksiz, muhteris ve zayıf po
litikacıların elinde istikrardan mah
rum bir manzara gösteriyordu. Böyle 
idarelerin bariz vasfı olan "resmi 
hırsızlık” inanılmaz derecede alıp yü
rümüştü. Sosyal düzen tamamiyle bo
zulmuştu. Bütün yüksek tabaka ken
di kendisini zengin etmekle meşgul 
olduğundan, politikaya atılmadan ön
ce meteliksiz bilinen kimseler milyon
lar içinde yüzdüklerinden eline, fırsat 
geçen herkes ‘‘bir vurgun vurmayı" 
mUbah sayıyordu. Devlet dairelerinde 
memurlar, haklı olarak, kendi çapla
rında rüşvet almadan iş görmüyorlar
dı. Yükselen politikacılar insafsızca 
çalışıyorlar: döviz tahsisleri, ticari 
müsaadeler, ihaleler hep onların eliy
le vo menfaat mukabtlinde dağıtılı
yordu. Pakistan yavaş yavaş ikiye ay
rılıyordu.; ufacık bir "çok zenginler” 
zümresi ve kocaman bir “çok fakir
ler” kütlesi. Zayıf hükümetler birbi
rini takiD ediyor, rezalet, dedikodu
ları, kulaktan kulağa yayılıyor, yar 
yer ayaklanmalar oluyordu. Bu sırada 
devletin başında İskender Mirza bu- 
kmuvordu.

1 ipte 2 cambaz oynamaz

f'leçen yılın Ekim ayında memleket 
artık idare edilemez bir hal almış

tı. Tek çare Pakistanda yeni bir rejim 
kurmaktı. Tunun da yolu hükümet 
darbesi yapmaktı. Fakat hükümet 
darbesini bizzat Devlet Başkanı ya
pacaktı.

İskender Mirza, Başkomutan E t 
yüp Hanla temas etti. Çürümüş rejjiıp'i- 
de sağlam kalan tek kaya Pakistan 
Ordusuydu. Nitekim Amerikamn 
meşhur aylık mecmuası Atlantic Ma
gazine o sıralarda neşrettiği bir tah
lil yazısında Pakistanın her rnücsse- 
sesini yerin dibine hatifmiş, bir silâh
lı kuvvetleri övmüştü. Eyüp Hanın 
şah3i eseri olan Ordu, üstelik memle
ket n tek teşkilâtlı kuvvetiydi.ve bir 
hükümet darbesi ancak silâhlı kuv
vetlerin desteği sağlanırsa muvaffak 
olabilirdi. Eyüp Han, İskender Mirza
ya muvafakatini bildirdi.

Devlet Başkanı 7 Ekim 1958’de 
Anayasayı ilsra ve örfi idare ilân etti, 
örfi idare komutam olarak Eyüp Ha
nı işbaşına getirdi. Parti hayatı ve bu 
hayatı dejenere eden menfaatçi poli
tikacılar saltanatı son buluyordu. 
Halk zaten şikâyetçiydi. Bu yüzden 
tok bir silâh atılmadı, tek bir tank 
harekte geçmedi hiçbir karışıklık 
çıkmadı. Hükümet selâhiyetlerini dev
retti. Meclis kapatıldı.

Görünüşte, Pakistanın hakimi İs
kender Mirzaydı. Fakat hakiki kudret
Eyüp Hanın elindeydi. Emirleri Is-

■ . ■ ? . i :•
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Eğiiim Meselesi...

T1 ürklyenln herhangi bir köşesinde kartınıza çıkan
ilk vatandaşa »orunuz.: “Meydan indirip yükseltmek 

nü. okul > apınak un,” Yine »orunuz lngiltcrcden tonlarla 
viski İthal etmek mi, ortaokul ve liselerimizin muhtaç ol
duğu fizik ve kimya lâboratııvarlan için malzeme İthal 
etmek mİ?” Döviz imkânlarımızın darlığını bilen hiç bir 
sağduyu sahibi, "ne palıasına olursa olsun, viski” dcıni- 
yecektir.

Bu fikirde olmıyan, sadece bazı D. P. mes’ulleridir. 
Bir muharlrln geçenlerde pek tatlı bir tarzda ifade etti
ği srtbi: “Eğitim, Tiirkiyenin bir numaralı meselesi ola
bilir, fakat son dokuz yılın mes’ullerinln meselesi değil
dir.” • »

Okut çağına geldikleri halde İlk öğretime bajjlıya- 
mıyan bir milyondan fazla Tilrk çocuğu onların “mese
le”»! değildir. Aksi halde, İlk öğretim kanunu altı buçuk 
yıldan beri dosyasında uyutulmuzdı. Nüfusumuz arttık
ça “Ünımi” vatandaş sayısının da artması, onların “me- 
sele”si değildir. Aksı halde, kapatılan halkevleri yerine 
çoktan Halk Eğitim i merkezleri açılmış olur, Ila lk  Eği
timi kanunu tasarısı raflarda tozlaıımazdı.

Esenboğadaki bir karşılama veya uğurlama töre
ninde bazı bakanların eksik bulunması belki “Mesele” 
olabilir. Fakat birçok bakanlıkların -bu arada Milli Eği
tim Bakanlığının- aylarca münhal kalması hiç de ‘ me
sele” değildir.

“Türkiye Eğitim  Millî komisyonu”nun raporu, biitün 
gizleme gayretlerine rağmen, nasıl oldu da basının eline 
geçti? Bu bir “mesele”dir. Nasıl oldu da, üç üniversite 
öğretim üyesi, İki Talim ve Terbiye Heyeti Azası, bir ba
kanlık müfettişi, bir Umum müdür muavini, bir maarif 
müdürü, bir teknik okul öğretmeni, bir ilk öğretmen mü
fettişi, bir şube müdürü, D. P. iktidarının kalkınma ede
biyatını hiçe sayan satırlar yazmaya cesaret edebildiler? 
Hele bu, bazı D. P. mesulleriniu nazarında, en büyük 
“mese!e’'dir . . . Fakat, raporda açık ve yer yer acı bir 
dille ortaya serilen milli gerçekler nedense “mesele” de
ğildir. •¥-

Eğitim  Komisyonu raporunun mesleki müşahede ten- 
kid ve teklifleri, elbette eğitimciler arasında münakaşa 
konusu olacaktır. Esasen komtisyon,, raporun tam metin 
halinde yayınlanmasını, bütün eğitimcilere, basın men
suplarına, siyaset adamlarına dağıtılarak unıu'iı! mü
nakaşaya arzedilmesiıü bizzat ve ısrarla talep etmiştir. 
Ancak raporun hiç münakaşa götürnüyecek büyük bir 
meziyeti vardır. Bu rapor açık sözlü, tok sözlü bir ra
pordur. Onu kaleme alanlar, iktidar sahiplerini değil, 
kendi vicdanlarım tatmin etmek kaygusu İle hareket et
mişlerdir.

İşte delili: D. P. mesulleri ormanlar konusunda, 
hayret verici bir rahatlıkla “Ormanlarımızın tahribi di
ye bir endişemiz yoktur. Ormanlarımız bize bugün de,

Turhan FEYZİOÖLU

yarın da yeter ve artar” tezini savunurken. Eğitim  ko- 
nıüsyonunun raporu şu sözlerle tehlike çanı çalmakta
dır. “Bu amansız gidişle . . . .  Türkl.vede yurdumuzun 
ziyneti ve büyük servetlerinden biri olan eski ormanların 
yerine “Ormanları koruyalım” levhalarından başka bir- 
şey kalmayacaktır. Artık sonuna yaklaşmakta olduğu 
muz bu milli fada  yeteri karlar sert, müessir ve keslıı 
tedbirler almak yönünden hükümeti ve eğitimle alâkalı 
tarafları bakımından da bilhassa maarif Vekâletini ilgi
lendirir”

Başka bir misal: Plânsız, istikrarsız, israfçı ve 
gösteriçl biri iktisadi politikanın günden güne elle tu
tulur hale gelen acı neticelerini vatandaştan glzliyebll- 
mek hevesiyle D. P. nin giriştiği “Görülmemiş Kalkın
ma” propagandasından habersiz gibi davranan' Eğitim 
Kemiisyonu. raıtonınıla, sade bir hakikati bütün çıplak
lığı İle ifade etmektedir.

“Türkiye toprağının kalkınması, üzerinde yaşıyan 
İnsan unsurunun kalkınmasına bağlıdır. Bu sebeple, eği
tim kalkınması ile haşlanuyan İliç bir kalkınma hakiki 
bir kalk.nraa olamaz.”

Rapor, insan unsurunu yetiştirmiş olan Almanya ve 
l»t>an>anın İkinci diinya savaşından ne ağır yaralarla 
çıktıklarım belirttikten sonra, Türkiyede lıiiküm süren 
“İktisadi kriz” den bahsediyor ve şu lıükme varıyor. “Bu 
durumun, nasıl kalkınacağımızı bilmemekten meydana 
geldiği aşikârdır.” “Raporda, iktisadi kalkınmanın an
cak İlme saygı göstererek İlmi usullerle yürütülebileceği 
ve ıımuıni kalkınma programı İçinde yerini atacak bir 
eğitim plânının” zaruri olduğu da açıkça ortaya kon

maktadır.
Bir Millî Eğitim  plânı . . . Fabrika kurmaktan vi

lâyet kurmıya kadar her İşte ince İnce parti menfaati 
hesap eden basit zihniyetten, bir iktisadi kalkınma plâ- 
nı yapması beklenemez.

Fakat bu memleketin köyünde, kentinde mâşeri 
vicdan ve sağ duyu hükmünü vermiştir. “Belki yarın, 
belki garından da yakın” sabah olacak, memleketçi bir 
görüş dar partiza«lığın yerini mutlaka alacaktır.. İşte o 
gün Amerika Birleşik Devletlerinin milli gelirde yüzde 
5,5 u eğitime ayırdığı, okuma yaz na bilen vatandaş 
nisbetini yüzde doksan dekuza ulaştırni’ş .Japonyanın 
millî gelirinden yüzde 4.3 ünü eğitime verdiği, Alman- 
yanın aynı maksat İçin millî getirinin yiizde 3,5 unu tah
sis ettiği bir dünyada, Türkiyenih milli gelirinden sa
dece yüzde 1,8 İni bu hayatî davaya ayırarak -ve birkaç 
büyük şehirde beş on caddeyi Itlıal inat' neon lambalarıy
la süslemeği öğrenerek- çağdaş nı denlyet seviyesine 
ıılaşamıyarağını kavrayabilen b!r zihniyet * u me ııleketin 
kaderine istikamet verecektir. O gün. an. ak o gün, ,Tür- 
kiyenin bir numaralı meselesi Türklyeyi idare edenle
rinde meselesi olacaktır.

kender Mirza da Verse, tatbik eden 
Başkomutandı. İkili idare Uç hafta 
sürdü. Üçüncü haftanın sonunda, böy
le hallef'de mutad olan hâdise cereyan 
etti. Madem ki hakiki kudret Eyüp 
Handaydı, Eyüp Han niçin İskender 
Mirzadan emir alacaktı? Başkomu

tan, hükümet darbesi yapan Devlet 
Başkanına yurd dışına gidip biraz ha
va almasını tavsiye etti. Para, pul, 
döviz, herşey verilecekti. İskender 

Mirza teklifi reddederse başına ne ge
leceğini anlamakta fazla zorluk cck- 
medi. Eski Başkomutanının tavsiye- 
siyesıne uydu ve geçiminin sağlanaca
ğı garantisini elde ettikten sonra gü
zel efinl aüp Pak ıs tanı t erk et ti. Böy-

lece Liyakat Ali Hanın ölümünden 
beri memleketi kemiren tdarenin son 
temsilcisi de temizlenmiş oluyordu.

27 Ekim 1958’de Eyüp Han kendi
sini Devlet Başkam ilân etti.

Reform hareketleri 

t 1 yüp Han Pakistanın hâkimi olur 
olmaz derhal reform hareketlerine 

girişti. Evvela hırsızlıkla, büttln bir 
millet ve ordu tarafından desteklenen 
mücadelesine girişti. O zaman görül
dü ki Bakanlar arasında bile kara
borsa yapanlar vardır. İdarenin üst 
tabakasında dUrilstlUk boy, gösterin
ce, pek tabii olarak, buııun akisle
ri bütün mekanizmaya yayıldı. H ır
sızlık için de öyle olmamış,mıydı? E*

yüp Han memurların maaşlarım art
tırarak onlara rüşvet almadan geçin
mek İmkânım sağladı. Rejimin temiz
lenmesi Eyüp Han idaresinin büyük 
başarılarından biri oldu. Böylece. Pa- 

kistanm Kuvvetli Adamı isbat etti ki 
eğer Kuvvetli Adamın kendisi temiz
se, eğer kendisi dostlarım Eengin et
mek gayesini gütmüyorsa, hırsızlık
lar pekâlâ önlenebilir#Zira, balık baş
tan kokar.

Evüp Han diğer sahalarda da Pa- 
kistana yeni bir cehre vermek için 
kollan sıvadı. Başkenti bir ticaret 
merkezi olan Karaşiden alıp Peşa- 
ver’e taşımaya koyuldu. Karaborsacı
lık, istifçilik, kaçakçılık emniyet s&£>
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lanır sağlanmaz azaldı. Enflâsyonu 
durdurma yoluna girildi. Eyüp Han 
zecri tedbirlerden kaçınmadı; fakat 
hemen daima hislerine kapılmama- 
ya, merhametsiz, insafsız ve vicdan
sız davranmamaya çalıştı. İntikam 
yoluna sapmadı. Cezalılar cezalarım 
çektiler. Haksız servetler, bunları 
çalan siyasi çapulcularda bırakılma
dı. Ancak, her şey hukuk ve kanun 1 
dndları içinde cereyan etti.

Bütün bunların hepsinden daha 
mühim olarak Eyüp Han Pakistanda 
yeni bir riizgânn esmesini, yeni bir 
zihniyetin doğmasını temin etti.

Ya Demokrasi?

I>  akistanın Kuvvetli Adamı, ö rfi
İdare Komutanı olarak hakimi

yeti eline aldığında “Açık olarak şunu 
belirtmek isterim ki asıl gayemiz 
memlekette halkın anlayabileceği ve 
işleyebilir bir demokrasinin kurulma
sıdır'’ demişti. Eyüp Han bu sözleri
ni unutmadı. Gerçi, bu neviden sözler 
tehlikeli bir mâna da taşır. “Halkın 
anlayabileceği ve işleyebilir bir de
mokrasi” tabiri şahsi idarenin deva
mı için bir maske olarak da kullanı
labilir. Fakat bir yıllık idaresi sıra
sında Eyüp Han samimi olmadığım 
açığa vuran bir hareket yapmadı. Me
selâ, Ordunun başı olarak iktidan al
dığı halde orduyu siyasete karıştır
madı ve sivil makamları askerî ma
kamların üstünde muhafaza etti. Me
selâ, İran Şahmın aksine, reformları 
kendi saltanatının tehlikesizce deva
mını akıllıca yoldan sağlayacak bir 
vasıta olarak değil, Pakistam haki
katten demokratik bir idare tarzına 
yaklaştıran adımlar olarak ele aldı. 
Nitekim, işbasına geçtikten sekiz ay 
sonra, Haziran başında, “Temel De
mokrasi” adını verdiği bir plânı mille
tine takdim etti. Arkasından da bu
nun tatbikatına geçti. Bu, kademeli 
bir Demokrasi sistemidir ve nev*i şah
sına mahsus olacaktır.

Bu sisteme göre beş kademede 
meclisler kurulacaktır. Birinci kade
medeki meclis, Türk Köylerinde asır
lardan beri mevcut olan ihtiyar hey’- 
etlerine benzemektedir. Bu Köy veya 
Mahalle Meclisleri doğrudan doğruya 
seçilecek 10 üye ile idare tarafından 
tâyin edilecek 5 üyeden ibnret ola
caktır. Bu meclisler, mahallin idari 
işleriyle Belediyelerle ilgili işlerini 
adalet ve emniyet işlerini ve köy kal
kınması işlerini yürüteceklerdir. Köy 
ve mahalle halkının kendi mahallinin 
menfaatlerini iyi bilmesi sayesinde 
bu meclislerin herhangi bir aksaklık 
olmaksızın çalışabileceği umulmakta
dır. Köy ve Mahalle Meclislerinin üze
rinde Batı Pakistanda tahsil ve Doğu 
Pakistanda Thana Konseyi denilen da- W 
ha üst kademede konseyler kurula
caktır. Bu konseylere, o bölge içinde
ki Köy ve Mahalle Meclislerinin baş- 
kanlan ile Belediye Başkanlan katı
lacaktır. Ayrıca, idare, bu konseyle
re, diğer üyelerin yarısından fazla ol
mamak şartiyle memur üyeler tâyin 
edecektir. Tahsil veya Thana Konsey
lerinin üzerinde Bölge Konseyleri ku
rulacaktır. Nihayet, Bölge Konseyle
rinin üzerinde de Valinin başkanlığın
da Eyalet Konseyleri olacaktır. Bölge 
Konseyleri ile Eyalet Konseyleri, bir 
alt konsey tarafından seçilecek üye
lerle onlara eşit sayıda Devlet me
murlarından teşkil olunacaktır. Tah
sil veya Thana Konseylerinden itiba
ren diğer bütün konseylerin başlıca 
vazifesi iktisadi, sosyal ve kültürel 
kalkınmayla meşgul olmaktır. Milli 
Teşriî Meclis ise Tahsil veya Thana 
Konseylerinin idare tarafından tâyin 
edilmemiş olan üyelerinin ikinci seç
men olarak katılacakları seçimlerle 
kurulacaktır. Devlet Başkanını da 
Millî Meclis değil, fakat, ayni ikinci 
seçmenler seçecektir.

Bu sistem, anahatlanyla, Ingilte- 
renin sömürgelerde uyguladığı terbi
ye edici ve demokrasiye alıştırıcı sis

teme çok benzemektedir. Sistemin ga- 
yesi, halkın millî şuuru ve eğitim se- < 
viyesi yükseldikçe, ona yavaş yavaş 
fiilî idareyi devretmektir. Şimdiki j  
halde, Pakistan halkında bu şuurun i 
ve bu seviyenin yerleşmediği muhak
kaktır. Bu noktada, Eyüp Han haklı- j 
dır. Pakistan köylüsü şimdi ancak | 
kcr.di köyünün menfaatlerini ayırt | 
edebilmektedir. Burun için de köyü- | 
nü idarede geniş yetkilere sahip ola- j 
çaktır. Daha üst kademelerin idaresi 1 
için Pakistan halkı. Devlet memurla
rıyla işbirliği yapacak ve böylelikle j 
Devlet idaresi hakkında fikir sahibi < 
olmaya başlayacaktır.

Eyüp Han. Alatürkton sonra, bir j 
Doğu memleketinde demokrasinin 
yerleşebilmesi için ikinci denemeyi ; 
yapmaktadır. Denebilir ki Eyilp Ha- I 
nın işi Atatlirkün işinden daha zor- < 
dur. Çünkü Türk Milletinin aksine Pa
kistan milletinin tek millet olma şuu
ru, millî gelenekleri ve Devlet idaresi 
tecrübesi ook zayıftır. Üstelik, millet 
varlığının temelinin din farklılığı o- 
luşu, Eyüp Hanı, taassuba karşı Ata
türk kadar «ert davranmaktan ala- 
koymaktadır. Bütün bu zorluklara 
rağmen. Eyüp Han milletinin sevgi 
ve itimadını haizdir. Kendi dürüstlü- -J, 
ğünün ve. idealizminin yanında, başa- 1 
rısı için en büyük ümit de buradan 
gelmektedir.

Eisenhover’c hazırlık

T i u haftanın basından itibaren İran
Şalıı ve Başbakan Menderes geniş 

yap:lı, parlak gri gözlü, sportmen 
-iyi tenis ve golf oynar- Eyüp Han • 
ile birlikte bir mühim meseleyi gö- : 
rüştüler: Başkan Eiserfhower Anka- 
rada. Tahranda ve Karaşide nasıl bir 
hava bulunmalıdır? Eyüp Han Pa- 
kisJtamn iç politika havasını değiştir- f 
miş, fakat dış politikasının temeline ■ 
dokunmamı ştır. Karaşi hükümeti, tıp- ' 
kı Tahran ve Ankara hükümetleri gi- 1 
bi Batı safında yer almıştır. Karaşi
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hükümeti, gerç: Amerikaya karşı Ar.- 
karaya nazaran daha müstakil bir tu
tuma sahiptir, ama Tahrandan daha 
müstakar bir dostluk giîstennekte- 
dir. Eyün Han, dıs politikada, içerde 
kuvvetli bulunmanın verdiği imkân 
sayesinde cesaretli davranabilmekte 

ve bu cesareti barış yolunda kullan
maktadır. Pakistanın Kuvvetli Adamı 
Yeni Delhiye elini samimiyetle uzata
bilmiş ve gerekli tavizleri göze ala

rak bazı meseleleri hal yoluna sap
mıştır. Eyüp Han, Nehruya Hind ya
rımadasını komünizme karşı beraber

ce savunmayı tekliften kaçınmamıştı. 
Gerçi, H int İç politikasının durumu 
henüz Nehruya bu teklin kabul etmek 
imkânı verecek kıvamda değildir; a- 
ma Eyüp Han böylece, dinamik ve ya
mçı bir dış politikanın şampiyonu o- 
larak Batı âleminde takdir toplamış

tır. Buna mukabil tahrik yoluna da 
saomaması, kendisine Doğru âleminde 
lüzumsuz düşmanlıklar kazandırma- 

mıştır. Bu bakımdan. Tahran konuş
malarında yeni Pakistan, eski Pakis
tan'dan cok daha olgun bir hüviyetle 
ortaya çıkmıştır.

C. II. P.
İki telâşlı yolcu

eçen haftanın ortalarında Car* 
şamba günü vakit gece yarısına 

yaklaşırken, gri bir otomobil Beypa- 
zarımn küçük meydanında sert bir 
fren yaparak durdu. Otomobilden ka
im siyah paltolu, orta boylu bir adam
la, ondan daha boyluca, griye çalan iyi 
cins kumaştan yapılmış pardesülü bi
ri indi. Her ikisi acele adımlarla D. P. 
ilçe binasına doğru yürüdüler ve et
raflarına bakmadan içeri girdiler.

Beypazanna ayağının toruyla i- 
nen iki yolcunun biri eski Ankar* Be
lediye Başkanı Orhan Eren, diğeri de 
eski Ankara milletvekili Ramiz Eren
di. Eren biradelerler yorgunluk kah
velerini dahi içmeden sordular: 

“Adamlar temin edildi mi?..” 

İstenilen adamlar, Ankara yolcu
ları gelmeden temin edilmişti. Ke- 
merez köyünde çobanlık yapan İs
mail ile Uç arkadaşı yan odada bekli
yorlardı. İsmail ve arkadaşları içeri 
alındı. Kendilerine sıkı sıkıya tenblh 
edildi. Ellerine verilecek dövizleri te
ker teker geçireceklerdi. D. P. idare
cileri herşe^i inceden inceye düşün
müş ve Toplantı - gösteri yürüyüşle
ri kanununa aykırı bir hareket yapıl
masının önünü almak istemişlerdi. Ke 
merez köylü çoban Iamaüle 3 arka
daşına yapacakları hareketler birer 
kere daha tekrar ettirildi ve alacakla
rı 15 liraya karşılık kaparo alarak 
beşer lira verildi.

Her şey hazırdı, artık muhalefot 
lideri gelebilirdi.

Beceriksizlik şaheseri

U  eypazarı - Ankara şosesinde siyah 
Chevrolet bir araba yolun hemen 

hemen ortasında durmuştu. Araba
nın içinden çıkanlar yolu kesmişti. İç
lerinden bir tanesi elini kaldırarak ar
kadan gelen bir başka otomobile işa
ret etti, ve şoföre “benzinimiz bitti, 
biraz befizin verebilir misiniz?” dedi.

Otomobilin içindekiler gülüştüler. 
Kendilerinin de benzini ancak otomo
billerini Ankaraya kadar götürebilir
di. "Maalesef” cevabını verdiler. Si- 
vah arabadan inenler yoldan gelmek
te olan diğer arabalara bakmadılar 
dahi. Onlardan benzin istemek işleri
ne gelmiyordu. Benzin istiyebilecekle- 
ri tek araba demin durdurdukları ara
ba idi. Zira onda gazeteciler vardı. 
Ve siyah arabanın sahipleri olan sivil 
polisler biliyorlardı ki, gazetecileri 
dövseler de gene sıkıştırdıklarında ilk 
baş vuracakları ver onlardı. Ama işte 
gazetecilerin otomobilinde de fazla 
benzin yoktu. Olsa muhakkak verir
lerdi.

Polisler boyunlarını büküp siyah 
arabalarının içine çekildiler.

İl adayı Beypazanna gelindiğinde 
saat 10.30 du. İnönü ve beraberinde
kiler dognıca kongrenin yapıldığı sa
lona »irdiler. Delegeler ve dinleyiciler 
İnönüyü alkışlar ve "yaşa babamız” 
nidalan ile ayakta karşıladılar. Zaten 
salona girilirken de Beypazan sokak-

E y i i p  H a n  v e  D i n

P  a kuştan Cumhurbaşkanı Eyiip Han, tıpkı bizim. A tatürkümüz gibi,
* memleketinin özelliklerini nazarı itibara alarak, din meşelerime bü
yük cesaretle parfnak basmış bir Devlet adamıdır. H iç bir şeyden dolayı 
olmasa bile, Eyüp Han sadece bu hareketinden dolayı alkışlanmayı hak 
etmiştir.

Cumhurbaşkanı, memleketinin din adam larına hitaben yaptığı bir 
konuşmada mMslümanlığın bu gün karşılaştığı düvalara vukufla temas 
etmiştir. Söyledikleri sadece Pakistan ıçm değil, bütün müslüman vıem- 
le ketler için doğrudur; üzerinde dikkatle düşünülmedi gereken sözlerdir. 
Göniil isterdi ki idik cumhuriyetlerin başında bulunan politikacılar da 
aynı açık kalpliliği, aynı basireti ve ayın aydınlık fikirleri benimseyebil
sinler, örümceklerin ağlarını bir darbede parçalayabilsinler.

Eyüp Han diti adam larına şunları söylemiştir:

“İslâmiyet, 1400 yıl önce ortaya 
çıktığı zamaıı, İnsan hayatına ye
ni bir mâna ve gâye vermişti. Is- 
lânılyetin bunu yapabilmesi, haya
tın kendi içinden çıkmış dinamik 
ve inkılâpçı bir hareket oluşundan 
ileri geliyordu. İslâmiyet hayatın 
bir parçası olarak kaldığı müddet
çe, Müslümanlar, ilini sahasında, 
tarihte emsaline rastlanmayan mü
kemmellikte, büyük hizmetlerde 
bulundular. Maalesef, zaman geç
tikçe Müslümanlar, gitgide Islâmi- 
yetin, bir hareket olarak haiz ol
duğu büyük vasıflar yerine, onun 
dogmatik taraflarına önem verme
ğe başladılar.

Bunun neticesinde, hayat He din 
arasında gitgide genişleyen bir u- 
çururn meydana geldi. İslâmiyet, 
aslında, bu uçurumu yok etmek i- 
çln ortaya çıkmıştı. Fakat. Müslü- 
nıanlar, bizzat kendileri bu uçuru
mun daha da büyümesine hizmet 
ettiler. Din ile hayat arasındaki 
bağ kopunca, hayat yine de şu veya 
bu Istikamotte devam eder. Fa
kat, din intibak ve ilerleme kabili
yetinden mahrum, cansız bir cisim 
haline gelir; cami ve •türbelerdeki 
ibadet şekillerinden ibaret kalır. 
İnsanlık, illin ve felsefe sahaların
da büyük adımlar altığı halde, din, 
asırlar boyunca olduğu yerde kal
mıştır. Islâmiyetln yarattığı muci
ze. putlan devirmek iken; Müslü
manların trajedisi, İslâmiyet! bir 
put haline sokmak olmuştur.

İşte, bizim milli hayatımızda 
da, asnn gelişmelerine ayak uydu
ranlar kötii Müslüman, şekil ve 
doğmalara bağlı kalanlar ise ha
kiki Müslüman sayılmışlardır. B i
rincilere kâfir, öbürlerine İse mü

min denmiştir. Her ileri adını, her 
yeni icad her yeni eğitim sistemi 
İslâmiyet* a.vkın sayılmış ve bu İn
kılâp hareketlerine önayak olanlar, 
tarihin hemen her devresinde, fet
valarla mahkûm edilmişlerdir. Her 
Cuma camilerde verilen vaızlara 
bir göz atınız. Göreceksiniz kİ her 
yenilik, sırf yenilik olduğu için kö
tülenir. Ben. İslâmiyet gibi asil bir 
dinin, terakki düşmanı diye göste
rilmesini, Islâmiyete karşı en bü
yük günah sayarım. Bu, modem 
bir dünyada inanan Müslümanlar 
olmak isteyen gençlerimize karşı 
çok yanlış bir tutumdur. Yirminci 
asır insanına samimi bir Müslü
man olduğunu göstermek için, a- 
s rlarra geriye gitmek mecburiye
tini yükseltmek hayata karşı da, 
dine karşı da, büyük bir haksızlık
tır.

İslâm dünyasının bugünkü ge
riliğinin bellibaşlı sebeplerinden bi
ri tarikat taassubudur. Bunu gör
memezlikten gelmek delilik olur. 
Ilangi tarikatiıı en iyisi olduğu ko
nusunda çıkan münakaşalar, ancak 
kötü neticelere götürür. Yapılması 
gereken şey. tarikatler arasındaki 
müşterek noktalan bulup çıkar
maktır; farklar üzerinde durmak 
değil. Din alimlerinin asıl vazifesi 
İşte, bu İman birliğini belirtmek ve 
ortaya koymaktır.

Bugünün ilerleyen dünyasında 
din adamlarının ilim, felsefe, ikti
sat ve modern tarih sahalarındaki 
terakkileri öğrenmeleri kesin bir 
zarurettir. Bunun gibi, modern p- 
ğitlme tabi olanların da. öğrendik
leri »evlerin, dinin ana temelleriy
le ihtilâf halinde olmadığını anla
maları lâzımdır.”
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Mareşallik Asası
P  ollttkacılık Doğuda d» zordur, Batıda da., Gerçi zorluklar aynı de

lild ir ; çevrenin farklı olması neticesi politikacıların önitne çıkan 
engeller değişiktir, l'akat esas itibariyle politikacılar, nerede bulunurlar- 
sa tnıluıısıııılar, başarı kazanmak için mutlaka normalin iistunde gay
ret göstermek zo; undadırlar.

Bat da güçlük, kudrete giden yolun üzerindedir. Yol üç aşağı beş 
yukarı eş kıymette kalabalık rakiplerle doludur. Onları yenebilmek çe
tin bir mücadeleyi gerektirir. De ı.agojl, aktörlük, halkı avlama gayret
leri... Bunlar, yükselmede en büyük rolü oynayan faktörler değil, olsa 
olsa hakiki meziyetleri daha iyi belirtmek İçin bazıların-ıı kullandıkla
rı tehlikeli vasıtalardır. Dikkatli kullanırsa en olgun cemiyetlerde dahi 
fayda verebilirler, l'akat, esas, daima “kıymet” olarak kalmaktadır. Ra
kipler kalabalığından sıyrılıp öne f.Mayanlar mutlaka devlet adamı va
sıflarına sahip politikaeıla—lır.

Doğuda vaziyet biraz değişiktir. Kudrete giden yol hem o kadar ka
laba) k değildir, hem de aşılacak manialar öylesine çetin sayılmaz. Çok 
zaman kurnaz) k. fütursuzluk ve pervasızlık hakiki değ-erlerl yeııer, çev
relerinden b'raz üstün olan şanslı kimseler emeksizse yüksek n.evkllere 
yerledirler. Tesadüfün payı Doğuda, Batıda olduğundan çok fazladır. 
Ancak Doğuda İktidarda kalıp başarı göstermek Batıya nazaran inanıl
maz dere.ede zordur. Zira İki tehlike Doğuda, kudret sahibinin her an 
burnu dibindedir: Tabanca ve Mareşallik asası!

Şahıslara dayanan rejimlerin kaderi, bir tabanca kurşunuyla de
ğişmektedir. Tabanca kurşunuyla değişmeyen, müesseselerdir. Bu yüz
dendir ki akıllı devlet atlanılan şahsî idare kurmak yerine sağlam te
mellere oturtulmuş nıüesseselerle İdare edilen bir sistem kurmaya ça
lışırlar. Batıda tabancaların Doğuya veya Güney Amerika.va nazaran 
pek seyrek İşlemesinin hakiki sebebi budur. Aslında, şahsi İdarede ıs
rar olundu mu, mukadder Akıbetin gerçekleşmesine engel olatak bir 
tedbir mevcut değildir. İşte, kendisini herkesten kurnaz, İhtiyatlı ve 
fütursuz savan, hatâ işletnlyeceğlnden emin buiuııan Nuri S&id!

Ama, Mareşallik Asası, Doğulu kudret sahipleri için tabanca kurşu
nu kadar büyük bir tehlikedir. İnsan o mevki.ve geldi mi, bütün pA.yele
rin ayağına serildiğini görür. Doğunun her türlü desisesine malik bir 
“Etraf”, kudret sahibini süsliyecek yaldız bulmakta yarışa girer. Haki
ki büyük adamlar bunları ellerinin tersiyle İtebilmek İradesini gösteren
lerdir. Göııiil isterdi kİ Pakistan milletinin başına bir vatanseverlik ör
neği göstererek ve en asil gayelerle geçen General Eyü» ilan harp saha
larında kazanıimam-ş bir Mareşallik apoletini kabul etmesin. Suriyeli 
Hüsnü Zaim, o ilk ihtiyatsızlığını pek ağır şekilde ödemiştir. Eğer Eyüp 
Haıı, elinde taşıdığı Mareşallik Asasına her bakışta etrafında doğunun bin 
tehlikesinin sardığını ve kendisini yolundan ayırmak için tuzaklar ku
rulduğunu hatırlıyacaksa Asadan faydalanacaktır. Yok, onda saltanat 
sürmenin zevkini hissedecekse, beşeri zaaflarına kapılacaksa en İyi ni
yetlerle iş basına geçip mıırakabeslzlikten en kötü Akıbete düşen Doğulu 
vatanperverler zincirine bir halka daha eklenecektir.

Ve hakikaten yazık olacaktır.

lanm  dolduran C. H. P. liler Genel 
başkanlanna karşı büyük tezahürat 
yapmışlardı.

Toplantı yerinin karşısındaki lo
kantada yemek yendi. Mercimek çor
bası, et kadayıf vardı. İnönü çorba iç
ti, meyva yedi. Bu arada İnönü ve ar
kadaşlarına Beypazarlı D. P. lilerin 
‘‘bir tertip” hazırladıkları haber ve
rildi. İnönü aldırmıyordu. Artık böy
le şevlere alışmıştı. Sokağa çıkıldı. 
Bu sırada tertipçiler sökün etti. Sa- 
yılları taş ^atlasa onu bulmazdı, üç  
tanesi ellerinde ‘‘Allahın rahmeti, ik 
tidarın gayreti bizimledir, vılAyet olu
yoruz buna zincir vurma; Eski çatık 
devrine dönmek istemiyoruz” yazılı 
dövizler taşıyordu. Etrafta, Ankara- 
dan bir gece önce alel acele gönderil
miş polisler, doüs görevH jandarma
lar dolaşıyordu. Polis görevli jandar
malar nıakinalı tabancalarla teçhiz 
edilmişti.

Sözüm ona muhalefet liderine göz
dağı verecek olan bir avuç D. P. li yo
lu kesmişlerdi. Birden C. H. P. safla- 
rndan birisi çıktı. Döviz taşıyanların 
üstüne yürüdü ve "Alalım rahmeti, 
İktidarın gayreti bizimledir” yazılı dö
vizi tuttuğu gibi alaşağı etti, yırttı. 
Bunu yaparken de dövizi taşıyana, 
'‘bunu taşımak k in  aldığın 15 lirayı 
ben de sana verirdim, bu kadar zah
mete ne lüzum vardı” * dedi. Ortalık 
birden kanştı. CÜ .P . liler dövizlerin 
üstüne do«ru yürümüşlerdi. Aleste 
bekleyen polisler ve jandarma görev
liler derhal C.H.P lilerin üzerine yü
rüdüler. Dövizi yırtan Ahmet Uçarı 
da kar?a tulumba edip götürmeğe 
başladılar. Po’is>rin ellerindeki Ah
met Uçar ba; ırıyordu. “Yahu dövizi 
taşıyan benim akrabam. 15 liraya ki- 
rsîTmıs. sorun işte o şikâyetçi değil 
s.ze 11e o.uyor?”.

İnönü olanları sükûnetle seyredi
yor ve yoluna devam ediyordu. O bun
ların çok daha fecilerini görmüştü. 
Silâhların sıkıldığına şahit olmuştu. 
Etrafındakiler derhal İnönüyü bir o- 
tomoblle bindirdiler ve hâdise mahal
linden uzaklaştırdılar. Geride kalan
lardan Turhan Feyzioğlu, Bülent Ece- 
vit. Haşan Tez polislere «uçsuz va
tandaşlara copla dipçikle vurmanın 
kanunsuz olduğunu hatırlatıyorlardı 
ama dinleyen kim. Anlaşılan emir şı
kı yerden gelmişti. Halkla beraber 
milletvekilleri de biraz hırpalandık
tan sonra hâdise yatıştırıldı. İnönü 
gitmiş, kavga bitmişti.

Beypazannın kıyıda köşede kal
mış D. P. lileri beceriksiz tahriklerin
de muvaffak olamamışlardı. Gazete
ciler bütün bunları gördükten sonra 
yola çıktılar.

Beypazarı kongresi bövlece D. 
P. lilerin becereksizce tert'pleri ara
sında sona erdi ve akşam üzeri Ayasa 
da uğrandıktan sonra Ankaraya dö
nüldü.

Bir koltukta Uç karpuz 

T l oypazarı kongresinden Uç gün sem- 
ra Konyada bir sinema salonun

da kürsüye çıkan genç bir adam, üç 
günden beri iktidarın gazetelerinde 
radyosunda yürütülmek İstenen bir 
propaganda kampanyasına cevap ve
riyordu. Günlerden pazardı. O gün,
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sayılan binden fazla Konyalı. MevlA- 
na Caddesinin hemen yakınlarındaki 
bir sinema salonunu daha sabahtan 
itibaren doldurmuşlardı. Gene ve gür 
sesli hatip ise kürsüye öğleden sonra 
14’20 de çıkmıştı. Üzerinde lâcivert 

bir elbise, boynunda lâcivert bir kra
vat vardı. Yakışıklı bir adamdı. Da
ha ilk cümleleri ile sinema salonunu 
dolduranların gönüllerini feshetmişti. 
Bu gene adamın adı Suphi Bayl:amdı. 
C. H. P. Parti Meclisi üyesi, Merkez 
İdare Kurulu üvesi ve Adana Mıllot- 
vek.li sıfatlarını üstünde taşıyordu.

Sözlerine, “bizi ihtilâl tahrikçili
ği yapmak, kardeş kanı akıtılmasına 
yol açmakla itham ediyorlar” diye 
başladı. Bir C. H. P. mesul şalisi ola
rak bu ithamı şiddetle reddetti. "B i
lâkis” dedi, ‘"bu memlekette C. H. P. 
olduğu içindir ki ihtilâl çıkmıyacak- 
tır.” Sonra bu ihtilâl lâflannın nere
den geldiğini izah etti. Beypazarı 
kongresinden bu yanadır ki İktidar 
bir defa daha Genel Sekreter yardım
cılarından Kemal Satır ve kendisinin

bazı sözlerini ele alarak geniş kam 
panyaya girmişti. Suphi Baykam 
kendisinin ve Kemal Satmn söyledik
lerini söyle hülâsa etti:

Aylar var ki iktidar alttan alta biz * 
iktidarı bırakmayız propagandası ya
pıyor. Biz de bu propagandayı önle
meye çalışıyoruz. İktidardan gitme
mek ne demek ? Bunun üo volu var
dır. Bir: Şeçim yapmamak, Buna D.P. 
cüret edemez. İki: Rey çalmak^ kay
bedilmiş seçimi kazanmış gibi göster
mek. Buna da Türk milleti müsaade 
etmez. Üç: Seçimi yapmak, rey ala
mamak ve gene de iktidardan gitme
mek. Bunun adına ise iktidardan git
memek değil ihtilâl derler. İşte bu 
zaman ihtilâl çıkar. Bu gavn meşru 
bir yoldur. Cezası ise Anayasada dahi 
belirtilmiştir, ölümdür.

Ben ve arkadaşlarım bunu söylü
yoruz. Bunu söylemeğe de devam ede
ceğiz. Memlekette kardeş kavgası çı
karmak, ihtilâl çıkarmak bu mudur?

Sonra genç hatip devanı ediyordu;
D. P. liderleri çıksınlar açıkça beyan
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Hunim Kırarsa Kaza 
Hizmetçi Kirarsa Kabahat

Kemal Satır
Bir C. a. P. li

D  undan bir müddet önce D. P.
milletvekillerinin en yamanla

rından biri göğsünü srere Kere 
“Seçimleri kaybetsek de iktidarı 
vermiycccğlz” dediğinde hayal sa
hipleri D.P. selâhiyetlilerinden bir 
reaksiyon beklemişlerdi. Reaksi
yon geldi. Ama “Seçimleri kaybet
sek de iktidarı vermeyeceğiz” sözü
ne karşı değil.. Kemal Satırın ilân 
ettiği “Milli iradeye boyun eğme
yenler olursa, hareketlerinin kar
şılığı olarak boyunları İpten, vü
cutları kurşundan kurtulamıyacak- 
tır” hakikatine karşı...

Hüsnü Yaman
Bir D. P. li

Şefin değnek işaretiyle harekete geçmiş bulunan D. P. orkestrasının 
yükselttiği gürültüyü gülümsemeden dinlemek kaabil değildir. Bir D. P. 
borazanında sekiz sütunluk dehşetengiz başlıklar, bir başka I). P. boraza
nının kan damlayan kaleminden çıkan başyazılar, radyoda al şslmumış 
demeçler, tefsirler, hücumlar... Ne olmuş? C. H. P. nln <îenel Sekreter 
Yardıma»!, seçim neticelerini tanımıyaeaklara değil -hadlerine mi düş
müş?-, tanınııyacaklarına kütleleri inandırmak peşinde koşanlara gere
ken ihtarı yapmış! Kemal Satırın söylediklerine iıııza basmamak elbette 
ki mümkün değildir. Elbette ki “M illi iradeye boyun eğmeyenler olursa, 
hareketlerinin karşılığı olarak boy unları İpten, vücutları kurşundan kur
tulamayacaktır”. Nitekim 1946 tecrübesinden sonra da Demokratlar seçim 
sandıklanılın başına hile yapmak niyetiyle gideceklere evlerinden çıkma
dan aileleriyle helallaşmalannı tavsiye etmişlerdi. Onların söylediklerine 
de imza basmamak mümkün değildi. Yok, o iktidar zamanında sanı!:k ba
şına hilo yapmak niyetiyle gidenler olurmuşda bu iktidar zamanında ol
mazmış onun için şhndi böyle konuşmak ihtilâlcilikmiş, çetecilikmiş, teh
ditmiş... 15 itılrı bunlar laftır! Milli iradeye boyun eğmemenin akıbetinin 
no olduğunun bilinmesinde her zaman İçin fayda vardır. Kötü niyet sahi
bi ister bulunsun, ister bulunmasın. Kaldı ki bir takım aşırı Demokrat 
partizanların orada burada Muhalefete rey vermenin faydastzlığını teren
nüm ettikleri, ekseriyeti alanı asa da D. P. nin iktidardan a.vrılmıyaoağı- 
nı İleri sürdükleri her gün gazetelerde yazılmaktadır. Kemal Satırın söz
leri bıı kabadayı zevata karşı sadece kendi şahsi cevabı değil, partisinin 
resmi görüşüdür de... Bu günkü İktidar partisinin muhalefet yıllarında 
resmi ve daimi görüşü de huydu.

O halde sinirlilik nereden geliyor? İç politika hâdiselerini dikkatle 
takip edenlerin farketmemeleri İmkânsızdır: D. P. yi idare eden ekibin 
en korktuğu husus memlekette “D. P. gidicidir" havasının yayılmasıdır. 
Buna mukabil, C. H. P. ne en ziyade fayda verecek hava da “İktidara geli
yoruz” havasıdır. Doğrusu istenilirse büyük kütlerle teması olan herkes 
-ister muvafık, ister muhalif- böyle bir havanın her gün biraz daha artan 
kuvvetle memleketin en ücra köşelerine kadar yayıldığını ad^ta elle tu
tulacak şekilde hissetmektedir. Hâdiselere hemen her zaman doğru teşhis 
koyan lnönüııün dediği gibi millet önümüzdeki İlk seçimlerde iktidarı de
ğiştirmeye kati olarak azimlidir.

Eğer D. P. nin elinde bu havayı dağıtmak için hiç kimsenin inanma
dığı inanmayacağı “Ne olursa olsun İktidarı vermiyeceğiz” p a l a v r a s ı n d a n  

başka imkân kalmamışsa, yapılacak en İyi iş mukadder düşüşün paraşü
tünü hazırlamaktır. Zira hiç kimsenin en ufak tereddüdü bulunmasın: 
Seçimler zamanında yapılacaktır ve MIHI irade nasıl tecelli ederse her şey 
öyle olacaktır. Zaten, aslında, D. P. nln de başka türlü ne bir niyeti, ne de 
havali vardır.

Ama ne zaman bir tane D. P. II çıkar da “Seçimleri kaybetsek de İk
tidarı vermiyeceğiz” derse bir tane C. H. P. H ve tarafsız vatandaş ç kıp 
“Milli iradeye boyun eğmeyenler olursa, hareketlerinin karşılrğı olarak 
başlarına her şey gelecektir” cevabını yapıştıracaktır.

Kızmaca, darılmaca yok!

etsinler Şayet milletin oylan İle seci
mi kazanamazsak iktidardan çekilir 
gideriz, desinler biz de susalım. On
lar bunu söylemedikçe biz de konuş
mağa hakikatleri millete anlatmağa 
devam edeceğiz.

Dr. Suphi Baykamın daha sonra 
Konyanın Uç ilçe kongresi delegeleri
ni bir araya toplayan sinema salonun
da Uşak, İzmir. İstanbul, Çanakkale, 
Geyikli ve Galata Rıhtımı hâdisele
rinden bahsetmesi, iktidar partisini 
“elini kana boyamakla” itham edişi 
ise yeri yerinden oynattı. Alkışlar sa
lonun tavanında boğuk, ama kulakla- 
n  sağır edici akisler yaratıyordu.

İtidalli bir politikacı

I \ t . Suphi Baykamm konuştuğu 
sinema salonunda o gün Konya- 

rnn Merkez İlçe, Kışlalı ve İstasyon 
İlçeleri Kongreleri bir arada yapılı
yordu. Belki siyasî tarihinde ilk defa
C. H. P. üç muhtelif kongresini ayni 
anda ve ayni salonda yapıyordu. Bal
kon, localar da tıklım tıklım, doluydu. 
Ankaradan geniş bir misafir kadrosu 
davet edilmişti. Konya kongresine 
önce İnönü gelmek istemişti. Genel 
Sekreter Aksal, Ege gezisindeydi. An
cak Aksalın cumartesi günü gezisini 
tamamlıyarak Ankaraya dönüşü üze
rine İnönü, Konyaya da Aksalın git
mesini rica etmişti. Onlki etinlük bir 
seyahatin yorgunluğuna rağmen Ak
sal bir gün «ahi dinlenmeden pazar 
sabahı yeniden vola çıkmıştı. Yanında 
Merkez İdare Kumlu âzalanndan es
ki Sağlık Bakanı Dr. Kemali Beyazıt, 
Konya Merkez temsilcisi Daniş Yur
dakul ve Grup İdare Heyetinden Adil 
Sağıroğlu vardı. Suphi Baykam kendi 
arabası ile ve gazetecilerle birlikte 
yola çıkmıştır.

Ankaradan çıkan iki araba yolda 
birbirlerini kaybettiklerinden Konya
ya ayn ayrı girdiler. Konyadan ge
lenleri karşılamak için yola çıkan el
li kadar Konya plâkalı otomobil ise 
binnel otomobilin yanlarından süzü
lüp geçişini fark etmediklerinden, sa
dece Suphi Baykam ve gazetecilerin 
bindiği yeşil Chevrolet otomobille 
Konyaya döndüler. Karşılayıcılara 
arasında Konyanın 1957'ye kadar
D. P. ve daha sonra da Hür P. millet
vekilliğini yapmış olan Muammer 
Obuz bilhassa dikkati çekiyordu. Güç- 
birliğ.-nln C. H. P. saflarına kattığı 
kıymetlerden olan Obuz, üç kongre
nin birden yapıldığı salonda ilk konuş
mayı yaptı. Onu Daniş Yurdakul ve 
Suphi Baykam takip etti.

Dr. Kemali Beyazıt ve Adil Sağır- 
oğlundan sonra sıra Genel Sekretere 
geldiğinde salon bir kere daha ayağa 
kalktı. Alkış, alkış.' alkış...

Aksal kahverengi spor trr elbise 
ve nefti renkli örme bir kravat tak
mıştı. Gözlerinin altındaki mor halka
lar son seyahatinin yorgunluğunun 
izleri olarak asil yilzünü çerçeveliyor
du. Her halivle yakışıklı ve şık bir sa
lon adamı Aksalın ayağında kahve
rengi elbisesinin altına giyilmiş si
yah papuçlan görenler pek şaşırdılar. 
Aksal bu tip dikkatsizlikleri hic yap
mazdı ama anlaşılan günlerdir de
vam edip giden yorgunluk bu sefer 
dikkatini dağıtmıştı.

Ancak İsmail Rüştü Aksal konuş
maya başladıktan sonradır ki saJon- 
dakiler teferruatı bırakıp asıl mesele
lerle karşı karşıya geldiler. C. H. P. 
nln şimdiye kadar gelmiş geçmiş en 
ağır başlı genel sekreteri dâvasına

ve kendisine inanan bir adamın kalb 
huzuru içinde partisinin iktisadi poli
tikasını, sosyal politikasını açıklıyor
du. Söyledikleri son derece sade, son 
derece açıktı. C. H. P. diyordu “gös 
boyayıcı ve sahte bir kalkınma dsğU
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Şah -Âkis Davasının

Doğan Avcıoğlu 
Yazıyı yazan...

f *  eçen kışın ortasında bir gün, C. H. 
v  P. Genel Başkanı İsmet İnönü bir 
mektup aldı. Mektubun altında İra
nın Ankardaki Büytlk Elçisi General 
Hassan Artanın ismi ve imzası var
dı. Muhalefet lideri gözlüklerini tak
tı, mektubu dikkatle okudu. Bitirdi
ğinde, yüzünde derin bir hayret ifade
si vardı. Elinde tuttuğu kâğıdı, sonra 
zarfı tetkik etti. Yanlışlık yoktu. K â

ğıtta da, zarfta da İsmet İnönü adı 
bulunuyordu. Mektup kendisine bitap 
ediyordu. Muhalefet lideri baçını sal
layarak “Allah,. AUaiıi Ne müpaser 

bet?" diye mırıldandı. İranın Ankara- 
daki Büyük Elcisi General Hassan 
Arfa İsmet İnönüye AKİS delgisine 
karşı kendi görücüne göre şikâyetle
rini söyledikten sonra, yine kendi ar
zusuna göre ihtarda bulunmasını bil
diriyordu. , s,ıf£.

Bahis mevzuu olan Ulus gazetesi 
olsaydı teşebbüsün diplomasi adetle
riyle alâkası bulunmamasına rağmen 
mektuba gene bir mâna verilebilirdi. 
Fakat İsmet İnönü ve AKİS mecmua
sı!.. Galiba Büyük Elçi aile münase
betleriyle basın hayatını birbirine pek 

karıştırıyordu ve hayli zamandır An- 
karada bulunmasına rağmen herkesin 
bildiği bazı hakikatlerden hafb»rs(wl!. 
Her halde İsmet înönüden, damadı 
başyazarıdır diye AKİS mecmuası 
neşriyatına miidahele etmesini iste
mek pek beğenilecek bir fikir değildi.

Başka b!r jrartp t<*şoT>Mls

tarihte cezaevinde bulunan Metin
Toker hâdiseyi öğrendiğinde *111- 

n^ekten kendini alamadı. Iranlı dost
larımızın. anlaşılan, hoşlatımad’klan 
yarıların çıkmasını önlemek için kul

landıkları hususi metodlan vardı. Zi
ra mecmuanın başında bulunduğu 
sırada kendisi de böyle bir mektup
almıştı. İran parlamentosu Bahreyni 
İranın bilmem kaçıncı vilâyeti ilân 
ettiğinde AKİS hâ liseyi okuyucula
rına bildirirken bu kendi kendine ge
lin güvey olma teşebbüsünü de belirt
mişti.

Bir kaç gün sonra AKİS başya- 
zarına Iranın Basın ataşesinden bir 
mektup gelmişti. Fakat Metin Toker 
mektubu İsmet İnönü gibi sadece hay
retle doğil, hiddetle de okumuştu. 
Mektupta mecmuanın işlerine karışıl
mak isteniliyordu.

AKİS mecmuasından Basın ataşo- 
stne gerekli cevap bir mektupla tabii 
hemCn verilmişti!

Cevap üzerine ataşe bir vanlışhk 
olduğunu söyleyerek Metin Tokerden 
özür dilemiş. Büyük Elçinin hususi 
davetini bildirmiş, başyazarımız Bü
yük Elçiyle görüştüğünde AKİS mec
muasının Şaha karşı hiç bir antipati 
beslemediğini. İran milletine karşı ise 
derin bir dostluk va sevgi duyduğu
nu anlatmış, fakat hâdiselerin mec
muada yazılmasının tabii sayılması 
gerektiğini bildirmişti.

“Bu neşriyatı durdurun!”

£  İÇiUk kışın ortasında, AKİS’te İ-
ranla ve Şahla alâkalı yazılar çı

kıp ta İsmet İnönüye müracaatları 

-beklenileceği veçhile- netice verme
yince Dış işleri bakanlığımıza baş
vurmuştu. Şüphesiz diplomasi tarihi
ne geçecek olan bu müracaatta Bü
yük Elçi şöyle diyordu:

İran Büyük Elciliği, Şehinşah haz
retlerinin yüce şahsiyetine ve İran 
milletine karşı haftalık AKİS dergi
si tarafından yöneltilen devamlı hü
cumlardan şikâyet etmek mecburiye
tini hissetmektedir.

İlişikte örneği sunulan yeni bir ya
zıda bu dersi tezyifi, milletlerimizi 
bağlıyan kardeşçe dostlukla telifi im- 
kansız bulunan ve kabule şayan olmı- 
yan hakaretamız imalarda buluna
cak kadar ileri götürmektedir.

Diğer taraftan, ayni yazının uv- 
gunsuz muhtevası sizli saıkleri şüp
hesiz Cumhuriyet Hükümetince bili
nen Demir Perde memleketleri bası
nında çıkanı yazılan hayret uyaııdı- 
racak derecede and rmaktadır.

, İran Büyük Elçiliği, İran Hükü
metinin dostluğu ork değerli olan b r 
memleket basınında intişarından hay
ret .duyduğu vc hic bir şekilde taham
mül ede'miyect.ği bu haksız hücum
lara son v«nİHiAf»ini Hariciye Vekâ
letinden rica eder.

Hariciye vekâletinden Adliye ve
kâletine intikal eden bu yazıya Adli
ye vekâletinin verdiği cevap:

“. • • • ■ Mevzuatımızda herhangi

bir yazmın neşrine mâni olunabilece- 
ğuı« dair hüküm mevcut olmadığın
dan AKİS mecmuasının mevzu bahis 
neşriyatına son verilmesi hususunda 
tevessülâtta bulunulmasına kanuni 
imkân olmadığı” şeklindeydi.

Bunun üzerine İran Elçiliği ikin
ci bir. müracaat yapmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Harlcive Ve
kâleti

Ankara

İran Büyük Elçiliği 2 numaralı 
ve 20 Mart 1959 tarihli notasını teyi- 
den haftalık Akis mecmuasında Ma
jeste Ş eh in şah hazretlerinin şahısları
nı hedef tutan bir seri hakaretamiz 
makalelerin arka arkaya intişar et
mesi üzerine, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin ecnebi devletler reisle
rine tevcih edilen tecavüz ve hakaret
leri irtikap edeceklerin cezalandırıl
malarını âmir ve İran’da da aynen 
tatbik edilen alâkalı kanunun, mü
tekabiliyetine istinaden Akis mecmu
asında bahis mevzuu kasıtlı çirkin 
yazıları yazana tatbikini, İran Dev
leti Sehir.şahisinden aldığı talimata 
tevfikan Türkiye Cumhuriyeti Hari- j 
ciye Vekâletinden derin saygılarıyla 
rica eder.

Bunun üzerine Dışişleri bakanlığı
mız Büyük Elçiye Türkiyede böyle bir 
usulün bulunmadığını kibarca bildir
miş arzu edildiği takdirde dâva açı
labileceğini belirtmiş, bu suretle meş
hur ŞAH - AKİS dâvası açılmıştı.

Şah Pelılevi
Yazıya kızan

. Ahi». ss««
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Dâvanın seyri

H  âvaya yoz baslarında Ankara Top- 
* M n  Basın Mahkemesinde başlanıl
dı. Mahkeme heyeti, İbrahim Kefecl- 
oghı, Hilmi Kâmil öztlaydm, Adil Sa

nal dan müteşekkildi. Sanıklar AKİS 
mecmuasının iki yazı işleri mtldürü 
Kurtul A ltuğ ile Süleyman Ege ve 

yadının muharriri Doğan Avcıoglu idi. 
Sanıkları mecmuanın avukatı Sahir 
Kurutluoğlu müdafaa ediyordu. Du

ruşma Türkiye ve dünya basınında 
çok geniş bir alâka uyandırdı. Zira 
böyle bir hadise şimdiye kadar görül
memişti. Fakat duruşmadan üç gün 
sonra dâvaya neşir yasağı konuldu.

Dâva 6334 sayılı kanunun 6732 sa
yılı kanunla muaddel 1. maddesinin 

5. fıkrasına göre açılmış ve AKİS İ- 
rajx Şahını istihkar ve istihfaf hissine 
maruz bırakacak şekilde neşriyattan 
dolayı mahkemeye sevk edilmişti.

Ecnebi devlet reislerine karşı işle
nen suçlarda dâvanın açılabilmesi 
mütekabiliyet esasına dayandığından, 

dâvanın esasını, basın kanunu hu
dudu içinde mütalâa edilen bu fiilden 

dolayı mütekabiliyetin mevcudiyet 
veya ademi mevcudiyeti teşkil etmek
teydi. Müdafaa mevkiim işgal eden 

Avukat Sahir Kurutiuağlu bu nokta 
üzerinde durdu ve İran basın kanu

nunda mütekabiliyet şartının mevcut 
olmadığını söyledi. Kurutluoğlu ayrı
ca ceza kanunun 161. maddesindeki

Sahir Kurutlnoğlu
Bağlam müdafaa...

şikâyete bağlı suçlarda ecnebi devlet 
reisinin müracaatının esas tutulma- 
yıp Hükümetlerinizi dâva ikamesinde 
esas tutulduğunu belirtti. İran büyilk 
elçiliğince 7 Nisan tarihinde tevdi e- 
dilen muhtıranın bu mahiyette bir mü
racaat olmadığını da söyleyen Kurut- 
luoglu. divanın usulsüz açıldığı sebe
bini öne sürerek reddini istedi.

Kurutluoğlunun bu yoldaki talep
lerinden, mütekabiliyet esasının mev
cut olmadığına bu bakımdan toplu ba
sın mahkamesinin dâvada vazifelf ola- 
nııyacağına dair müdafaaya iddia ma
kamı da iştirak etti ve mahkemece 
vazifesizlik kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet savcılığı bu 
karara itiraz etmekte gecikmedi. 1. 
Ağır ceza mahkemesi de vazifesizlik 
kararını kaldırdı ve dâvaya tekrar 
toplu basın mahkemesinde bakılmağa 
başlandı. Toplu Basın mahkemesinin 
iddia makamı, bu sefer suç mevzu’u 
21, 28 Şubat ve 7 Mart tarihli AKİS 
mecmualarında neşredilen "Şahın der
di başka" “Bağdat Paktı, fırtınadan 
fırtınaya", ve “fiaördat .Paktı" başlık
lı yazılardanjşadece 28 Şubat 1959 ta
rihli nüshada"neşredilen Bağdat Paktı 
fırtınadan fırtınaya başlıklı yazı ü- 

aerintte durftrfclf bu yazıda tahtını 
muhafazaya müteallik gayreti netice
sinde iki yüzlü bir oyuna girişmesi hu
s u s  tarma taalluk «den'kısımları sebe
biyle, İran Şahmın her halükârda tah
tını müdafaa etmek gayretinde olan, 
dolayısiyle iki yüzlülük gösteren kim
se olarak tavsif edildiği ve bu suretle 
de şeref ve haysiyetine tecavüz edil
diğini ileri sürdü ve AKİS mesulleri
nin T. C. Kanunun 482. ve 164. mad
deleri gcreğince cezalandırılmalarım 
istedi.

Müdafaa»

C  ahir Kurutluoğlu, müdafaasında 
■ dâvanın tekrar Toplu Basın mah

kemesinde bakılması sebebiyle iki 
nokta üzerine eğilmek gerektiğini be
lirtti. Birincisi, iddianame* ie tatbiki 
istenen 6334 sayılı kanunun muaddel
1. maddesinin 5. fıkrasında küçük dü
şürücü. istihkar ve istihfaf telkin e- 

dici yazının suç teşkil etmesi için, ev
vela neşriyatın hedef tuttuğu şahsın 
resmi sıfatı haiz olması gerektiğini i- 
fade etti. Yabancı devlet reislerinin 
Türkiyede resmi sıfatı haiz kimseler 
addedilemeyeceğini, bu sebeple de hâ
disede dâvanın yürümesi için gerekil 
kanunî unsurların mevcut olmadığımı 
ilave etti. Bu duruma göre ATÜS Şah 
dâvasına eebep olan' fiilin suç teşkil 
etmemesi gerekirdi.

İkinci noktaya gelince, dâvayı ce
za kanunu zaviyesinden mütalâa et
mek lâz’.m gelirdi. Bir dış politika 
mevzuuna taallûk eden makalenin 1- 
çinden sureti mahsusa da seçilip «^ka
rılmış cümlelerle hakaret unsurunun 
mevcudiyeti veya ademi mevcudiye-

Kurtul Altuğ
Kızan Şah olttun...

tir^n tâyin edilmesi ve.'yazmın husu
si hakaret kastıyla ıpı yoksa bir dış 
politika tenkidine mi taallûk ettiğinin 
tâyini gerekmekteydi. Böylcce, njcd-,. 
lül-ü cüz’llerle değil, medlül-ü külli
lerle neticeye varılması lâzım gelir
di.

Netice..

r  eçen haftanın ortasın**, aylardan 
'~r beri sürüp giden ve neşir yasağına 
rağmen efkârı umumiyetin merakla 
takip ettiği ŞAH - AKİS dâvası An
kara Toplu Basın mahkemesi tarafın
dan karara bağlandı.

İleri sürülen kuvvetli müdafaa de
lillerine rağnaen" roaiıkeıoe,* AKİS’in 
yazı işleri müdürtl Kurtul A ltuğ ile 
yazar Doğan Aycıoğluııua. üçet &y 
onbeşer gün hapsine, 358 lira parâ ce

zasına mahkûmiyetine ve feüleyman 
Eğenin beraatine karar verdi. Mah
keme heyeti karan ekseriyetle almış
tı. Ağır ceza mahkemesi reis vekili 

ve Toplu Basın mahkemesi azası Adil 
Sanal, BöUikbaşı dâvasında olduğu gi
bi ŞAH - AKİS dâvasında da karara 
muhalif kaldı.

Mahkeme heyeti bu mevzu İle ilgl- 
li <yazıSerisind«n -sadece 28 Şubat ta

rihli AKtS'te neşredilen “Bağdat 
Paktı, fırtınadan fırtınaya” başlıklı 
yazıdan dolayı ceza verilmesini uy
gun bulmuştu.

Karar bu hafta içinde temyiz edi- 
lecektiı'l Tabii btttün bunlar AKİS’in 

vazife anlayışında bir değişlik yunma
yacak ve AKİS objektifi her (t erekti- 
2tnd<* Şaha da, İrana da tam bir ta
rafsızlıkla gene çevrilecektir.

1>
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gerçek bir kalkınma ve .herkese re
fah" vermek İster. Sonra bu sözlerini “* ' 
formüle ediyordu. "Her mahallede bir 
kaç milyoner yerine her mahallede 
bacası her gün tüten evler, müreffeh 
ve mesut aile babalarının bulunduğu 
bt* cemiyet bizim için idealdir.”

Daha sonra Aksal partisinin sos
yal politikasını da su sözlerle hülâsa 
ediverdi: “Sosyal huzur için servetin 
dâha adilâne şekilde taksimi elzem
dir.”

Bu kadar kesin, bu kadar açık söz
ler, her gün biraz daha az tatmin edi
ci olan hububat fiyatları karşısında 
bunalan Konyalı müstahsili coşturu
yordu. Hele Aksalın itimat telkin eden 
havası bu coşkunluğu büsbütün arttı
rıyordu.

Kongre sona erdiği zaman Konyalı 
C. H. P. liler müsterihti. Öğrenmek 
istediklerinin hepsini öğrenmişler, 
yapmaları gerekeni de iyice ve sarih 
olarak anlamışlardı. Memnun ve ra
hat evlerine döndüler. Aksallı. Beya- 
zıtlı. Baykamlı misafirler kafilesi ise 
yeniden Ankaraya doğru yola çıktılar.
C. H. P. nin yeni Genel Sekreterini ye
ni seyahatlar bekliyordu. Bu ayın 23 
ünde Erzincan il kongresine gidecek
ti. Mümkün olursa oradan Erzuruma 
geçmek, partililerle bir kademe top
lantısı yapmak istiyordu. Eisenho- 
wer’in Türkiyeyi ziyaretinden sonra 
da bir Karadeniz gezisine çıkacaktı.

C. H. P„ Genel Başkanından, en 
küçük ocağındaki üyesine kadar dim 
dik ayaktaydı. 1960’da seçimlerin ya
pılacağı yolundaki kanaat iyice ke
sinleşmişti. 1960’da yapılacak bir se
çimi C. H. P. mutlaka kazanmalı, mil
leti düştüğü^ bedbinlikten kurtarma
lıydı. Bunun içinse çalışmak durma
dan çalışmak lâzımdı. Başka yol yok
tu. Tehditlere, göz dağlarına, tertip
lere kulak vermenin, çalışmayı gev
şetmenin manâsı yoktu. Yapılacak 
çok iş vardı.

Kurumlar
Geri alınan vekâlet..

eçen haftanın ortalarında bazı
'-T İstanbul gazeteleriyle Ankara 
gazetelerinde neşredilen bir azil i- 
lânı, okuyanları hayretler içinde bı
raktı. Bu ilân Türk Kanser Araştır
ma Kurumunun Ahmet Andiçenden 
bütün selâhiyetleri aldığı bildiriliyor 
ve kurum adına teberru toplamak 
gibi işler için verdiği vekâletten ken
disini azlediyordu.

Ahmet Andiçen, Kazım Özalp 
caddesinde Türkiyede ilk defa yapı
lan kanser hastahanesine cn fazla ba
ğışta bulunan adamdı. Bu yüzden has- 
tahaneye omın adı verilmişti. Bina
nın inşaatT bitinceye kadar toplanan 
teberruların hepsini Andiçen temin 
etmişti. Hastahane bitmiş, bütün ha
zırlıklar tamamlanmıştı. Yakında açı
lacaktı.

öyleyle.. Böyle bir ilâna ne lüzum 
vardı. Şimdiye kadar büyük selâhi- 
yetlerie işi yürüten Andiçenin azli ne
den icap etmişti ? Zihinlerde beliren

î  I

istifhamısın gidermek için meselenin 
cok gerilerine gitmek l&zun geliyor
du.

Geçen yılwı Şubat ayında bir gün, 
kır saçlı uzunca boylu adanı, tasnif 
edilen oylann sayısını görünce mem
nuniyetle gülümsedi. Kır saçlı adam 
Kanser Araştırma Kurumu yönetim 
kurulu seçimlerinde çarpışan iki hiz
bin de müştereken desteklediği baş
kan adayı Prof. İzzet Kantemirdi. Ay
nı günün akşamı Kantemir. evine ge
len Perihan Çambel ve arkadaşlarına 
Ahmet Andiçen hizbini tutmıyacağını 
kendileriyle beraber olduğunu söyledi. 
Andiçenle, Çambel hizipleri arasın
daki mücadele iki yıldır devam etmek
teydi. Bizzat İzzet Kantemir tarafın
dan Kanser Savaş Kurumuna tanıtı
lan Ahmet Andiçen, yapılacak has- 
tahaneye 200 bin liralık bir bağışta 
bulundu. Kendisine inşaat komisyonu 
başkanlığı verildi ve tam selâhiyetle 
işi yürütmesi söylenildi. Andiçen bun
dan sonra teberru toplamağa başladı. 
Hastahanenin temeli atıldı ve yavaş 
yavaş toplanan paralarla bina yük
selmeğe başladı. İşin başlangıcında 
ortada bir şey yoktu. Kanser hasta- 
hanesi inşaatı karınca kararınca iler
liyordu. Andiçennin yaptığı bağış bu
nunla kalmadı, hayırsever vatandaş 
Sincanköydeki arsalarından birinin 
üzerinde birde orta okul inşa ettirdi. 
Başbakan menderesin de iştirak etti
ği bir törenle bu orta okulun açılışı 
yapıldı. Andiçen törende Başbakan 
tarafından hararetle övüldü. Mende

res Andiçen için şunlan söyledi:
"Bu eseri meydana getiren Ahmet 

Andiçeni bütün kalbimle tebrik ede
rim. Kendisi memleketin yalnız var
lıklı evlâtları arasına katılmış olına-

sından dolayı değil, fakat aynı zaman
da böyle güzel bir eseri memlekete 
hediye edebilmek zenginliğine gönlün
de sahip bulunmasından dolayı teb
rike şayandır.”

Andiçenin bu sıralarda şansı ya
ver gidiyordu. Bir taraftan Başbaka
nın iltifatlarına mazhar olup, manevi 
renginüğe kavuşurken, diğer taraftan 
Kanser Hastahane3inin inşaatında 
birkaç "Bizans altını”nın kazı sırasın
da bulunduğu haberi kendisine İletili
yordu. Gerçi bir hâzinenin öncüsü sa
yılan birkaç “Bizans altını"nın sonun
da. esas definenin çıkıp çıkmadığını 
kimse anlıyamadı ama çıkmasa bile 
define ümidi gönüllere rahat çalışmak 
gayretini verdi.

Aynı günlerde Andiçene Kanser 
Araştırma Kurumu bir altın madalya 
hediye etti. Kendisinin çalışması, ha
yırseverliği dolayısıyla verilen madal
ya büyük bir törenle Andiçenin göğ
süne takıldı.

Bütün bu işler böyle devam edip 
giderken, hiç umulmadık bir zamanda 
Kanser Araştırma Kurumu üyeleri 
arasında aynlık başgösterdi. Binanın 
tamamı bitmek üzereydi. Hükümetin 
yardımıyla 3 büyük röntgen makine
sinin gümrüklere gelmesi gün mesele- 
siydi. Bu makineler monte edilecek ve 
faaliyete geçilecekti.

Vazife taksimi..

A nkaranın sisli bir kış gününde bir- 
kaç kişi hararetli hararetli konu

şuyorlardı. Kanser Araştırma Kuru
mu yönetim kurulu azalanndan olan 
bu şahıslar tamamlanmak üzere bu
lunan hastahanenin muhtelif kısım
larında vazife alacak arkadaşları ka
rarlaştırdılar. Buna göre, kanser has- 
tahanesi direktörlüğüne Perihan 
Çembel getirilecekti. Röntgen müte
hassıslığın: Lütfü Orberg deruhte ede
cekti. Bu vazifeler hastahanenin sta
tüsü belli oluncaya kadar bilâbedel 
görülecekti.

Yapılan bu konuşmalar yerin ku
lağından Ahmet Andiçene kadar gitti. 
Andiçen derhal mukabil taarruza geç
ti ve Yönetim kurulundan hastahane
nin başına kendisinin getirilmesini is
tedi. Andiçen 200 bin lira vermişti. 
İnşaatın tamamlanmasında büyük rol 
oynamıştı. Bu bakımdan eser kendisi
nin sayılabilirdi. Bu vazifeye kendi
sinin getirilmesini ısrarla istedi. An
diçenin dileği yönetim kurulu tarafın
dan reddedildi. Kendisine tüzük icabı
nın yerine getirildiği anlatıldı. Tüzü
ğe göre en fazla bağışta bulunan şah
sın ismi hastahaneye verilirdi. Has
tahanenin ismi Ahmet Andiçen has- 
tahanesiydi.. öyleyse.. Mesele kalmı
yordu.

Bardağı taşıran damla..

H  ütün bu meseleler belki halledile
bilir, durum düzeltilebilirdi!. Ama 

bu sırada hastahanenin muhtellif yer
lerinde başgösteren çatlaklar ortalığı 
tamamen karıştırdı.

Getirilen devâsâ röntgen makine
lerinin yerleştirileceği bölümün kur* 
Sunla kaplanması gerekmekteydi. In-
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şaat devam ederken bu kaplamalar 
yapıldı. Yapıldı ama binanın duvarla
rında kaplamaların tazyikinden do
ğan geniş çatlaklar husule geldi. Aynı 
günlerde. Spor ve Sergi sarayı çökü
yor. Istanbulda bir sinema harabe ha
line geliyor ve Eskişehir Çimento fab
rikasının imâl ettiği çimentonun de
dikodusu ayyuka çıkıyordu.

Bunun üzerine, yönetim kurulu 
Bayındırlık Bakanlığına müracaat 
ederek bir heyetin tetkikini ve bir ra
por hazırlanmasını istedi. Bayındır
lık Bakanlığının işin incelenmesi için 
tâyin ettiği heyet, uzun uzun tetkik
lerde bulundu. Sonunda, betonun taz
yike tahammül edebileceğini, kapla
maya devam edilebileceğini raporun
da belirtti. Raporda bir noktaya da
ha işaret edildi. Kaplamaya devam 
edilebilirdi. Tazyike beton tahammül 
edebilirdi ama buna rağmen bir çökme 
olursa bundan alâkalı müteahhit me
sul olacaktı.

Koskoca Bayındırlık Bakanlığının 
tâyin ettiği, -uzun uzun incelemeler 
yaptıktan sonra böyle bir karara va
ran- heyetin raporuna hürmet etmek 
gerektiğinden kaplamalara devam e- 
dUdi.

Ne var ki, duvardaki çatlakların 
hergiln bir parça daha genişlediği 
hergün bir yenisinin ortaya çıktığı 
müşahade edildi, işin ciddiye alınma
sı lâzımdı. İkinci bir teşebbüse daha 
geçildi ve hususi bir betonarme müte
hassısına başvuruldu.

Bina çöker sonra..

1 ! zun boylu, kıranta,50 yaşlarında
görünen adam uzun uzun düşün

dükten sonra, yanındaki bir hanımla 
iki beye döndü ve:

"Buna devam etmeyin. Bu beton
arme hesabı yanlış yapılmış. Devam 
ederseniz bina kolaylıkla çöker..” de
di.

Muhittin Tokez Türkiyedeki beton
arme hesabı otoritelerinden biriydi 
bu sözleri, Kanser Araştırma Kurumu 
yönetim üyelerinden Perihan Oambel- 
le, arkadaşlarına söylüyordu.

Durum böyle olunca. Cam'bel ve 
arkadaşları kurşun kaplamaların der
hal durdurulmasını istediler. Yönetim 
kurulunu bir toplantıya çağırdılar ve 
Andicene bazı şeyler sordular.

İşin başından inşaatı idare eden 
en büyük teberrunun sahibinden in
şaat plânının getirilmesi istendi. Her 
ne sebebtense Andiçen bu plânı ver
meğe pek taraftar görünmedi. Daha 
sonra çantasını uzun uzun karıştırdı 
ve bir plân çıkardı. Yönetim kurulu 
üyeleri plânın Üzerine eğildiler ve tet
kike başladılar. Her ne kadar teknik
ten anlamıyorlarsa da bu plânın tat
bik edilmediğini sezdiler. Bu defa An
diçen plânın bu olduğunu, ancak ev
velden beri kandilinin sağlam adım 
atma adeti bulunduğunu, bu yüzden 
bundan çok daha kuvvaüi bir inşaat 
plânı tatbik ettiğini söyledi. Birkaç 
gün sonra, k ır saçlı uzunca boylu bir 
adam, en az kendi boyundaki bir do
labın kilidini açmağa çalışıyor ve 
açamadığı için de sinirleniyordu. Nl-

A K İa , 18 K A S IU  1969

hayet dolabı açtı ve İçindesi bir takım 
kâğıtlar alarak kendisini bekleyen 
Uç adama Ktttttadtl. Karoer Araştırma 
Kurumu Be-jlgfuu taaet Kantemir, do
la btan alrtığı bUıanuı iıvyaaUyia ilgili 
bazı kâğıtlar. 'Itirtc Mimar v® Ikltihen- 
disler Birliğinden g>alen îı«yete ver
mişti. Bu heyet üçüncü ıW «, yapılan 
kurşun kaplamalara betonun muka
vemet edip «tmiyec^ğlni inceleyecek
ti.

Bir taraftan, bir tarafa..

p  eçen hafta ortasında 28312 numâ- 
^  ralı telefon ıızıuı uzun öttü. Tele
fondaki ses Kanser Araştırma Kuru
mu başkanlığından istifa eden İzzet 
Kantemirin bir basın toplantısı yapa
cağını ve bunun gazetelere duyurul
masını rica ediyordu. Biraz sonra 
cemiyetin idare müdürü gazete büro
larına anyor ve Kantemirin çok ö- 
nemJi ifşaatta bulunacağı bir toplantı 
haberini veriyordu.

Saat 15 sıralarında toplantının 
yapılacağı salona toplu olarak gelen 
gazeteciler birbirlerine, Kantemirin 
ifşaatının mahiyeti ve hâdise hakkın
da kulaklarına gelen dedikoduları nak 
lettiler. Koyu renk bir elbise giymiş 
olan Prof. Kantemir elindeki kâğıt
ları itinayla sıraya koyduktan sonra 
konuşmağa başladı. Kantemire göre, 
Andiçen tosadilfen karşılarına çıkmış
tı. Hastahanenin bitimine yakın, tür
lü sözlere muhatap kılınmış ve aleyhi
ne feci bir kampanya açılmıştı. Kan
temir hem bunlan önlemek hemde 
Kanser Kurumunun gücü yetmiyeceği 
için hastahanenin işletmesini Üniver
siteye devretmek yolunda faaliyet 
göstermişti. Ama bu iyi niyeti yanlış 
anlaşılmış ve Çam bel grubuyla arası

açılmıştı. Onlar hastahanede bazı m ev 
kileri ellerinde tutmak istiyorlardı.
Kaldı ki profesör diye geçinen Peri
han Çambel Türkiyede doçentlik imti
hanı bile vermemişti. Bütün bu dedi
kodular, bütün anlaşmazlıklar sadece 
post kavgasından ibaretti. Kantemir 
resmi makamların duruma el koyaca
ğından ümitvardı. Bir takım kapris
ler uğruna hastalıane kapalı kalma
malıydı. Duvardaki çatlaklara gelince 
bu ilerde halledilirdi. Esasen bir he
yet meseleyi ilmi şekilde incelemek
teydi.

Aynı günün akşamı 22062 numa
ralı telefonu® zili kısa fasılalarla çal
dı. Sesinden onyedi.. onsekiz yaşların
da olduğu anlaşılan "bir genç kız te
lefonu ahizesini Prof. Kantemire u- 
zattı ve:

“Ahmet Andiçen anyor sizi” dedi.
Telefonun karşısındaki şivesi ha

fifçe bozuk ses Kantemire teşekkür 
ediyor ve basın toplantısındaki mu
vaffakiyetinden dolayı tebrik ediyor
du.

220G2 numaralı telefonun zili bu \ 
kadarla kalmıyacaktı. Bir kaç gün ar
dı ardına AKİS muhabiri tarafından 
çalınacak ve Kantemirin evde olma
dığı aynı genç kız sesi tarafından 
söylenecekti.

Geçen haftanın sonunda Pazar 
günü ise. genç kız uzun uzun öten zil 
sesinden sonra ahizeyi kaldırdı. Yine 
birkaç gece evvel ki ses Kantemir! 
arıyordu. Bu sefer daha kati bir şey 
söylendi.

“İzzet bey. Sakaryanm denize dö
küldüğü yerde. Karasnıya gitti. Ora
da bir inşaat kooperatifinin ikinci baş
kamdir. Pazartesi günü akşamı belki 
döner efendim..”
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Llimlâk
Kırmızı çizgili haber

P  eçen hafta İçinde sertçe kolalan-
mış gömleğinin yakasını çözer 

genç bir adam, oturduğu koltukta 
kımıldandı ve elindeki bir İstanbul 
gazetesinin birinci sahibesindeki baş
lıklardan birinin altını kırmızı kalem
le hısımla çizdi. Osretctıin başlığın
daki “Mal emniyetinin yoklumu" iba
resi adeta kirinizi çizginin altında o- 
kımmaz hale geldi. Oazote biraz sonra
D. P. - V. C. İ l Başkanı ve İstanbul 
Belediye Reisi Kemal AygUne verile
cek ve Avgiln ylîti’.nU buruşturarak 
hususi kalem müdürüne gazetecilerle 
konuşmak istediğini bildirecekti.

Bir gün sonra Belediye Reisi Ke
mal Aygün gazetecilere bu mevzuda 
geniş bir beyanat verdi ve meseleyi 
enine boyuna anlattı. Aygüne göre: 
Filhakika İstanbul Belediyesi vatan
daşların mülklerini istimlâk bedelle
rini ödemeden yıkmaktadır. Bir plân 
dahilinde yapılan bu yıkım, bazı kötü 
niyetli kişilerin dediği gibi, “Mal em
niyetinin ̂ yokluğu’’ şeklinde zalimane 
bir mânaya alınmamalıdır. İmar faa
liyetini bütün vicdanıyla tasdik eden 
aklı selim sahibi vatandaşlar vardır. 
Bunlar tapu dairelerine giderek ken
di arzulan ile naralarını bilinmiyen bir 
tarihte almak üzere, binalarının yıkıl
masına müsaade etmekte ve gerekli 

kâğıtları - imzalamaktadırlar. Bu du
rum da göstermektedir ki istimlâk işi 
kötü niyetli kişilerin söylediği gibi 
kanuni yolların dışında yapılmamak
tadır!

Şahsi kırgınlıkları veya muhak
kak muhalefet yapma arzusu olan.

Belediyeyi borcunu ödemeyen, sene
lere* başı boş bırakılmış tylr şehrin 
imârına hizmet etmetf istemiyen bir 
müessese gibi göstermeleri doğru de
ğildi. D. P. - V. C. Il Başkanı ve İs
tanbul Belediye' Reisinin bu hareket
lere kızmakta yerden göğe kaıfar hak
kı vardı, öte yandan flriKÜ^c» k*dar 
100 milyonlarca lira istimlâk bed«i 
ödenmemiştir. Halen sadece ve sa
dece 81 milyon "lira Tık bfr borç mev
cuttur. Bunun yanında Belediye 1 mil
yar liralık bir arsama sahibiydi. Bu 
arsa satılır satılmaz devede kulak o- 
,'an borç ödenıverocektır...

Ne varkj müthfş Havadis gazete
sinde Aygünün beyanatrharfiyen neş- 

- re^îldiği günün sabahı, çok erken sa- 
ptlerde Belediyenin ÖemberKtaştaki 
binasında senelerdir parasını alamı- 
yan vatandaşlar, müteahhitler, Bele
diye reis muavininin kapısı önünde 
kuyruklar meydana getiriyorlardı.

Borçlulara her gün dgrt anlatmak, 
nasihat etmek ve görülmemiş kalkın
ma hamleleri hakkında izahat ver
mekle vazifeli reis muavini, yine biraz 
sabretmelerini, çok yalcında parala- 
nn  ödeneceğini, nurlu istikbâlin pek 
yakın olduğunu söyledi. Fakat gelen
lere lâf anlatmak kaabll değildi. Ala
caklılar "Nurlu İstikbâlden” ziyade 
■yıkılan binalanmn karşılığı para isti
yorlardı. Zira bir gün evvelki beyana
tından kısa bir zaman önce Belediye 
Reisi istimlâk borçlannin ödenmesine 
başlandığını kesin olarak gazetelerde 
ilân etmişti. Etmişti ama yine aynı 
Belediye Reisi teşkilâtına yazılı ola
rak “Şiddetle lüzum hasıl olmadığı 
takdirde” para ödenmemesini ve icap 
ettiği takdirde istisnasız bütün fs^ıl-

Istanbulda imar faaliyeti 
halk çeieer„

Kemal Aygün
Keli ikiye bölecek!..

I ardaki paranın riyaset tarafım lan
sarlolunacağını bildirmişti.

Ya ay başları..

1} elediyenin başında bir dert daha
vardı. Sayısı riyaset tarafından 

dahi tam olarak bilinmiyen binlerce 
yevmiyeli müstahdemle memuruna, 
müyonlarca lira tutan aylığı eklemek
te zorluk çekiyordu. Aygünün her ay 
başından bir kaç gün evvel Ankaraya 
yaptığı seyahatler bir netice vermi
yor ve Belediye Reisi vauryetin neza
ketini bir türlü baştakilere anlaUtım- 
yordu.

Borçlulanna bir yem borusu çal
mak mecburiyetinde olan Belediye bu 
sefer de pek çok şehir dışında, hâzi
neden intikal eden ve üzerlerinde 5000 
gecekondu bulunan arsalann satıla
rak para temini yoluna gidildiğini, 
bunlarla borçlann ödeneceğini ilân et
ti. Hakikatte üzerinde gecekondu bu
lunan şehir dışındaki arsalar, gece
kondu sahiplerine 10 senede öden
mek üzere metre karesi 20 - 25 lira
dan satılacaktı. Şehir içinde ve sa
yısı yüzden fazla olmayan arsalar 
ise son derece yüksek Hatlarla satışa 
arzedildlğinden talip bulunamıyordu. 
Hatta bol miktarda parası olduğu bi
linen İşçi Sigortalan Kurumu bile 
bunları almaktan endşe duyuyordu.

Bu durumda Belediye Reisinin 1 
milyar lirayı nasıl temin edeceği her
kes tarafından merakla beklenmek
teydi. D. P. İstanbul İl Başkanı acaba 
yeni bir mucize ml yaratacaktı ?„
Ah şu V. C. olmasaydı 
T) eû.diye teşkilâtının lıerşeyden ev

vel bir tavsiyeye ihtiyacı vardı. A- 
m« bu nereden başlıyacak nerede bi
tecekti. Fen, İmar. Yollar, Tamirat, 
S u lu  ve t  E. T. T. müdürlüklerinde
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ejtBlfcineı bir u.a-ıtıva J{ Üft •< ':ur 
.lti.yiıeki.y.i A r J  SfJE lı!; o>.r»k 
elierınd* ocak, bucak balkanlarının 
kartlarıyla Belediyeye müracaat e- 
den demokrat vataıı la;jlar mevcuttu. 
Hele V. C. ye iltihak ettiğini söyliyen. 
milletvekillerinin kartlarım hamil va
tandaşlar... Bunların hepsini işe yer
leştirmek, arzularım yapmalı, bir D. P. 
tl başkamnın birinci vazifesiydi. De
mokrat vatandaşlar riyaset makamı
nın takdirine bağlı ve herhangi bir 
tahdide tabi olmıysn 15-60 liraya ka
dar yevmiyeli kadrolara yerleştirili
yordu. Belediye daire müdürlerinin 
günlük faaliyetlerinin büyük bir kıs
mını V. C li demokratlara dert anlat
mak teşkil ediyordu.

Belediye bültenlerinde binlerce 
metrelik yolun ıslah edildiği, binler
ce su mazgalının yenilendiği, binler
ce kanalın tamir edildiği haberle
ri her gün yer almaktaydı. Buna 
rağmen hakikat her İstanbullu ta- 
_a.fir.dan bilinmektedir. Ve caddenin 
bir yanından bir yanma çamura bu
lanmadan geçmek, bir su çukuruna 
batmadan ulaşmak mesele olmuştur. 
Hatta bu mevzuda iddialara bile gi- 
rişilmektedir. *

Sadece, Fen ve İmar müdürlüsü
nün merkez kadrosunda yllzelliye ya
kın mühendis ve teknik eleman mo
dern imar hareketlerinde çalışmak ü- 
zere vazifeli*.'r. Bunun yanında vatan
daşlar sadece bir bina rushatı için 
günlerce gidip gelmektedirler. Yine 
ilgililer tarafından zaman zaman şe
hirde kaçak inşaat yapılmadığı sıkı 
sıkıya kontrol edildiği bildirilmekte 
dir. Bu sıkı kontrollar içlerinde mü
hendis ve imar bulunmıyan üç-beş 
kişilik desinatör ve ressamdan mü
teşekkil kaza fen kurulları tarafından 
yapılmaktadır. Elide bulunan mimar 
ve mühendisler bürolarda kullanıl
maktadır. Senelerdir kaza fen kurul
larında vazife görenleri yerlerinden 
oynatmak gibi bir vaziyeti değil fii
len yapmak, düşünmek bile güç ol
maktadır. Zira böyle bir şeye teves
sül edenlerin karşısına derhal V. C 
rumuzu dikilivermektedir.

lntar talimatnamesi

j stanbul Belediyesinin üzerinde 
hassasiyetle durduğu bir nokta da 

İmar Talimatnamesinin harfiyen tat
bik edilmesiydi. Meselâ bu talimatna
meye göre Boğaziçine bakan sırtlar
da ahşap olmayan ve tabii güzelliği 
bozan tas inşaata müsaade edüme- 
mektedir. Boğaziçi ne bakan sırtlarda 
ancak ve ancak, ahşap iki katlı b.na- 
lar yapılmaktadır.

Durum böyleyken, son günlerde 
Boğaziçine şöyle bir uzar.ıverenler 
Arnavutköy. Bebek ve Yeniköy 
semtlerine hakim bir tepenin üzerin
de sefertası şeklinde, b.r mantar kü
mesini andıran binaların sanki yerden 
bitirivermiş gibi yükseldiğini gördü
ler. Buraları iyi bilenler, hele yaşları 
50’nin üzerinde olanlar üzülmekten ve 
tepenin eaki halini hatırlamak "için 
gözlerini yumup hayal etmekten ken- 
diklerini alamadılar. Tarihi Yeniköj 
koruluğunun yerine oturmuş olan bu

A K is ,  ı s  a ju s u e  ı«»

fujuiUM mUaü 20. feıteûr wı&rUuAi il
gilileri talimatnamelere bağlı kalma
ğa turla merbnr fctnrrtrorttur Sefertft-
sı apartmanların inşaatları İlerliyor* 
du. Binalar çok yakındta, »itmiş ola
caktı. Yeniköy. sakinleri, hele yaşı 
geçkinler uAın ratldtffıt belediyenin 
böyle bir şeye'neden müsaade ettiğini 
birbirlerine sordtdar. Daha sonra bi
naların kimler tarafından yaptırıldı
ğını Öğrendiler ve bu mevzuda konuş
maktan vazgeçtiler. Şimdi ise güze
lim Yeniköy koruluğunun evlerinde 
asılı yağlıboya resmine bakmakla ye
tiniyorlar.
Bir koltuğa iki karpuz

stanbul beled>"e reist ve D. P  11
başkanı Kemal Aygüne bir bakıma 

hak vermek gerekmektedir. İstanbul 
gibi büyük bir şehirde yaygın D. P  
teşkilâtının bütün işleriyle uğraşma
ya 24 saatlik bir gün esasen kâfi 
gelmemekte ve Aygün bunu uykula
rından çalarak başarabilmektedir. Bu
nun yanında, bir de Belediyeye gelir 
kaynağı aramak. Belediye sınırlan i- 
çinde. partili partisiz vatandaşlarının 
dertlerine çare bulmak oldukça za
man isteyen bir meseledir. Bu mese
lenin kölaylıkla halli için Belediye re
isinin ve D. P  tl Başkamnın en azın
dan 26 saat çalışması gerekmektedir. 
Yemek yemeden, partf'kongrelerine 
iştirak etmeden, V. C ocaklarım aç
madan her saatini çalışmaya verse 
dahi bıuıa astronomiye göre imkân 
görülmemektedir. Meselenin halli i- 
çin Güneş manzumesinde bir değişik
lik olması ve dünyanın Giirieş etrafın
daki turunu 24 saatten çok fazla bir 
zamanda tamamlaması lâzım gelmek
tedir.

İstanbul Belediyesinin yeni gelir 
kaynağı araması bir tarafa, elindeki 
gelir kaynaklarından dahi istifadesi

terce memba suyu sahibi 
ri belediyeye rtlsûm ödememek için 
ilân harp etmişler ve diledikleri gibi 
hareket etnjekte kendilerini serbest 
saymışlardı?/ Sndeec buralardan alı
nacak rilsûm yekûnu 5-10 «ailyon lira ' 
arasındadır. Öte yandan bazı kimal
lere çok ucuza kiraya verilen beledi
yeye ait binalarla, yine muvakkat 
kaydıyla yaptırılıp hıüşkül anlarda 
dağıtılan binalardan da bir gelir te
min edilememektedir. Esasen Beledi
ye kiraya verdimi mülklerini açık
lamaktan birazda kaçınmaktadır. Zi
ra alacaklılar buralardan temin edi
lecek gelire haciz koymak için blrbi- 
riyle adeta yarışmaktadırlar.

Hâzineden intikal eden arsaların 
saıtşı ise bir başka âlemdir. Ve bun
ların satılma ihtimali hergiln bir t>ar- 
ça daha azalmaktadır.

Hazine arsalarım satmak adeta 
bir maharet halini almıştır. İstimlâk 
alacaklıları, her şeyin dışında, para
larını alabilmek için en ümit edilmi
yor. meselelerin, en ümit edilmeyen ta
raflarım kolaylıkla öğrenmektedirler. 
Belediyeden alacaöı olan Istimlkkze- 
deler, mahalle mahalle dolaşarak, İs
tanbul Belediyesine ait arsaları tesbit 
etmektedirler. Belediyeye ait olduğu 
öğrenilen her arsanın birkaç gün için
de alacaklı tarafından bir formülüne 
uydurularak haczedilme». fevkaöUfe 
bir hal sayılmamaktadır * . -

Bu mevzuda iktıda nı<n>tTı m e r 
cileri muteber Zafer ile'flıl 
dis gazetelerinde muhttokaH M toto- 
cok vaadleri ihtiva atlete b^-inattlitr 
neşredilecektir. İstimlâk le<Jil*m hflJTK- 
lerinin bodellerini isteyen vatandaşla
ra pek çok vaadlerde bulunulacaktır. 
Ancak bütün bunlar şikâyetlerin ün
lenmesi için kâfi gelmiyecektlr.

Belediye kapısında sıra bekleyenler
Dert çok dermem yoW_
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A.B.D.
Muvakkat bir hal tarzı

p  eride bıraktığımız hafta içinde bir 
^  sabah tam 116 gündür işine git

meyen bir Amerikan işçisi erkenden 
kalktı. Detroit banliyösündeki evinin 
kapısının önüne çıktı. Kendisini fab
rikaya götürecek olan servis arabası
nın geçmesini bekledi. Hayatından 

memnundu. Noelin yaklaştığı şu gün
lerde çocuklarına ve karu-ma hediye 
almak için parası olmadığını düşün
mek kadar insanı rahatsız eden bır- 
şey olamazdı. Tam 116 gün önce ken
disi gibi Birleşik Amerikanın çelik 
sanayiinde çalışan 500.000 çelik işçisi 
işverenlerin ücretlerinde istedikleri 

yükseltmeyi yapmamasından dolayı 
greve başlamışlardı. Bu kadar U2*m 
müddet devam eden bir greve az rast
lanmıştı. Gerçi çelik işçileri sendika
larının malî durumu çok kuvvetliydi. 
İşçilere çalışmadıkları günler için bir 
miktar para ödeniyordu. Fakat bu 
paranın evin zaruri masraflarından 
arta kalanının Noel hediyesi alm ajk 
yeteceği söylenemezdi.

Amerikan sanayii için büyük teh
like olmağa yüz tutan çelik grevini 
Başkan Eisenho\ver Taft - Hartley 
kanununun kendisine verdiği yetkiyi 
kullanarak durdurdu. Gerçi daha ön

ce bu kanun 16 defa tatbik edilmişti. 
Fakat bu se ırkinin özelliği. Yüksek 
^Ttıhkemenir. Başkanın kararını tas
vip tt:.ıiş olmasıydı. Geçen hafta için
de Başkanın mahkemeden aldığı ka
rara işçi mümessilleri itiraz ettiler. 
Taft Hartley kanumı ancak “milletin 
sağlık ve güvenliği” tehlikeye girdi

ği zaman Başkana grevleri durdur
mak yetkisini veriyordu. Bütün me
sele 116 gündür devam eden çelik 
grevinin kanunun bu ölçüsüne girip 

girmediği idi. İşte bu husus üzerinde
ki fikrini Yüksek Mahkeme geçen 
hafta içinde bildirdi. Yüksek Mahke
me dafıa ziyade “Güvenlik” mefhumu 
Üzerinde durdu. Kara mu buna dayan
dırdı.

Çimdi grev sadece 80 gün için dur
durulmuş bulunuyor. Bu müddet zar
fında Başkanın teşkil edeceği bir uz
laştırma komisyonu işçiler ile işveren

ler arasında anlaşmaya varılması i- 
çin gayretler aarfedccek. 60 gün son
ra bu heyet Başkana durumu bildiren 
bir rapor verecek. Bu raporda işvere

nin son teklifi de bulunacaJc ve bun
dan 15 gün sonra işçiler tekijf üze
rinde gizli oy ile kararlarını bildire
ceklerdir. Şayet bu karar müsbet o- 
lursa çalışma devam edecek. Menfi 

olursa 4 - 5  gün içinde grev yeniden 
başlayacak ve bir daha ne Başkan, 
ne de başka bir merci durdurmak i- 
çin teşebbüs edemiyecek, grev ancak 
İççi ile işverenin anlaşmasından sonra 
neticelenebilecektir.

Başkan EtSonhower*in her geçen

18

glln Amerikan ekonomisi üzerinde 
daha ağır bir yük olarak çökmek is
tidadı gösteren çelik grevine müda
halesi sadece “Kalser Steel” İle iki 
küçük teşebbüsün İşçilerle anlaşması
nı sağlayabildi. Bu 80 günlük muvak

kat işe başlamanın müsbet bir netice 
vereceği çok şüpheli. Taraflar ara
sında yapılan tekliflerin birbirine ko
layca yaklaşahileccğini düşünmek ise 
İmkânsız. Bir kısım çelik işçisinin bu 
muvakkat karan müsbet loırşıladık- 
larına şüphe yok. Ancak uzun görüşlü 

olmak gerekirse Amerikan çelik işçi
si bir müddet sonra kendisini haklı 
bulacak ve haklı isteklerini tam işve
rene kabul ettirecek kadar baskı ya
pabildiği bir sırada kendisini yeniden 
işbaşına gönderdiği için Başkana kı- 
zacak£ır. Diğer yandan, muvakkat 
hal tarzının Amerikan çelik endüstrisi 
için de büyük faydalar sağladığı söy
lenemez. Bütün sanayiin tam kapasite 
ile çalışır hale gelmesi için asgari 6 
haftanın şart olduğu bilinmektedir. 
Bundan sonra bütün düzenin kuruldu
ğu bir sırada işçilerin, kuvvetli bir 

ihtimalle, işlerini yeniden bırakmala
rı yeni çöküntülere sebep olacaktır. 
Grevin Amerikan sanayiine yüklediği 
yük gerçekten çok ağır olmuştur. Bir 

kere isini bırakan 500.000 çelik işçisi 
yanında ihtiyaçları olan çeliği ala
madıklarından işlemez hale «relen çe
likle ilgili di*er sanayi kollanndaki
200.000 işçi de açıktadır. Böylece 
Amarikan Çalışma Vekilinin resmen 
açıkladığı gibi bu gün Amerikadaki 
işsiz sayısı 3.272.000 e yükselmiş bu

lunuyor. Taft - Hartley kanununun 
bütün bu aksaklıkları ortadan kal
dırmaya yetecek kudrette olmayışı 
bazı Senatörleri yeni b r  kanun ha
zırlıklarına girişmeye sevketmiştir.

Grev yapan işçiler
Tehlike igtıreti
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Kredi Yok
P  eçen hafta içinde New-

Vork’un National City ban
kanı Fraıısuntn bir sene içinde 
düzelen İktisadi durumunu bü
tün dünyaya ilân ederken Bonn 
mahreçli bir yabancı ajans ha
beri de Batı Almanya iktisad 
Bakanı Erhard’ın "Batı Alman
ya'nın Türkiye’ye istediği kre
diyi veremlyeceği” haberini bü
tün dünyaya i'ân ediyordu. Ha
tırlarda olduğu üzere geçen .yaz 
büyük iktisadi güçlükler içinde 
bulunan Fransa frankta yiizde 
yirmi nisbetinde bir develiias- 
vona bile gitmi* fakat bu sene 
Amerikan bankalarının verme
ği teklif ettikleri 250 milyon 
dolarlık krediyi reddedebilee«k 
duruma gelmiştir.

A. P. ajansının Bonn resmi 
çevrelerinden edindiği haberde 
‘'Türkiye hükümetinin Ağustos 
ayı içiude Istaııhula gelen ikti
sat Bakanı Erhard'dan kredi 
talep ettiği, buna nıüsbet bir 
cevap verilmediği, aradan bir 
müdde>t geçtikten sonra Batı 
Almaııyayı ziyaret eden bir 
Türk heyetinin e*ki teklifleri 
tekrarladığı” bildiriliyor ve Ba
tı Almanya hükümetinin i>una 
verdiği cevap açıklanıyordu. 
A. P. ajansına giire Erlıard 
Tiirk temsilcilerinin tekliflerini 
reddederken “Türkiye ancak 
Avrupa İktisadî bjbirliği Teş
kilâtı içinde kredi alabilir. Batı 
Alıuanyanın ikili anlaşma ile 
kredi vermesi mümkün değil
dir" demiştir.
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Doğu - Balı
Buzlarda çözülme

l> aşkan Eisenhower’in nedense bir
* türlü hoşlanmadığı bir deyim var
dır. "Champ Oavid havası”. Batılılar 
bu deyim ile Doğru . Batı arasındaki 
soğuk harp dalgasının Eisenhovver 
Knıtçef görüşmelerinden sonra yu
muşadığını. anlaşma yapmağa müsait 
bir hal aldığını ifade etmek istiyorlar. 
Başkan Eisenhower de MacMillanm 
yüksek kademe toplantısına hemen 
gidilmesi hakkındaki fikrine taraftar 
olduğundan “Camp David” havasın
dan istifadeyi tasvip ediyor. Bu ara
da Amerikan Hâriciyesinin Sovyet 
masası mütehassislan ‘'Camp Da- 
vid”den bu yana Sovyet Rustfanın ha
vayı bozacak bırşey yapmadığına dik
kati çekiyor ve şu 7 nokta üzerinde 
duruyorlar:

"Camp David’Men bu yana on 
haftadan fazla zaman gwrti. Sovyet 
başvekili Krutçef K. Çine ve Rom a r
yaya sev abatlar yaptı. YtUrsok Sûra 
toplantısında mıtuklar söyledi. Basın 
toplantısı tertipledi. FaJ<at bunlann 
hiçbirinde "Camp Da\*d” ruhunu ha
leldar edecek bir ton kullanmadı. A- 
lışıîmış sertliğinden eser görülme
di. Hattâ general de Oaulle'ıvı Mart 
başında yapmasını istediği ziya
ret teklifini de kabul ederek iyi ni
yetini göstermesi için kendisine veri
len zamanı da uzatmış oMıı.

Doğru - Batı soğuk harbinin en 
yüksek noktasını bulmasına sebep o- 
İan 1958 Kasım ültimatomu ile patlak 
veren Berlin meselesinde yeni bir bas
kı konusu ortaya çıkmadı. Boründeki 
üç batılı müttefikin bir bayrak mese
lesi dolayısiyle çıkan anlaşmazlıkta 
biraz kararlı hareketleri meselenin 
kendi istedikleri gibi halledilmeline 
imkân verdi. Halbuki şimdiye kadar 
Doğu Bertin idarecileri en küçük ve
silelerle bile büyük anlaşmazlıkların 
çıkması için ellerinden geleni esirge
miyorlardı. Onlann sadece Moskova- 
dan aldıkları direktiflerle hareket et
tikleri bilindiğinden bu yeni hal iyi 
bir işaret olarak kabul edildi.

Sovyetlerin Birleşmiş Milletlerde
ki hareket tarzları adamakıllı değlş- 

^ 4  mi? görünüyor. Son zamanlarda mü-
zakere konusu olan Laos ve Sahrada- 

'* ki Fransız atom denemeleri konıla-
nnda Sovyet delegeleri Sobolev ve 
Kuznetsov’un hareketleri hayretle 

■'t karşılandı. Bu iki diplomat genel ku
rulca teşkil edilen komisyonların iş
lerini güçleştirmek için her zaman 
gösterdikleri müsgül meselelere bu 
defa hic başvurmadılar. Sovyet Rus
ya ile A. B. D. arasındaki kültürel 
yakınlaşma programının tatbikinde de 
iyi işaretler farkedildi. Rus idarecile
ri ufak tefek değişikliklerle bir kaç 
Amerikan filminin Rusyada halka 
gösterilmesine müsaade ettiler. New- 
York’un Colombia Üniversitesi ile 
Sovyet Rusya yüksek tahsil idaresi 
arasında profesör mübadelesi husu
sunda bir anlaşma yapıldı.

Camp Davldden bu yana Washtng- 
ton’daki Sovyet diplomattan alışıl
mamış nezaket havası içinde hareket 
etmeğre başladılar. Geçen hafta içinde 
bir gün Washtngton’daki Sovyet mas
lahatgüzarı Amerikan Hâriciyesini 
•<ri v»r<’t id ip bir Sovyet kazazedesine 
yapılan yardım için Amerikan hükü
metine teşekkür etti. A. B. D. baş
kentindeki Sovyet Büyük Elçiliğinde 
kutlanan bolgevik ihtilalinin 42 nci 
yıldönümü faala gürültü yapılmadan 
normal bir şekilde cereyan etti. Bu sı
rada Moskovanm Ki7.il meydanında 
yapılan g^clt resmine!*' gecen senelere 
nnaaran silâhlı kuvvetlere daha az yer 
verildiği görüldü.

Amerikan Hâriciyesinin Sovyet 
masası müteh.vsıslanna göre Do£?u- 
Bajtı gerginliğinin yumuşayıp bir

yüksek kademe konferansına imkân 
verdiği şıı günlerde tek karışıklık 
mevzuu olarak ortada Komünist 
Cin - Hindistan hudut hâdiseleri kal
dı. Bu mevzuda da bir yandan Knıt- 
çefin Mas kov ada bir konuşma sıra
sında "arazi parçalanrun stratejik 
büyük önenıi”nden bahseden general
lerle alay ederek Komünist Cini imâ 
etmesi, diğer yandan da Chu - En 
Lainin Nehruya yaptığı son teklifler 
iyi işaretler olarak kabul edildi.

Amerikan Hâriciyesinin Sovyet iş
leri mütehassısları bütün bunlann bi
rer teferruattan ibaret olduğunu bil
miyor değiller. Fakat onlara eöre bu 
teferruat üzerimde işlenerek “Yüksek 
kademe” için gerekli hava yaratıla
bilir.; Krutçef "Form” üzerinde tutu
labilir. Sadece bu “formu” diğer müt

tefikler -Batı Almanya ve bilhassa de 
Gaıılle- bir takını mülahazâlarla boz
mamalıdırlar.

Laos
Komünist tecavüzü yok!

V  ientiane - Laos başkenti- hava 
’ alanına inen dev uçağın kapısı 

açıldı. Hostes, lüks mevkiden çıkan 
bir adamın merdivenlere yürümesi 
için geri çekildi, itibarlı zat merdi
venle flen indi. Vientiane, hava ala

nına sıralanmış bekliyen 100 Laoslu 
dilber Havailer misali ellerindeki çi
çek demetleri ile uçaktan inen adamı 
karşıladılar. Merasimin ikinci kısmı, 
Laos Başbakanı Phoui Sananikone,

Dışişleri Bakanı Khampan Panya, 
diğer hükümet mensuplan ve yüksek 
rütbeli subaylar ve yabancı diplomat
ların Vientiane1 a gelen misafirlerle 
tanv>ma!an ile tamamlandı. O gün 
Vıentiane'da herkes memnundu... -

Geçen çarşamba günü Vientiane 
hava alanına inen uçaktaki itibarlı 
zat Birleşmiş Milletler genel sekrete
ri Dag Hammarskjİld’dan başkası 
değildi. Genel sekreter ağustos ve ey
lül aylan İçinde zaman zaman dünya 
sulhunu tehdit eder bir hal alan Laos 
hâdiselerini yerinde tetkik etmek ve 
ilgililerle temaslarda bulunmak üzere 
Laos başkentine geliyordu.

Ağustos ayında başlayan hâdise
lerin ciddi bir hal alması üzerine I.a- 
08, Birleşmiş Milletler Güvenük Kon
seyine başvurarak Kuzey Vietnam’ın

Krutçef Amerika» çocuklarıyla birlikte
Hutxıyı bozmuyor...
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DÜNYADA OLUP BİTENLER

Ijmn’takı tdareyl Jevlıip komünist bir 
rejim kurmak tçın hudutlardan iç«n 
asker yolladığını İleri sürerek tecavü
zün önlenmesi için birleşmiş milletler 
kuvvetlenilin gönderilmesini talep et
mişti. 8 Eylül gecesi. Birleşmiş Mil
letler Güvenlik Konseyi meseleyi mü
zakere etti, Sovyet Rusya diğer 10 

üye karşısında cephe alarak Laos me
selesine Birleşmiş Milletlerin müdaha
le etmesini veto etti. Ancak mesele 
bir müdahale seklinden ziyade bir il
eni meselesi olarak mütalâa edilince 
Güvenlik Konseyi mutlak ekseriyetle 
Laos’a bir Tahkik Komisyonu gön
dermeğe karar verdi.

Tahkik Komisyonu Laos’ta h'r ay 
k&lu. Görevleri gerçekten güçtü La- 
03 ile Komünist Ilı:ney Vietnam ara
sındaki hudut dağlık ve vahşi orman
larla kaplı bir bölge jjii- Haber alma 
Sordu. Laos hükümeti körftîsyonüh 
ziyareti sırasında komünistlerin sin
miş olduğunu, onlann gitmesini bekle
diklerini ileri sürüyordu. Birleşmiş

Milletler Genei Sekreteri Dag Hanı- 
nıarskjold Lan» başkentine ayak 
basmadan bir ay önce komisyon işini 
bitirmiş ve hazırladığı raporu Oüven- 
lik konseyine vermişti. Raporda, Laos 
hükümetinin iddia ettiği gibi komü
nist kuzey Vietnam kuvvetlerinin La- 
os'u istilâ teşebbüsleri hakkında 
herhangibir işaret görülmediği bildi
riliyordu. Ancak Laos’un Vietnam 
hududu yakınlarında çıkan hâdiseler
de âsilerin dışarıdan silâh yardımı 
aldıkları muhakkaktı. Güvenlik Kon

seyinin teşkil ettiği heyetin I^aos’a 
gitmesine şiddetle muhalefet eden 
Sovyet Rusya rapor ilân edilir edilmez 
raporu kuvvetle tasvip etmiş ve “La
os'un iddiaları bir iskambil kule gibi 
yıkılmıştır” demiştir. Fakat Amerika 
Birleşik Devletleri diplomatik çevre
lerine göre Komisyonun mevcudiyeti 
knmuniüLieri siıuiirmiş ve tehlikeli du
rumu sadece gizlemiştir.

Birleşmiş Milletler çevıeJerinJe A- 
merika Birleşik Devletlerinin görüşü

tıaktın olunca "('a;;ıp Davtd" hava
sını bozmamak İsteyen Rusya da Ge
nel Sekreter Dag Hamroarskjold’un 
Laosa gitmesine ve mesele İle ilgilen
mesine muhalefet etmemiştir.

Birleşik Milletler Genel Sekreteri 
nin Laosta kendisini temsil edecek bir 
devamlı müşahit bırakacağı söyleni
yor. Laos hükümetine nazaran böyle 
bir temsilci komünist Pathet Lao ha
reketinin hâdise çıkarmasını büyük 
çapta örıliyecektir. Dışişleri Bakam 
Khamphan Panyaya göre “bir temsil
cinin devamlı müşahid bırakılması 
kadar iyi bir sey olamaz.”

Birleşmiş Milletler Genel Sekrete
rinin gelişi ve bir devamlı temsilci bı 
rakacağı haberi Laosu bayram sevin
cine gar ketmiş bulunuyor. Ziyaret şe
refine büyük eğlenceler tertibediliyor. 
l-aoslular komünist istilâsından kur
tulmuş olmalarını kutluyorlar__

İran
Şah evleniyor-.

p  eçen hafta Paris’in meşhur Crilloı 
^  otelinin dördüncü katında iri kah
verengi gözlü güzel bir kız sinirli a- 
dimlarla dolaşıyor ve duvardaki bü
yük aynada yeni yaptırdığı saçlan ile 
Christian Dior’un hazırladığı elbise
lerini seyrediyordu. Bu arada içini de 
çekerek "Kraliçe olmağı öğrenmek 
çok zor” diyen bu 21 yaşındaki güzel 
kızın ismi Ferah Diba idi.

Daha önce iki karısından kendisi
ne, tahta varis olacak erkek evlât 
vermedikleri için ayrılan İran Şahı 
Muhammet Riza Pehlevi İranın büyük 
ailelerinden birinin kızı olan Ferah 
Diba ile evlenmeğe karar vermişti. 40 
yaşındaki Şah ile evlenmek için Pa
ris’te hazırlıklarım yapan 21 yaşuıda 
ki Ferah Diba “Site Üniversitere git
mek isterim. Bir zamanlar oradan o- 
kula devam etmiştim. Lokantalara, 
konserlere gitmek isterim,.” diyerek 
içini çekmekte ve ilâve etmektedir 
"Bütün bunlar yerine bütün yemek
lerimi odamda yiyorum. Erkenden ya
tıyorum. İran Elçiliği mensuplarından 
ve terzilerden başka kimseyi görebil
diğim yok.”

Ferah Diba gerçekten Paris’te çok 
sıkı muhafaza edilmekte ve düğün ha
zırlığı ile bütün gün meşgul olmak
tadır. Bu meşguliyetleri dolayısıyla 
Son günlerde sadece bir defa bir ti
yatroda görülmüştür. Bu sırada üze
rine Şahın he<iiyesi olan bir leopar 
kürkü giymiş bulunuyordu. Diba ken
disiyle konuşan bir gazeteciye “Ço
cukları çok seviyorum. Dört çocuğum 
olsun isterim” demişti.

Ferah Diba muhtemelen bu hafta 
içinde Tahrana dönecek ve Şah ile ev
lenecektir.

Hindistan
Sulh içinde birlikte yaşama

Q  eçen hafta içinde Bombay’daki ko
münist Çin Başkonsolosluğu ö- 

nünde binlerce Üniversiteli genç nü-
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Şapkasını Yiyen Bakan

G eçen hafta Çarşamba piinü \Ya<hinı:tou'ılaki, Çalgına Vekâleti bina
lın ın  önüne olumdan fazla gazcteci \t film opcntlirft toplanmıştı, 

arkalarında sıralanmış -meraklılar gnibuyla birlikte Çalışma Bakan
lığı binasının (irlgitıc konulmuş bir masayı ve ratfıııdakllerl seyre
diyorlardı. M u iia ın  üzerinde büyük bir şapka kutusu, etrafında ise iiç ki- 

9İ vardı. Bu Uç kişiden biri kutuyu saran kurdehıyı kesti. Kapa*! kaldır
dı. İçindeki şapkayı çıkarıp yanındaki tepsinin iirerine koydu ve bıçağı 
alıp şapkadan Uç dilim kesti. DUim lfrtdi ikht, UçtJncftye nazaran daha 

kalındı. Bn kaim dilimleri yanındaki İki şahsa ikram etti. Dçüncii inre 
parçayı kendisi aldı. Gazetecilere gülümseyerek döndü. Uç kişi ellerindeki 
şapka parçalarını yemeye başladılar.

Washlngton’da A.B.D. Çalışma Bakımlığının kapısının ününde seçen 
Çarşamba cereyan eden bu garip merasimin ne olduğunu anlayabilmek 
İçin, bu senenin ilkbaharına kadar geri dönmek gerekli*. 1059 Nisanında 
A. B. D. Çalışma Bakanı ^anıes P. Mitchell bir konuşması sırasında 

“Amerikadakl işsizlerin sayısı Ekim aynıda üç milyonun altına inecek. 
Çalışanların Kayısı C7 milyonu bulacak” demiştir. Bu konuşmayı dinleyen 
Amerikan işçi liderlerinden biri Çalışma Bakanını, “bol keseden atmak” 
la itham edince Mltclıeli, dilimizde karşılığı olmayan bir tabirle “sözlerim 
doğru çıkmazsa şapkam ı yerim” demiştir.

A. B. D. Çalışma Bakanı James P. Mitchell’in bahse se!>ep olan ko
nuşmasından bu yana. aradan peçen altı ay İçinde Amerika'daki iş«iz sa
yısı azalmıştır. Fakat geride bıraktığımız Ekim ayının istatistik rakam
ları İşsiz sayısını 3.İ70.000, çalışanların sayısını ise 6C.800.000 olarak tes- 
bit etmekledir. Yâni Çalışma Bakanı Mltclıeli tahmininde 290 kiisûr bin
lik bir hatâ yapmıştır. Ve İşte şimdi, gazetecilerin ve halkın karşısında 
verdiği sözde durarak "şapkasını” yemektedir. Çalışma Bakanının sözünü 
yerine getirmek için "Barselon" marka çuhadan manıtıl bir lüks şapka 

yemedi beklenemezdi. Kendisini mide rahatsızlığından kurtarmak için o 
gün merasime çikolatadan bir pasta hazırladılar. Yukarıda, nakledildiği 
gibi Bakan bu pastayı kesti ve yedi. Merasim sırasında yanında bulunan 
ve kendislninktjne nazaran dalıa k:;lın olan iki dilimi yiyenler İse, çelik iş
çileri sendikası-Bakam David J. Mc Donald İle çelik endüstrisi baş arabu
lucusu K. Convad Cooper idi. Mc Donald hâlâ devam eden çelik grevinin 
olebaşısıvdı.

Çalışma Bakanı Mitchell İki büyük dilimi onlara verirken Nisan ayın 
da yaptığı tahminlerin gerçekleşmemesinde en büjrtik roiti onların oyna
dığını, kemdİKİıun bu işteki im iunn çok kiiçıık olduğunu imâ etmişti. Son
ra yaptığı konuşmada Çalışma Bakanı ^yanılmanı pek »nemli değU. 
Çünkü daha öncedcn.de yenilmiştim. İşin önemli fcımfı grevi b ınkan  çe
lik işçilerinin ve çelik istihsalini a durması dolayısıyla lş<lz kalaıı diğer iş
çilerin kendilerine hemen iş bulup bulamıyacaklarıdır. Diğer önemli bir 
nokta da Taft - Hartley kanunıınnn verdiği 80 gülîliik mühlet sonunda İş
çilerle İşverenlerin anlaşıp anlaşaııııyacaklarıdır. Bütün Amerika bu an

laşmayı bekliyor” dedi. Gerçekten 116 gün devanı eden çelik grevi do- 
layisiyle istihsal durunca çelikle ilgili sanayii kollarmdan aşağı yukarı
800.000 işçi açıkta kalmıştı. Çalışma Bakanı 1959'un Nisanında verdiği 
sözün, kendisi ile doğrudan ilgili olmayan Mboplej* yüzünden de olsa ger
çekleşmediğini Körünce hatasını haJk önünde kabul etuıckten çekinme- 
ı nişti.

a t r r  »c ıia ı im » —
öiam... Bize s ilâh  verin... Lad&k'a g it 
mek İstiyoruz...” diye bağıny^rjardı, 
Bombay’da bu nümayişler yafcmirken 

JM W k lll  Nlklta Kru*- 
çef Batflm m naS  bulunduğu bir top
lantıda ‘‘ge©araMe»iıtjf*raJelı aniayı- 
e ’ ndan bahsediyor. O nW la  sJay «di
yor. Böylece . komünist Çin Başvekili 
Chu ©n Laiğin Hiad hududu -üsfceritHİtj- 
ki istemen «İrasında, 4eri .&üruil4*i 
“stratejik öpem*’i inşâ, etıçiş olupm- 
du. Hatta, bazı söylentilere bakılırsa. 
Pekindi Sovyot büyük elçisi Pavel Yu- 
din Çin - Hint çatışmasında halk 
huzurunda Mao Tse Tung’un ta
rafım tutmuş olduğu için görevin
den alınmıştı. Sovyet Rusya, Komü
nist Çin’in emperyalist gayelerinin bu 
kadar açık bir şekilde -ortaya dökül
mesini istemiyordu. ÇUnkU. bunun ne
ticesinde nötralizm şampiyonu Hin
distan Batı blokuna kayabilirdi.

Gerçekten, bugün başta Hindistan 
olmak üzere bütün Asyayı ve hatta 
H ür Dünyayı “Komünist Çin’in uzun 
vadeli niyetleri” korkutmaktadır. Ko
münist Cin - Hind hududundan tam 
kırk mil içeri girmiş bulunuyor. Chu 
En Lai Başvekil Nehru'nun iıaklı tek
liflerine uzun müddet bekledikten 
sonra verdiği cevapta iki nokta ileri 
sürdü. Bunlardan biri “Yüksek kade
me ijyli görüşmesi”, diğeri Hlnd ve 
Çin kuvvetlerinin hâdise sahasından 
yirmişer kilometre geri çekilmeleri 
ve böylece Silâhsızlandırılmış bölge 
ihdası. Nehru’nun kan dökülmesini 
önlemek yolunda duyduğu samimi ar
zu malûmdur. Bu teklifin, Hintlilerce 
kabulü imkânsız görülmektedir. Ko
münist Çin’in bugünkü sahadan yirmi 
kilometre geri çekilmesi demek ylr- 
mibeş kilometrelik arazinin onun ta
rafından işgalinin kabul edilmesi de
mektir.

Nehru’nun iki blok arasında taraf
sız kalarak yardımlar temin etmesine, 
Hind halkının hayat seviyesini yük
seltmeğe çalışmasına rağmen, bugün 
Hindistanm adam başına düşen yıllık 
milli geliri ancak 60 dolardır. Îîütün 
bunlara rağmen Hind - Çin hııdud an
laşmazlığının başlamasından ancak 
on hafta geçtikten sonra Nehru sesi- 

-------------------------^
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nln tonunu değiştirirdi. Chu Lal’den 
aîdığı cevaptan sonra “Hindistanm 
Çin’in ayağım göğsünde hissederek 
yaşamasına imkân yoktur.” diye hay
kırdı. Şimdi, Jîlnd Istan, Komünist 
Çin'in hâlen irgal aiUnda bulundurdu-

1 ; ' ı f  3 y -
ğu topraklardan çekilmesi halin.lo 
güvenbği tehlikeye düşecek olan Pa
kistan ile (İralarında mevcut olan «n-
1 asm azlı klAn vavnş yavaş ortadan 
kaldırtydt. Bir vandan da stlâhb kuv
vetlerini* hazırlıkları ilerliyor.

X-- ■ £  i  ı i  j  Jfc ̂ rt • - s

* ı



K A D I N

Aile
Çocıık yetiştirmek...

A nave  babaların bilgisizlik yüzün- 
den çocuklarına karşı hatalı dav

ranışları, onların ilerde kötü huylar 
edinmelerine, bir takım kompleksler 
içinde bulunmalarına sebep olmakta
dır. Her hareketi ve her sözü hesap
lamak, ana ve babanın küçük bir alış
kanlığı olmalıdır. Çocuk yetiştirmek 
hususunda denenmiş kaidelerin dışına 

çıkmak, onlan heves ve hırsla idare 
etmek "Çocuğum değil mi ? istersem 
döverim, istersem severim.” mülâ
hazasıyla fikir yürütmek sadece ben
cilik olsa gerek .Çocuğun bu günün
den mesul olmayı idrak eden ana ba-

«*■... .....  ,

O k ııl çağında çocuk
Me&ul: A v a  - baba...

ba, ilerdeki yıllarda teşekkül ederek 
olaıı şahsiyetine bir şeyler kattığını 
akıldan çıkarmayacak olursa, çocuk 
yetiştirme metodu her halde daha 
çok müsbet olur.

Bazı analar babalar çocuklarının 
gururunu kırmaktan çekinmeler. On
ları duymıyan, dilşünmiyen, hissetmi- 
yen bir mahlûk sayarlar. Paha doğru
su, çocuk diye küçümserler. Okula 

giden çocuğa derslerinin nasıl gittiği, 
ya da. yeni başlamışsa, okulunu se
vip sevmediği sorulduğu zaman, ana 
ve babalar çocuktan önce sorguya ce
vap verirler. Bu çoğu zaman da aleyh
te bir hükümdür. "Ah okulla arası 
hiç iyi değil.” “Şimdiki halde gidip 
geliyor ama. hiç bir eey bildiği yok.”
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Gençlik

C  o;ı üç dört yıl içinde spor Idilp- 
lerinin, federasyonun ve gaze

telerin olağanüstü gayretleri sa
yesinde, futbol günlük yaşayışl
ınızın ballıca konusu oldu. Arsa
larda okul çantalarlyle kale yapıp 
top aynıyan çocuklar, kahvelerde 
maç üzerine girişilen bahisler, iri
li ufaklı bütün gazetelerde lıer 
gün, hem de tam sayfa üzerine ya
zılan spor haberleri, radyo yayınla
rı, şöyle bir bakışta bu sporun 
memleketimizde ne kadar yaygın 
hale geldiğini göstermek için kâ
fidir. Şehirlerden kasabalara ka
dar yayılan ve teşkilâtlı olan bu 
faaliyet spor zevkinin ve heyeca- 
lunuı hudutlanm aşın, kumar alış
kanlığına re lursına dönmüştür. 
İptilâ haline gelen istekler, fay
dayı geride bırakır. Bir gencin bos 
zamanlarında spor yapması ya da 
maç se'Tedip heyecan ve coşkun
luk hislerini tatmin etmesi şüphe
si/. gii/el bir meşgaledir. Ancak, 
bu mosrale sadece futbola meylet
tiğine göre, alâkanın sebebini ara- 
nıak i« ıb  ediyor. Bir defa bu isıu 
vazifelileri yani klüpler, federas- 
yon ve gazeteler lüzumundun faz
la a!âka çekip, kârlarım gözetnıe- 

ği ihmal ctmivorlar. Transfer ay
larında İsi daha da büyütüp, orta 
halli kimseler için pek astronomik 
rakamlarla soom ı alım satımım 
kızaşturt^ mahalle ©jııncukvniu, 
küçük talcımlan ve yeni yetkinle
ri heyed'Jihuıdiriyorlar. Bu durur.ta 
göm oynama kabiliyeti olan kendi
ni bir d«fa kaptu-dım». bir daha 
kurtulamıyıi/ca£*ı bir ihtira* çembe
rine elliyor. Seyirci ise a:,ıw heye- 

reklâmı y:;T>ılîuı oytmcaJonn 
poşû sıra 'idiynr. Peki, spor sadece 
futbol mudur? Basketbol, teni», 
voleyi>ol ve kayak fivUiyetleri ni
çin bn ölçüde gösterilmiyor? ö y 
le sanıvonım İd. bu sporlar futbol 
kadar pan» fX)tlrmcdiği k in  üzerin
de durulmuyor. Şu hıdde memle- 

■>- . . .. . . --

yahut "Bunun ok'iyacağına aklım 
kesmiyor.” gibi. Önünde bu tarz ko
nuşulan çocuk, çoğu zaman soğuk 
ve acı bir gülümsemeyle donuk donuk 
bakar. Kami de tahammül edemoyip, 

kaçar.. Bu tarz sözleri devamlı ola
rak işitmek çocukta alışkanlık hali
ne gelebilir ve günün birinde mahcu
biyet denen şeyi unutur. İçe dönük ve 

fazla hassas bir çocuksa, önce ana ve 
babanın çekiştirdiği kimselerden kaç
mayı, onlardan utandığı için bir daha 

yüz yüze gelmemeyi, sonra da ana 
ve babasına kin duymayı huy edinir. 
Hemen hemen her insanda çocukluk

tan kalma bir utanç, bir korku, bir 
hırs vardır. Bu haller his .olarak bir 
değişikliğe uğrarsa bile, şuur altına 

yer etmesini, orada iz bırakmasını 
kim önliyebilir.

ve Spor

Fattoa ÖZC AN

kelimizdeki futbol tutkusunun ve
sergisinin de manası değişiyor. 
Spor denilen şeyin saf heyecanı ve 
coşkunluğu kalkıyor, yerini para 
heyecanına bırakıyor. O kadar ki, 
eskiden tatil giiniori yapılan maç
lar simdi hafta arasına, İs günleri
ne bile alınabiliyor. İs günlerinde 
öğleden sonra yapılan bu maçların 
seyircisi kimler oluyor? öğrenci 1- 
çin okul saatidir. Memur İçin me
sai saati. Çeşitli İş sahiplerinin de 
tezgahında, bürosunda bulunacağı 
bir saattir. Memleketimizde fut
bolun kadın seyirsicl pek az oldu
ğuna göre, stadları dolduranlar İş
sizler midir? Stad dolusu issiz ol
duğunu kabul etsek bile, giriş blle- 
t’.ıi temin edebilmek de, hazır yiyi
ci olmıyan bir İssizin k ân  değildir. 
Demek ki, is saatinde yapılan maç
ların seyircilerinin bir kısmı da 
kaçamak gelenlerdir, öğrenci oku
lundan. memur isinden kaçmak su
retiyle bu heyecandan kendini 
mahrum etmiyor. Nerede kaldı bu
nun güzellisi? İnsanlara vazifele
rini uııutfurab iliyor. İş zamanına 
rastlatılan bu maçlarla, bile bile 
isin ihmaline göz yumulmuyor 
mu T...

Sponı sistemli bir hale getiren 
ve çok önem veren eski Yunanda 
bile, fikri çalışmayla bedeni çalış
ma ı t ı i™  eşit tutukmuş, a.vnl nls- 
bette yayılmıştır. Halkımızın umu
mi kültür seviyesinin hayli d jşük 
olduğu bilinen bir gerçektir. Çeşit
li sahalardaki yarım bilgi ve bilgi- 
sizJİKİ umursamada, futbolu daima 
öne sürv~ boş zamanlan bu oy un
la doidumvvk için sarf edilen gay
retin duha aza kültür ve sanat faa
liyetleri Vcin do gö^terile^nez m i? 
Stadlan dolduran gençlerin konfe
rans sîilonlsvr’TO kore-er salonlarını, 
galerileri de doldııracuğrna eminli. 
Yetnrlö. kendilerini, bu güzel faa
liyetlere çekmesini bilenler ol
sun.

Farklı muamele..,

ocukluğunda kendinden bir iki yas
V  büyük ağabeysin© ayrı muamele 

yapıldığım, onun daha çok sevildiği
ni gören, müşterek bir suçta daima 
daha çok azarlanıp, cezalandırıldığını 
farbeden bir çocuk, saatlerce hattâ 
bazı zaman koca bir gün evin çatısına 
gizlenip, kendi kendine oturmaktan, 

küçîlk kafasıyla kendine pöre düşün
mekten bıkmazmış, deniz kıyısına 
inip, bir kaya kovuğunda üç dört sa
at yalnız kalabilirmiş. Bu gün zeki, 
kabiliyetli bir meslek sahibi olmasına 
rağmen insanlardan kaçmamak elin
den gelmiyor. Kimsenin kendisini sev- 

miyeceğine, herkesin kendi aleyhinde 
olduğuna inanıyor. O da kimseyi sev
miyor. İş saatlerinin dışındaki müna
sebetlerden ve dostluklardan kaçım-
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KADIN

yor. Kısacam hayat onun için manâsız 
bir yükten ibaret.

Çocukların neşelerini, heyecanları
nı, sevgilerini paylaşmak, onlann 
davranışlarına bu günkü anlayışımız
la değil de, çocukluğumuzun düşünce 
tarzına manâ vermek icap eder. Geri
de bırakılan uzun yıllara bakmadan, 
çocukluk günlerine dönüp, o zamanı 
hatırlamak, üzen, kıran ve sevindiren 
olayları bir bir yeniden yaşamak mu
hakkak ki çocuk idarecilerinin alış
kanlık haline getirecekleri "bir hal ol
malıdır.

Sosyal Ilayat
Konuşma sanatı

l i  az t kimseler konuşma tarzlarıyla,
jestleriyle o kadar hoşa giderler 

ki, her toplulukta alâka görür ve ara
nırlar. Dikkat edilecek olursa, bunlar 
hareketlerinde ölçülü olmayı bilen, 
konuşurken ses tonunu iyi kullanan, 
ifadeve kuvvet veren, nerde ne anla
tacağını bilen kimselerdir.

Konuşurken muhatabın anlıyacağı 
bir dil kullanmak lâzımdır. Meselâ, 
bilgi ve anlayışı az olanlara, ilmi ba
hislerden söz açmak, kapalı espriler 
yapmak, her halde lüzumsuz olur. 
Aynı şekilde, kültür seviyesi yüksek 
olanlarla da konuşurken pek basit 
ifade kullanmak, lüzumsuz izahlarda 
bulunmak yakışıksızdır. Erkek kadı

na bilgisini, güzelliğini, sıhhatini ve 
giyimini takdir edici sözlerle kompli
man yapabilir. H attâ bu bir neza
ket kaidesidir. Böyle komplimanları, 
gülümseme ve teşekkürle kabul et
mek de, kadm için zarif bir hareket
tir. Sadece tevazu göstermek gayre
tiyle “Estağfurullah” yahut “Size öy
le geliyor.” gibi cevaplar vermek yan
lıştır. Ayıp sayılır.

Söze kuvvet

C  öze kuvvet vermek, etraflıca izah
edebilmek için bazı hallerde misal 

vermek icap eder. Böyle hallerde, mu
hatabın bilgisi veya mesleğiyle ilgili 
bir şey seçmek ince bir harekettir. Zi
ra muhatabın yabancı olduğu bir ko
nudan misal getirip, ortaya yeni bir 
anlaşmazlık çıkartmak, o kimse için 
biraz ezici bir durum yaratacağı için, 
kaçınmak icap eder. Söz arasında mü
nasebet alırsa, güzel bir hikâye an
latmak veya fıkra söylemek sohbeti 
tatlandırır. Ancak, bu söyliyene bağ
lıdır. Fıkra ve hikâye anlatmak, hu
susiyeti olan bir iştir. Esprinin gücü
nü sesle vurguyla yahutta mimikle 
İfade etmek herkesin harcı değildir. 
Bunu becerebilenler, sözlerini süsliye- 
billrler. Aksi halde hikâyeden fıkra
dan kaçınmak uygun olur.

Konuşan kimsenin daima kendin
den bahsetmesi ne kadar ayıpsa, sık 
sık mevzu değiştirip, karşısındakine 
söz bırakmamak da aynı derccede a- 
yıptır. Ded-lkodunun ayıp olduğu ma
lûmdur. Bir toplulukta yapılan dedi
koduyu önlemek mümkün değilse, u*

zun ve tatsız münakaşalara sebep ol
mamak için, tercih edilmelidir. Konu
şan bir kimsenin yüzüne bakmamak 
mahcubiyetteki Ueri gelen bir alışkan
lık olsa bile, yenilmeğe çalışılmalıdır. 
Konuşana boyuna itiraz etmek, sözü
nü kesmek ve bilgiçlik taslamak ayıp
tır.. Nerede ne söyllyeceğini bilmiye- 
ne, herkesin de bildiği gibi "Patavat
sız” derler. Böyle kimselerin az konu
şup çok dinlemeye ihtiyaçları olduğu

?lbi, düşünmeğe de alışmaları şarttır. 
kİ kişi konuşurken, eğer bu ik i kişi

den birine, bir şey söylemek icap edi
yorsa, muhatap olandan özür dilemek, 
basit bir nezaket kaidesidir.

Teşekkür eden kimseye en kibar 
mukabele “Rica ederim*, demektir. 
“Bir şey değil” diye cevap vermek 
münasip değildir. Hele, "estağfurul

lah” pek eski bir sözdür, kullanılma
malıdır. Ehemmiyetsiz bir söz için 
teşekkür edilecek olursa, mukabelede 
bulunmamak uygun olur. Ama vazi
fe için ■"apılan bir teşekküre “Vazi
femdir” karşılığını vermek münasip
tir.

Topluluk önünde söz söylemek, 
güzel konuşmak ayn bir kabiliyet 
işidir. Fakat, bazan toplulukta söz 
söylemek de icap eder. O zaman dik- 
kaat edilecek bazı hususlar vardır. 
Basit ve herkesin anlıyabileceği gibi 
söze başlamak, cümleleri lüzumun
dan fazla süslememek, fikri iyi ifade 
edebilmek için düzgün cümle kurmak, 
nezaketle tenkid etmek, icap ederse 
zarif bir nükte yapmak; dinleyicinin 
ilgisini çekmek ve sözü dinletmek ba
kımından faydalıdır.

T ü r k i y e  
Kredi Bankası
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dununu açığa 
L’kâir seyahati-"

vuruyorlar:

Ayşe Çenkçi 
Emanete sadakat...

A tatürkiın Ölüm yıldönümünde Lo- 
zan meydanına konan sayısız çe- 

lenkler arasında en mân alisi muhak
kak ki Jıalcn ceza evinde bulunan U- 
lus gazetesinin genç yazı işleri m ü
dürü Iteyhan Cenkçinin eşi Ayşe 
Çenkçi tarafından konulandı. Ç'ienk- 
te “Emanetine sadıkız” yazılıydı. 
Cenkçi ailesi hakikaten A*“-'-un ema

netini en iyi saklıyanlaı „ /îır. öyle
sine ki Beyhan Cenkçi emaneti kim 
senin almak için ^irmeye pek cesaret 
gösteremiyeceği bir yere kalbinde be
raber götürmüştür.

| starıbul nuiletvekili Nazlı Itabar 
bütün boş vakitlerini açtığı yonca 

adlı çiçekçi dükkânına hasretmekte
dir. Bu bakımdan İbrahim Tlabsır Av
rupa seyahatma yalnız gidecek... Ba
yat: Tlaborın okadar boş vakti yok ki 

son günlerde D. P. li milletvekili siya
si Itu'ıii^ bile iştirak edememektedir. 
Yak’.n dostlan ilk bakışta Tlabann 
Avrupa seyahatma iştirak etmemesi

ni meclisin çalışmasına verdiler ama 
bu daha ziyade “Yoncadaki” meşguli
yetinden...

T,’ ski devlet bakanlarından Osman 
4>anl Avrupada uzunca bir i.*; seya- 

hatına çıkacaktır. AJmanyada halle
dilecek işleri olduğu halde eski Bakan 

programına Paris ve Romayı da da
hil etmiştir. Bu isin dedikodusuna ge
lince'. yalcın dostları seyahati MmlaS-

*4

P  eçen hafta içinde Amerikalı GaU 
'■* Kahns Ue evlenerek dünya evine 
giren devlet tiyatrostfmın gere sanat
çılarından Batııir Nutku esiyle birlik
te balayım şehrimizdeki büyük otel
lerden birinde geçirmektedir.

CfençNutkulan sık sık gece klüp
lerinde görmek mümkün. Nutku yu ve 
gelini taniyajftsr'zamanlanm israf et
tiklerini söylemektedirler.

p  eçen hafta kinde Kız dayın orta-
y sında oldukça üzücü bir hâdise ce

reyan ettt. Birçok kimselerin uoı» tein
lerde, çok mesut zannettiği şöhretli 
ik i devlet tiyatrosu artisti cadde or
tasında münakaşa ettiler hatta bir
birlerini tartakladılar. Bir çok kimse 
bu kavgayı kıskançlığa hamlettiler.

t  stanbulda çeçen yıl açılan Sauna 
hamamına politikacılar çok rağbet 

ediyo£. MiBterrem Sarol ile Agâh Ero-
zan her hafta Saunaya gidip zayıfla
maya çalışıyorlar. Saunaya devam 
edenler arasında Zeytinbumu D. P. 
İlçe Başkanı Ali Çekiç, tanınmış avu
katlardan Cahit Altunkum da var.

' "ıwrıri w n ^ ^
'T' ürkiyede senelerce kalsın, ve mem- 

leketimiz hakkında bir çok kitap 
yazan, Atatürk hayranı. Mrs. Kelly,
Aııkaradaki temaslarının programla
rını hazırladığı ve Başkentte en aşa
ğı daha bir ay kalacağını söylediği 
halde İngiliz sefiresi Mrs. Bu. ro\vs!a 
buluştuğunun ertesi günü, şaşılacak 
bir süratle memleketimizi terk etti... 
“Ingilterede çok mühim bir işi çıktığı
nı” söyleyen Mrs. Kelly'nin bu maze
retini kimse anlıyamadı.

r  eçen hafta Sovyet Rusya büyük
elçiliğinde mUli bayramları mü

nasebetiyle verilen kokteyle bütün 
Ankara sosyetesi davet edildi. Son de
rece neşeli geçen kokteylde D. P. ku
rucularından Fııat Köprülü etrafında 
toplanhlara şöyle dedi:

“D. P. kuruluşundaki gayeyi kay
betmiştir. Bu partinin yıkılması lâ
zımdır. Buna çalışacağım."

UNEKOLOĞ - OPERATÖR
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ti ki dvannda bulunanlar bee 
ka içinde votka limitini aktılar ve ev
lerine oldukça keyJfU döndüler. Bu 
keyif votkanın tesiri mi. Köprülünün 
sözlerinin tesiri mt* bilinme*.

| eylâ Gencer, tbcel Arel ve Rezzan
Tlabar hanımlar müşterek bir a- 

partman yaptırmağa karar verdiler. 
Kuracakları apartmanın adı. hanım
ların. isimlerinin ilk harflerinden mü
teşekkil: Lir...

Apartman için bir arsa satın a- 
lındı. Ancak arsanın istimlâk'edildiği 
öğrenilince yeniden bir yer aramağa 
koyuldular. Şimdi üç hanım, bir nalı 
bulduk, apartımanın ismi... îş simdi 
Uç nalla bir ata kaldı diyorlar...

Ç ankayadaki Amerikan klübüniln 
yemek salonunda masada teJ; ba

şına biftek yiyen Albay Morts -11 as
kerî otomobiliyle çiğnedikten sonra 
serbest bırakılan Amerikalı- yanın
daki masalara dert yanıyordu: “Ga

riptir, bir Türk müellifi tarafından 
İngilizce yazılan Neighboor -Komşu- 
adlı piyesi, üçüncü tiyatroda Tilrk- 
Amerikan demeği adına oynamağa 
karar vermiştik. Piyeste baş rolü ben 

oynıyacaktım. Aylarca prova yaptık. 
Temsile birkaç gün kaldı. Fakat ani
den bu rolden alındım ve yerime baş
ka birini getirdiler. Yaptığım kaza 
ile bunun ne alâkası var.” diye dert 

yanmaktaydı. Yan masalardakilerden 
biri bunu söyleyen albaya biraz tuhaf
ça baktı ve elinde okuduğu broşüre 
tekrar gSz gezdirdi. Broşürde iri pun
tolarla şunlar yazılıydı:

“Vazifeli arkadaşlar.. Türk dost
larımıza sempatik görünmeğe çalışı
ma ve hareketlerinize dikkat ediniz..”

Albay Moris
Perhiz... ve tvrgu
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K İ T A P L A R
MAHMUT İLE NİGAB

(Aziz Nesinin mizah hikâyeleri, 

Kar \atür yayınlan m izah »erin //. 

tstanoul ekspres r,ıat batısı, tstanlnd 

1959, 90 sayfa, 300 kurut)

( w t*lü tarife ne hacet, sözü tam A-
ziz Nesine göre bir söz. Aziz Ne

sin artık memleketimizde o kadar çok 
tanman, o kadar çok okunan bir ya
zar oldu ki, onun mizah hikâyeleri 
için ne yazılsa, ne söylense, yeni bir 
şey söylenmiş, yeni bir şey yazılmış 
oimuyor. Ancak Aziz Nesin için İleri 
Sürebilecek tenkitlerde bir yenilik ya
pılabilir. Meselâ denebilir ki Aziz Ne
sin çok yazdığı irin yavaş yavaş sevi
yesini kaybediyor. Ama bu da bir par
ça insafsızlık olur. Zira Aziz Nesin 
İlk yazmaya başladığı günden bu ya
na ne bir ilerleme ne de bir gerileme 
kaydetmiş yazardır. Biraz da Allah 
vergisi denebilecek bir kaabiliyetle 
son dcrece rahat, son derece kolay ya- 
ean bir yazar olarak Aziz Nesin dur
madan yazmıştır. Üstelik de iyi yaz
mıştır. İşlek bir kalemi zehir gibi bir 
zekâsı ve az zamanda çok yaşamış 
bir insan olarak da bol mevzuu var
dır. Her oturuşunda sigaraları birbi
rine ekliyerek rahatça bir kaç hikâye 
birden çıkarır. Hattâ biraz daha sı
kışırsa hiç kalkmadan bir roman dahi 
yazar. Velutluguııa böylesine velut- 
tftr.

Aziz Nesin için bütün bunlar söy
lenebilir. Üstelik söylenmiştir de. An
cak bunlar Aziz Nesinin gerçek yönü
nü gösteren sözler değildir. Dalıa doğ
rusu bizim cemiyetimiz içinde Aziz 
Nesini anlatmaCa kâfi gelmez.

Aziz Nesinin kolay yazdıfîı, çabuk 
yaz-ligi hatta çok zaman şişirme yaz
dığı da doğrudur. Kelebi ölçüler için
de alırsanız Aziz Nesin için büyük 
yazar bile diyemezsiniz. Yarma üç 
beş kitabının kalacağını da iddia ede- 
uiczü jilz,. Bunlar da doğrudur. Bunlar 
da doğrudur ya, bunların yanı başın
da Aziz Nesinde, büyük mizah usta
sında başka bir taraf vardır. Bu nok
tanın üstünde kimse durmaz. Aziz 
Nesin bizim memleketimizde düşün- 
dUSii-nü yazabilen, hem de bunu öyle 
evirip çevirmeden, allayıp pullama

dan yazabilen çok, ama pek çok nadir 
insanlardan biridir. Şayet yazdıkları
nı sırf gülüp geçmek İçin okursanız, 
korkmadan Azia Nesinin herhangi bir 
kitabını alıp okuyabilirsiniz. Size hoş
ça vakit geçirtir. Şayet bir yola çıkı
yorsunuz da elinizin altında bir kitap 
bulunmasını istiyorsanız gene Aziz 
Nesinin herhangi bir kitabını alabilir
siniz. Zira Aziz Nesinin kitapları bu 
işi de görür. Nitekim görmektedir de. 
Bakın bütün istasyon gişelerinde, bü
tün yan seyyar gazete bayilerinde, 
bütün sokak sergilerinde onun kitap
larını bulursunuz. Aziz Nesin mizahı 
sokağa düşürmüş yazardır.

Mizahı eokaga dtlşüramk... Hic 

44T / S .  t* KA8 rm tın »

SÜphe yok kİ pek çok İnsan bu söze 
kızacak, bu masum cümleden Azla 
Nesine ve Aziz Nesinin okuyucuları 

da kendilerine bir hakaret payı çıkar
mağa .çalışacaklardır. Ama hemen 
söylemek, açıklamak gerekir ki Aziz 

Nesin mizahı sokağa düşürmüş ya
zardır derken hiç de Azize ve okuyu
cularına hakaret edilmek istenmemiş
tir. Bilâkis Aziz Nesin bu hareketi 

ile bizim mizah edebiyatımızda bir 
devrim yapmıştır. Bu memlekette, 
çok çok üç beş bin kişilik mizah eseri 
okumadan yana nasibi olan insan sa
yısını bir anda onbinlere, yirmi binle

re çıkarmıştır. Gerçi bunu yaparken 
kendinden de tavizler vermiştir, ama

tün basitliğine ra(Çmm Kıta. Nesinin 
yazılarını okuyanlar şayet bir par
çacık kafa yorarlarsa bu yazılarda, 
bu cemiyetin bir tarafım, dttşttnt»»- 

cek, Uzünülecck bir tarafını bulabilir
ler. Kimselerin yapamadığı gibi Aziz 
Nesinin de yapamadığı şey asıl bun
dan sonra başlar. Bu cemiyetin insa

nını düşünmeğe, araştırmağa zorla
mak... îşte burda Aziz Nesin pes de

miştir. Ne kadar gayret ederse etsin. 
Aziz Nesin de bu işin üstesinden ge- 
lemiyecktir.

Şimdi bütün bu umumi lâflardan 
sonra gelelim Mahmut ile Nigâr adlı 

kitaba, Mahmut ile Nigârda Aziz Ne
sinin 14 hikâyesi var. Ondördü de da

ha evvel muhtelif yerlerde yayınlan
mış, sonradan bir araya getirilmiş hi

kâyeler. Yani Aziz Nesinin tiryakisi

Aziz Nesin
Velûd Yazar..

ne olursa olsun yaptığı İş mühimdir. 
Aziz Nesin Nasreddin Hocadan, Bek
ri Mustafadan, İncili Çavuştan sonra 
mizahı yeniden bütün bir kütlenin 
malı haline getirmiş insandır. Miza
hın çok seviyelisini yapmıştır, ama 

eski seviyesizliğinde de bırakman ış
tır. Mizahı allamelerin gülüşme mev
zuu olnnktan kurtarmış, her hangi 
bir aile topluluğunda da yüz kızar

madan okunabilecek, anlatılabilecek 
seviyeye çıkarmıştır. Yani Aziz Nesi
nin yaptığı iki yolun ortasını bulmak
tır.

Bu Aziz Nesinin bilinmeyen ta
raflarından sadece biridir. Aziz Nesi
nin bundan da mühim bir t3rafı var
dır. Aziz Nesin ilk defadır ki mem
leketimizde mizahın mühim bir iş ol
duğunu, bir vazifesi olduğunu anla
yan insandır. Bütün sathiliğine. bU-

olanlann bildiği, oktıdufcu hikayeler. 

Tıpkı daha evvel yayınlanmış ive sa
yılan yirmibeşi geçen kitaplannda 

olduğu gibi Mahmut ile N igâr da ön
ceden yayınlanmış hikâyelerden mü

rekkep bir demet. Fiyatı üç lira. Bu 
ilk bakışta insana hayli pahalı gelen 

bir fiyat. Ama matbaa, kâğıt klişe vs. 
gibi şeylerle bir parçacık olsun alâ

kası olanlar için hiç de yadırganmı- 
yacak bir fiyat. Sonra da nihayet bir 

komedi filmine de gitseniz ayni para
yı vereceksiniz. Azız Nesinin ondört 

hikâyesini okurken ve gülerken du
yacağınız neşe, yazarın asıl anlat

mak istediklerini düşünüp de duyaca
ğınız acı ile kitaba verdiğiniz üç lira

nın acısını rahatça unutturacağı için 
Mahmut ile Nigâr tavsiye edilebilecek 
bir kitap.
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Hadyo, TVI<*\ i/yon ve Ahlâk
Ilhan K. MİMAJROCLO

ulaşılması C<K' Wr wbrtıl« bile olsa, ahlak mefhûmunun mik»rretllk-
tcn sıyrılıp günlük olay katına çıkıvermlş olması, fau'telerln manşet

lerine yerleşmesi, radyo ve televizyonlarda hep ondan söz edilme* 1, kurt 
politika* ıların bile diline doiaçınası, onları onun uğruna, ahlâk ugruiıa 
bir şey ler yapmaya /.orla. .ası, insana uıııut veriyor. Anıerlkada “bilgi 
yarısı” programlarında olup bitmiş olanlar bugünlerde, bu memleketin 
en mühim nıcaelefei olan çe ik grevini bile gölgede bırakmıştır. Hikâyeyi 
bJiyorsıınuz: televizyonların bilgi yar.şı programlarında, yarışmacılara 
sual ve cevaplar önceden verilmiş.. Gerçeklerin açıklanmanı bu koca ülk«v 
de fırtına kopardı ve herkesi ahlâk cephesine şevketti. Ahlâk mefhu
munun .su yüzüne çıkma»! içiıı tuhaf bir vesile gerçi... Eninde sonunda, 
bilgi yarışı programı hilelerinden kimse zararlı çıkmış değildir. Yajış- 
ı. acının cebine para girmiş, televizyon idaresi yarışmacıya ödediğinin 
kat kat fazlasını Hancıdan almış, liâncı ilân veren firmadan aldığı Ücret
le masraflar:nı kapam:ş ve kazancını sağlamış, ilân veren firmaysa ya
rışmacılara sual ve cevapların önceden verilmesi ve her şeyin bir tiyatro 
oyunu gibi hazırlanması sayesinde çok daha cazip ve sürükleyici hale 
gelen yayının ilgi çekiciliğiyle mamulünün adını daha İyi duyurmuş, 
reklâmını daha lyl yapmış, artan satıştan harcadığının kat katı kâr te
min etmiş, televizyon seyircisiyse haftada birkaç akşam, bilet parası 
ödiyerek gittiği eğlence yerlerinde bile pek seyrek rastladığı derecede 
zevkli bir gösteriyi bedava olarak takip etmiştir. Yani, hiç kimse zarar
da değildir. Öyleyse neden bu gürültü? Niçin programın önceden hazır
lanmış olması mesele yapılıyor? Niçin bu vüzdeıı bütün “bilgi yarışı" 
programları kaldırılıyor ve halk eğlencesinden ediliyor? Niçin televiz
yon İdareleri, Hancıları, Hân veren firmalar itibarlarım sarsılmış görü
yorlar? Niçin Van Doren gibi halk kahramanı haline gelmiş bir yarış
macı, sualleri önceden aldığının açıklanması lizerlne, Columbla Üniver
sitesindeki öğretim vazifesinden İstifa etmeye mecbur kalıyor ve tele
vizyondaki binlerce dolarlık ek İşine de son veriliyor?

Bütün ilgilileri, bu meselede bu derece hassas davranmaya sevkeden 
durum şudur: Halk aldatılmıştır. Halk bundan maddî bir zarar gönne- 
nı ştir ama bu olsa olsa, ağır bir suçun hafifletici sebebi olabilir. Fakat 
ağır suç ortadadır. Bir yayın vasıtasından, hem de televizyon gibi, tesir ( 
kuvveti çok büyük bir yayın vasıtasından faydalanarak, halk aldatıl- 
nrştır, k itlelere yıllar boyunca durmadan yalan söylenmiştir. Yalsa, 
küçük bir yalandır, zararsız bir yalandır, hattâ faydalı bir yalanılır. 
Fakat, yalandır. Halk aldatılmıştır. Halkı aldatanların ceza görmesi ge
rekmektedir; bugünden sonra da televizyon gibi, radyo gibi yayın vası
talarından faydalanarak halkı aldatmak Istlyeceklerln teşebbüslerine 
set çekecek kanun! tedbirler alınmalıdır. Nitekim, adli makamlar mese
leye el koymuştur. Amerikan Kongresinden bir heyet, suçluları sorguya 
çekmektedir. Radyo ve televizyon yoluyla kütleleri aldatanları hedef 
tutan-bir kanunun Amerikan Kongresine sunulması beklenmektedir.

Kıssadan hisse mi çıkartmak gerekiyor şimdi? Boş heves! Orada, 
kLşlnln kendi kusurunu görüp kendini ıslah etmek için tedbir alması di
ye bir mesele bahis mevzuu değil ki!

v _ ________ . ■ ............... - . . ....... .................*

TELEVİZYON

A. li. I).
Televizyonda ‘‘Fidelio”
C  ahne sanatlarının yeni ulaştırma

vasatı televizyon, operanın da da
ha anlaşılır, manâsına ve hususiyet
lerine dana kolayca varılır bir şekil
de halka ulaştırılmasına devam edi
yor* Geçen hafta Ne w York ta NBC 
Televizyon istasyonunun opera kum
panyası, Beethoven’in "Fidelio”sunun 
başarılı b.r temsiliyle televizyon ope
rasının yeni mevsimini açtı. Milyon
larca Amerikalı televizyon soyircısi, 
opera repertuarının başlıca eserlerin
den birini oturma odalarının rahatlı
ğından uzaklaşamadan seyretme ve 
dinleme imkânını buldular. NBC öpe
re kumpanyası, bundan dokuz yıl ön
ce ilk temsillerini vermiye başladığın
dan beri o derece büyük bir ilgi ve 
rağbet görmüştü ki heyet, televizyon 
temsilleri dışında, “canlı” sahne tem
silleri vermek için de teşkilâtlanma 
ve turneye çıkma lüzumu hissetmiş
ti. Geçen haftaki “Fidelio” temsili 
topluluğun seviyesinin ve selâhiyeti- 
nln yeni bir deliliydi.

NBC Opera Kumpanyası, bundan 
ör.ce sunduğu başka operaları olduğu 
gibi, “Fidelio”yu da, asıl dilinden de
ğil, İngilizceye çevrilmiş olarak su
nuyordu. Vasat halkı operadan uzak
laştıran başlıca sebeo operaların ya
bancı dilde, bestelendikleri dilde oy
nanması, dil bilmiyen, yahut daha ön
ceden operanın libretosuııu, hiç ol
mazsa mevzu hülâsasını okumıyan 
bir dinleyicinin sahnede neler olup 
bittiğini anlıyamaması yüzünden, ne 
kadar gayret gösterse göstersin, bu 
sanata yabancı kalmasıdır. Bunun 
yanında ikinci mesele daha vardır ki 
o da dil İle alâkalıdır. Opera tercüme 
edilmiş olsa, yahut bir memleketin 
konuştuğu dilde bestelenmiş olsa bile, 
dilden çok teganni tekniğiyle ve güzel 
sesle ilgilenen şarkıcılar kelimeleri o 
kadar anlaşılmaz bir şekilde telâffuz 
ederler ki vasat dinleyici çok kere o- 
yunculann ne dediğini anlamıya gene 
muvaffak olamaz. Hitap ettiği dinle
yicinin devamlı opera müşterileri, o- 
pera meraklıları olmadığını, operayla 
yakından alâkalı olmadığı kabul edi
len vasat halk olduğunu göz önünde 
tutan NBC kumpanyası, vasat halkı 
operadan soğutan iki sebebi en uygun 
şartlar dahilînde bertaraf etmiştir. 
Bu kumpanyanın başka operalarında 
olduğu gibi, “Fidelio”mın da, asıl dili 
Almancadan îngiHzceye tercümesi, 
tercüme operaya muhalif olanları ik
na edecek bir başarıyla yapılmıştır. 
Bir kere tercüme isi, nota okumasını 
bilen, fakat eli kalem tutmıyan lâ- 
alettayin bir musikişinasa değil, Jo- 
sebph Machlis gibi tecrübeli bir yaza
ra verilmiş. Machlis nota ve kelime 
uyuşmasını, Beethoven’in melodk 
çizgilerine ve ritmlerine zarar verml- 
yen sağlam bir prozodiyle. öte taraf
tan da halkın kolayca anlıyacağı bir 
dil kullanmak suretiyle yerine getir
miştir.

Ama, mütercimin başarısı ne de
recede olursa olsun, şarkıcılar keli
meleri bozuk telâffuzla söylediler mi, 
tercümenin uygunluğu ancak kâğıt 
üzerinde kalır. Halbuki NBC’nin "F i
delio” sunun seçkin yanlarından biri 

de şarkıcıların telâffuzuydu. Değil 
yalnız aryalarda, topluluklarda b le 
kelimeler teker teker seçiliyordu. Me
selâ, baştaki kuartette, dört şarkıcı
dan herbirinin ne dediğini anlamak 
hiç de güç değildi.

Fakat hiçbir şarkıcının, telâffuz 
açıklığı uğruna, opera şarkıcılığının 
başka vazifelerini ihmal ettiği olmu
yordu. Bütün roller, sesi güzel, tekniği 
sağlam, oyunculuk yanlan kuvvetli 

şarkıcılara verilmişti. En zayıfları, 
Leonore rolünde irene Jordan bile, 
sivri sesine ve ses çıkarma tekniğinin 
az gelişmiş olmasına rağmen, bu se- 
lâhlyetli heyet içinde yadırganmıyor
du. Şef Peter Herman Adler'in idare

si, belki biraz heyecansız ve soğuk, 
fakat eserin müzikal manâsına yaban
cı değildi.

“Fidelio”nun Kirk Browning tara
fından sahneye -daha doğrusu televiz
yon ekranına- konuşu, opera filmi 
yapmak isteyenlere pek çok şey öğre
tecek mahiyetteydi. Sinema ile Te
levizyon seyircileri arasında bir
fark olmadığına göre, sinema, te
levizyonun operavı ele alışını ve
seyirciye sunuşunu aynen kabul
edebilirdi. Tabii, opera filmi yapan 
prodüktörlerde iyi niyet ve iyi zevk 
olduğu takdirde... Bugüne kadar ya
pılan opera filmlerinin büyük bir ço
ğunluğu. prodüktörlerin asıl bunlar
dan mahrum olduğunu ortaya koy
muştu. Halbuki NBC televizyonunun 
bütün opera temsilleri gibi “Fidelio” 
temsili de, hazırlayıcıların hem esere, 
hem de opera gerçeğine. İmkânlar 
nisbetinde sadık kalma Isteğiyte 19» 
başlamış olduklarını gösteriyordu.
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Yabancı müzisyenler

V I evsim başındanberi memleketi
mize gelmiş olan yabancı solist 

ve müzik topluluklarının konserle
rinden bu hafta kısaca bahsedelim.

1959 - 60 konser mevsimi, geçen 
yıllardan farklı olarak, alışageldiği
ni z solist ve topluluklar dışında ori
jinal bir "Kuartet” ve arkasından 
kendine has kuruluş ve tarzda dünva- 
ca tanınmış bir “Orkestra” ile girmiş
ti. îkisi arasında ise evvelce Türkiye- 
ye gelmiş olan, isim yapmış bir Yu
nanlı keman virtüözünü dinledik.

Parisli kuartet

uatuor înstrumental de Paris” 
adlı dünyaca tanınmış tipik oda 

müziği toplulu&urra dinlediğimiz za
man, kendimizi Istanbulda Saray Si
nemasında değil, sanki Pariste "Con- 
cervatoire National”, "İnstitut Fran- 
çais”, “Bcole Normale de Musique”, 
“Schola Cantorum" gibi akademik 
ve skolâstik müesseselerde verilen 
konserler n atmosferinde hissettik. 
Bu fazla klâsikleşmiş, duru ve ba^an 
yeknesak havayı, doğuran sebep ça
lanların emsalsiz denecek kadar mü
zisyen kişiler olmalarına rağmen, 
doğrudan doğruya programın düzen
leniş tarzında idi.

Parisli bu seçkin kuartet progra
mına sadece 17. yüzyıldan bağlıya
rak 20. yüzyıla kadar bazı Fransız 
bestecilerinin oda müziği eserlerim 
almıştı. Demek ki. Fransız müzis
yenlerinin amacı doğrudan doğruya 
Fransız bestecilerini tanıtmaktı. Ev
rensel bir dil olan müzikte Myle bir 
amaç gütmenin dinleyiciyi yeknesak
lığa boğmak bakımından tartışması 

yapılabilirdi. Gerçi î>öyle programın 
öğreticilik vasfı inkâr edilemezdi Bu 
konserlerde P. Gaıılitier de Marseille 
-1642-1697-’ in “Süite en Quatuor” 
Charles Koaier’in “Sonate â qnar- 
tre”, J. M. Leclairiin - 1697 - 1764 - 

“Trio en R£ majeur”. Gabriel Guille- 
mam'ln -1705-1770- “Sonate cn CVuı- 
tuor” Pierre Duglo's’un “Süite M4di- 
tcrann<5e”, Henri Gaşrnebin’in “Trio 
en r6 majcui-’' Ve şikayet tanınmış 
modertı Fransız bestecisi Florent 
Schmitt’in “Quatour pour prearçuc 
tous les temps” ' eserlerini memle
ketim iade ilk defa dinişmiş olmak 
enteresan olabilirdi.

Fakat aralarında J. M. Leclair ve 
F. Schmitt hariç, çoğu işitilmemiş 
veya az tanınmış diğer bestecilerin 
eserlerinde orijinal bir taraf olma
dığı, adeta birbirinden ayırt edilmi- 
yecek kadar basit tenıasiar, gamlar, 
akorlar ve variasyoıılar çerçevesi için
de kaldıkları anlaşıldıktan sonra, en 
tahammüllü dinleyici bile konseri so
nuna götürmekte müşkülât çekebilir
di.

üstelik, burası bir müzik okulu, 
Konservatuvar, Akademi veya Ensti
tü değil, bir konser salonuydu...

Bu yönden düşünülünce, bu mü
kemmel mtizlsvenlerin hu programla 
lıalka sunacakları fazla öğretici ve 
tanıtıcı bir şeyleri kulaklarda kalmı
yordu. ‘

Müzik eleştiricisi jon£ David 1952 
de bu kuartet için: "Bir kelimeyle 
yabancı diyarlarda velût bir elçi olma
sını bilen, ve Fransız müziğine şeref 
veren bir sazlar grubu” domşti. Bu 
söz doğru idi ve aksini kimse söyl ye
mezdi. Kuartetin elemanları olan 
flütist Yanet Pueech Fransız nefesli 
sazlar ekoiinün en yaman b'r solisti 
idi. C tlliit Mireiile Recuiard, viyolo- 
ni t Janıne Voiant - Panel ve Piya
nist Françoise Petit bir kuartet 
için aranan bütün öızelükleri taşı
maktaydılar. Uç kadın ve bir erkek
ten kurulu bu kuartetin ses hacmi, 
anlaşması, parlak “brio”ları alkışlan 
haketmişti.

Fakat bu topluluğun tam değeri
ni bulabilmesi için, birçok turnelerde 
yaptığı gibi. Couperin, Declair gibi 
Fransıj klâsikleri ve F. Schmitt, J. 
Ibert jf.bi Fransız modernleri arasın
da diğer milletlerin büyük bestecileri 
Bach, Haydn. Te'.emann ve diğerleri- 
n n oda müziği şaheserlerini de dinle
yicilere sunması gerekirdi.

Niko Dik: us resitali

| { İr kaç defa memleketimize gele
rek konserler veren tanınmış Yu

nanlı kemancı N.ko Dikeos'u bu 
mevsim tekrar dinlediğimiz zaman 
oııun ateşli genç kemancı vasfına, ol
gun bir virtüöz kalitesinin de eklen
miş olduğuna şahit olduk. Niko Dike- 
os’un, kendisini d:nleyenlediğimiz son 
yıllar içinde yaptığı turnelerde Lond
ra, Paris, İtalya ve Moskova eleştiri
cileri tarafından ittifakla övülmesi

nin sebebini onu dinlerken anlamış 
olduk. N. Dikeos’un dünyanın 1 nolu 
virtüözü büyük kemancı David Oist- 
raiı ile arJaşrak müteaddit “çift ke
man” konserleri verebilmiş olması da 
onun sanat gücünün artmış olduğuna 
delildir.

N. Dikeos bize resitalinde dinletti
ği Pergolese-Milstein "Sonat No. 12", 
M >zart “Sonat No. 15”, Debussy “So
nat”, Prokoficff "Romeo ve Jüliyet”,
E. Bloch "Abodah” ve Zerziıısky’den 
“Mazurka” ile program düzenlemek
teki isabetini de gösterdi.

Scar’atti orkestrası

T stanbulda sadece mevsim başından 
beri değil, uzun yıllardanberi dinle

diğimiz en müzikal ve kendine hâs ku
ruluşu ve stili ile topluluk, şüphesiz 
Italyanın tanınmış ve aynı zamanda 
Radyo - Televizyon yayınlarıyla se
vilmiş “Alessandro Scarlatti Orkest
rası” idi.

Solist yok, hepsi solist

r|" ürkiyedeki İtalyan Kültür Heyeti
nin daveti üzerine memleketimizde 

ilk defa konserler vermeğe gelen “A- 
lessandro Scarlatti Orkestrası"nın en 
büyük özelliği ve değeri 46 kişilik bu 
toplulukda bütün elemanların birer 
“solist” seviyesinde müzisyenlerden 
seçilmiş olmasıydı. Bir de enteresan 
tarafı ise, bütün değerli müzisyenle
rin bu orkestraya “kaydı hayat şartı” 
ile bağlanmış olmalanydı. Düşünün 
ki. bu müzisyenlerin herbiri, meselâ 
viyolonist Giuseppe Prencipe, oboist 
Elio Ovcinnicof, Giovanni Siaillo 
-klâmet- Ubaldo Benedetti -İjasson-, 
Filippo Pugliese -korno- dünyanın 
her tarafında solist olarak büyük şöh
ret yapabilirler, maddi refahlarım 
arttırab'lirlei'di. Halbuki sanat ömür
leri boyunca bağlandıkları mukavele 
ile sadece "Alessandro Scarlatti Or- 
kestrası”na hizmet etmeği seve seve

Misafir Oda Müziği topluluğu
Fransız tnitei(fittin sereJ elçileri..
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kabullenmişlerdi. Bunun sebebi ney
di ? “A. Scarlatti Orkestrasının amacı 
dünyaya İtalyan müziğini -klâsik ve 
çağdaş- en iyi şekilde tanıtmaktı. Fa
kat orkestrayı kuran elemanlarının 
saiece bu yolda hayatlarım bağlamış 
olduklarını sanmak herhalde fazla bir 
idealistlik olurdu. Bu idealin yanında 
muhakkak ki başka bir idealin de yer 
aldığı düşünülebilirdi. O da: “Daima 
birbiriyle alışmış solist elemanlarla 
birlikte çalışmanın, büyük müzik sa
natına yaraşır temiz ve doğru bir ça
lış tarzına ulaştırma zevki idi.”

Üstelik, İtalya Devleti tarafından 
hertürlü maddî ve manevi imkânlar 
da sağlandıktan sonı-a, "A. Scarlatti 
Orkestra n”n;:ı yabv.iCı V” - rlarda 
tt'-.'yanın mtimtaz bir eiçiu. .. iması
na ne engel o’.nbitirJi ?

H *  jLiy
•' w.

i .

A. B I).
Callas’a bomba

A dı son sıralarda gazete ve mecmu- 
alarm sanat sütunlarından çok 

sosyete sütunlarında geçmiye başla
yan soprano Callas, adıyla kafiyeli 
Dallas şehrinde geçenlerde bir akşam, 
şehrin 3.500 kişilik büyük konser sa
lonunu tıklım tıklım doldurmuş olan 
dinleyicilerin huzurunda verdiği E n 
serde. programdaki ilk aryayı yeni 
bitirmişti ki, müteakip arya başlıya- 
cağı sırada, ünlü sopranonun yırtıcı 
sesi yerine, Teksas Valisi James T. 
Blair'in sesi duyuldu. Vali, halkın der
hal salonu boşaltmasını istiyordu. Sa
lon yarım saat müddetle boş kalacak, 
konser ancak ondan sonra devam e- 
debilecekti.

Konserin başlamasına bir kaç da
kika kala biri -tabii, adını vermiyen 
vc kim olduğu öğrenilemeyen biri- 
konser salonuna telefon etmiş, sahne
nin altına bir yere bir saatli bomba 
konmuş olduğunu, bombanın tam sa
at 9.30 da patlıyacağmı bildirmişti. 
Durumu öğrenince Callas, “İlk  arya
mı söyliyeceğim. ondan sonra ne ya
parsanız yapınız” dedi. Arya bittik
ten sonra Callas. yanında eski Cum
hurbaşkanı Truman ve Kansas valisi 
Docking olduğu halde salonu terket- 
ti. Yarım saat süreyle binanın her 
yeri arandı. Bomba filân bulunama
dı. Sonra herkes yerine döndü ve kon
ser devam etti. Bu tertibe, ya Callas’ı 
çekemeyip konserini baltalamak, ya 
da, tamamen aksine, sopranonun a- 
dmm bir kere daha gazetelere geç
mesini sağlamak isteyen birinin 
başvurmuş olduğu anlaşılıyordu. N i
hayet ne olursa olsun, ikinci maksada 
hizmet edilmiş olduğu şüphesizdi.

Besteciler Fonunu

A nkaranın Besteciler Forumunun 
^ örneğini aldığım New York Beste
ciler Forumunun bu mevsimi açış kon 
seri seçen hafta, Public Library’ye 
bağlı Donnell Kütüphanesinde yapıl
dı. Bu konserin bir özelliği, bu yıl 
Besteciler Forumunun Yirmibeşinci 
yılını idrak etmiş olmasıydı. Forum 
yirmi beş yıl önce Peters adlı bir papa-
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Maria Callas
Bombası patlamadı!..

zm ortaya attığı fikirlerle kurulmuş
tu. Konserde Papaz Petersde hazırdı. 
Fakat, Forum kurulduğundan beri 
her nedense bu konserlerle ilgilen
memiş olduğu için, dinleyicilerin 
ilk Forumlar ve bugünküler arasında
ki farklara dair sorduğu sualleri ce
vapsız bırakmak zorunda kaldı.

Sual ve cevap, bestecilerin halkla 
karşı karşıya gelmeleri ve modern 
musikiyle ilgili meseleler üzerindeki 
görüşlerini halka açıklamalın, Fo
rumlara ilgi çekiciliğini kazandıran 
bir özellikti Fakat bu çeşit toplantıla-

m t h a l e f e t t e  

İSMET İNÖNÜ’nün
İkinci cildi çıktı 

1956 - 1959 senelerinde İnö
nü’nün mesaj, yazı, demeç ve 
konuşmalarının hepsini içinde
bulacaksınız.

Fiyatı : 20 T. L. 
ödemeli sipariş kabul edilir. 
Adres: Sabahat Erdıvnir

Nuraos maniye Cad. No. 21 Ke
falı Basımevi - İstanbul

Not: 1950 - 1956 senelerini 
muhtevi birinci cilde nıevcutur.

Fiyatı: 10 T.L.

nn  hemen hemen hepsinde olduğu gi
bi, dinleyiciler modern musiki hakkın
da doğru dürüst bir fikir sahibi olma
dıklarından, besteciler de daha baş
langıçla halkın karşısına -haklı veya 
haksız- küçümseyici bir tavırla çık
tıklarından, sual cevap safhasında bir 
takım espriler yapma gayretinden 
fazlası gösterilmiyor, konuşmaların 
seviyesi salon sohbetinden öteye gide
miyordu.

Foruma iki besteci katılıyordu. Bun
lardan biri, Amerikada \VaiterPiston- 
dan, Parirte de Pistonun öğretmeni 
Nadia Boulanger’den ders almış Noel 
I>e idi. Öteki besteci de, Amerikada 
yetişııiiş Ezra Sims.. İki besteci de 
dizisel metodla yazmışlardı. Lee, on- 
iki notaya bağlı kalmamış, diziyi to- 
nal neticelere varmak için kullanmış
tı. Sims, diziciliğinde, Schönbergten 
Krenek, 'VVebern, ve Bouleze kadar, 
dizi musikisinin ileri gelen ustalarını 
akla getiren, gerçi Noel Lee'nin On- 
dokuzuncu Yüzyıl romantismine gö
nül vermiş ııslûbuna kıyasla daha ile
ri, fakat gene de bııgün yazılması 
gereken musikiye göre, en azından 
bir yirmi yıl geri bir besteciydi Bugün 
musiki yaratıcılığının bir buhran 1- 
çinde olduğu aşikârdı. Bu buhranın 
bestecilerin şahsi denebilecek bir ifa
de yolu aramakta çok, malzeme ile 
ve teknikle uğraşmalarından, bu yol
da da kendilerinden önceki ustaların 
bulduklarından farklı bir malzeme, 
değişik bir teknik bulmayıp onları 
taklitten ileri gidememelerinden ileri 
geliyordu. Lee ile Sims, bugün bu yüz
yılın olsun, geçen yüzyılın olsun, bü
yük ustalarını taklitle yetinen yüzler
ce besteciden ancak iki taneslydiler. 
Yaratıcılığı, geçmiş veya geçerlikteki 
bir takım modalara uymaktan ibaret 
sanan genç besteciler çağdaş musiki
de kısır bir akademizmin, verim
siz bir gelenekçiliğin doğmasına se
bep olmuşlardı.

Halkın görügU

t  şin tuhaf tarafı, “yeni musiki, ileri 
musiki” etiketleri altında sunulan 

bu bayat, şahsiyetsiz musikiyi hal
kın, ‘‘tahammül edilmesi ve anlaşıl
ması imkânsız derecede modern” say- 
masıydı. Bu görüşün sebebi de şuydu: 
Bu günün vasat dinleyicisi, musiki 
sanatının yirminci yüzyıldaki geliş
melerinden habersizdi; zevk ve anla
yış bakımından ondokuzuncu yüzyı
lın ortalarına kadar ancak ulaşabil
mişti. Bu sebeple, Debussyyi taklit 
eden bir genç bestecinin bile bugün 
"tahammül edilmez derecede modern” 
sayıldığı oluyordu.

New York Besteciler Forumunun 
ilk konserinin sual cevap safhası asıl 
bu gibi, ana mevzuyla aslında hiçbir 
alâkası olmaması gereken lâflarla 
sürdü gitti. İki besteci gene “modem 
musikideki melodi yokluğu” itham
larına hedef oldular. Pek az kişinin 
farkına vardığı şey. her iki bestecinin 
de, aslında bundan en az kırk yıl ön
cesinin dinleyicisine hitap etmesi, ge
reken, muhafazakâr, İstçlik şahsi
yetsiz bir musikisi yazmış olduklarıy
dı.
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İstanbul

Ankaradan îstunbulu

A  nkarah tiyatro seyircisi şu günler
de gözlerini horlamandan fazla 

Istanbula çevirmişti. Zira İstanbul 
bu mevsim Ankarayı geride bırakan 
canlı bir tiyatro faaliyeti manzarası 
arzediyordu. Profesyonel ve amatör 
tiyatroların sayısı artmıştı. Eserler 
sık sık derişiyor, festivaller tertiple
niyor ve nihayet Ankara Devlet Ti
yatrosu İstanbulu ziyaretten geri 
kalmıyordu. Ankaralı seyirciler bir- 
buçuk aydanberi elleri böğründe yeni 
bir eser görebilmek işin bekleşirken 
İstanbullu seyircinin karşısına ortala
ma haftada bir tiyatroya gitmek fır
satı çıkıyordu.

İstanbul Şehir Tiyatrosu faaliyet 
sahasını genişletmişti. Şimdi Dram 
bölümünün, Yeni Tiyatronun ve Emi
nönü bölümünün temsillerine bir yeni
si ilâve edilmişti: Lâle Tiyatrosunda
ki temsiller. Öte yandan şimdiye ka
dar bir tulûat tiyatrosu olmaktan ö- 
teye geçemiyen Karaca tiyatrosu her 
gün Uki defa sanat temsillerine sahne 
oluyordu. Bunlann yanısıra Küçük 
Sahne. Oda Tiyatrosu temsilleri Is- 
tanbuldaki tiyatro faaliyetini destek
liyordu. Bu arada amatör tiyatrolar, 
talebe tiyatro topluluklan da boş dur
muyordu. Bilhassa Türkiye Millî Ta
lebe Federasyonunun tertiplediği IV 
üncü Tiyatro Festivalinin fstantoulda 
13 kasımda başlaması dolayısiyle bu 
topluluklar son haftalar içinde hum
malı bir faaliyet göstermişlerdi. Kısa 
bir zamana sıkmasına rağmen önce 
bir çalışma, sonra da temsiller başla
mıştı. Buna mukabil Ankara bu ba 
kımdan da hâlâ ölü bir mevsim ya
şıyordu. Bu arada Ankaralı seyirci
nin tek tiyatro faaliyeti olarak 
bel bağladığı Devlet Tiyatrosu da 
mevsim başında sahneye koyduğu 
eserlerin temsilini uzattıkça uzat
mış. sahneye yeni eserler çıkar
mak hususunda oldukça tembel dav
ranmıştı. Bu arada Büyük Tiyatro 
sahnesinde verilmekte olan “Kral 
Oidipus” temsilleri ise, bu eserin bir 
hafla müddetle yine Istanbula gitme
si sebebiyle tatile uğramıştı. “Kral 
Oidipus” yerine Devlet Tiyatrosu ye
ni bir temsilci bırakmış değildi. Bu 
hale göre Ankaralı seyirci tâ Ekim 
başında Devlet Tiyatrosu sahnelerin
de seyrettiği dört eserden beri yani 
bir bucuk aydır tek piyes görmüş de
ğildi. Bu sebeple gözlerini biraz da 
kıskançlıkla İstanbul sahnelerine çe
virmesini haksız karşılamamak gere
kirdi. Kasım ayınm sonlanna doğru 
Dovlet Tiyatrosu sahnelerinden yalnız 
ikisinde yeni birer eser yer alacaktı. 
Bunlardan biri Küçük Tiyatroda sah
neye konacak olan Orhan A senanın 
yeni bir telif piyesi, “Yalan” , diğeri 
de Üçüncü Tiyatro sahnesinde “Ek
mek Parası”nın yerini alacak olan 
“Dört Albayın Aşkı” İdi. Diğer iki 
sahnede “Kral Oidipus” ile “Günden 
C»eceye”nin temsilleri daha devam

edeceğe benziyordu. Bunlar dışında 
Devlet Tiyatrosunun Besinci Tiyat
roda da temsiller vermek gibi bir ta
sarısı da vardı ama bu husus henüz 
resmen açıklanmış değildi, Ankarada 
yegâne T.yatro faaliyeti olarak göze 
çarpan Devlet Tiyatrosunun seyirci
sini bukadar bekletmeğe, böylesine 
karanlıkta bırakmağa hakkı var mıy
dı? Ankarada son derece yavaş ve 
renksiz ilerleyen tiyatro faaliyetine 
bakılarak artık Devlet Tiyatrosunun 
bir repertuvar tiyatrosu olma yoluna 
gitmesi zamanının çoktan geldiğini 
belirtmek yerinde olur. Repertuvar 
tiyatrolannm geniş bir bütçe, geniş 
ve her zaman el altında mevcut kad
rolara ihtiyaç gösterdiğinden şüphe 
yok. Ama bu yoldaki ilk adımı da ge
niş bir bütçesiyle geniş bir kadrosu 
olan Devlet Tiyatrosundan ba >ka han
gi topluluk atabilir? Herşeyde oldu
ğu gibi tiyatro scvgsi de beslenmeyle 
gelişir. Seyirci tiyatroya ancak uzun 
zaman aralıklarıyla gitme zorunda 
kalırsa yavaş yavaş tiyatroyla bağı
nın kendi de farkında olmadan kop
ması tehlikesi pekâlâ mevcuttur. Bu 
takdirde de bundan 15 yıl önce oldu
ğu gibi seyirciyi tiyatroya bağlamak 
için yeni bir çabalama devresine gir
mek zaruretinin doğmasından endişe 
edilebilir. Hepimiz biliriz ki şimdiye 
kadar Ankarada mevcut canlı bir ti
yatro faaliyeti İstanbullu seyirciyi de 
kendine çekmişti. Bu mevsim bunun 
aksine şahit olmamak imkânsızdır: 
Ankaralı seyircinin doyurulmayan 
gözü Istanbula çevriktir.

Yanlışlddar Festivali
'T' ürkiye Milli Talebe Federasyonu 

4. cü Dünya Talebe Tiyatro Fes
tivalinin Istarıbulda yapılmasını ka
rarlaştırmıştı. Ancak tam  üç kere de- 
ğV?'kliğe uğramak zorunda kalan su 
satırların yazıldığı anda dahi kimse

GERCLiK
C U iiM cpectisî

Her öğretmenin, her öğren
cinin, her aydının okuması ge
reken bir ansiklopedidir. Her 
faslkülU 100 kunış, 10 fasikiil- 
liik abone bedeli 10 liradır. 
Şimdiye kadar 13 fasikül vayın- 
laıımıştır. 20 lira gönderenlere 
çıkan fasikiiller gönderilir ve 
yirminci fasikiile kadar abone 
kaydı yapılır. Bayilere gönderil
mez. *

Müracaat adresi : Kurtuluş 
Yayınevi, P. K. 35 - Bahçellevler 

ANKARA

festivai programının yeni bir değişik
liğe uğramadan tatbik edilip edilme
yeceğinden emin değiidi. Talebe Fe
derasyonundaki "hükümet darbesi
nin getirdiği bir lakım yeni meseleler
den olacak Federasyon festival prog
ramını hasırlamakta ve talebe t.yat
ro topluluklarına davetiyelerini gön
dermekte <-ok geç kalmıştı. Ek m ayı
nın ancak son günlerinde, festivalin 
yapılacağı tarihi 13-20 Kasım olarak 
tosbit edebilen Federasyon verilen geç 
bir karar ve proğramsızlık yüzünden 
yabancı talebe tiyatro toplulukların
dan hiçbirinin festivale katılmasını 
temin edememişti. Daha doğrusu fes
tival başlamadan iki gün öncesine ka
dar Istan bula yabancı talebe tiyatro 
topluluklarından sadece birinin, Yu
goslav "Ivo Lola-Ribar”ın katılacağı 
sanılıyordv. Zaten hazırlanan festival 
programında da “Ivo Lola R iba r’ın 
“Romeo Juliette”le açılış temsilini ve
receği sanılıyordu. Fakat bu da sanıl
dığı gibi olmada. 13 Kasım günü baş
layan Türkiye Millî Talebe Federas
yonunun tertiplediği 4. cü Dünya Ta
lebe Tiyatrolan Festivali Yugoslav'la
rın da festivale iştirak edememesinden 
dolayı tÜTB. Gençlik Tiyatrosunun 
temsilleriyle açılmış oldu. Böylece 
fest.val "Dünya Talebe Tiyatrolan 
Festivali," yani milletlerarası bir fes
tival olmak vasfını kaybederek sade
ce İstanbul Üniversite ve Yüksek O- 
kuüarınm temsillerine münhasır kal
dı.

Federasyonun festival programı
nı hazırlamakta ve talebe tiyatro top
luluklarına davetiyelerini göndermek
te çok geç kalmış olmasından doğan 
aksaklık sadece bu festivale yaban
cı talebe tiyatro tODİulukîarınm iştira
k t i  sağlayamamaktan ibaret değildi. 
Ankara ve lstanbuldaki birçok talebe 
tiyatro topluluklan festivale katılma- 
lan kendilerinden istenen davetiyele
ri aldıklarında hemen kollan sıvayıp 
çalışmalarına başlamışlardı ama, ön
lerindeki kısa zaman onların da fes
tivale arzu ettikleri eserler, arzu et
tikleri kadrolar ve arzu ettikleri ka
dar bir çalışmayla katılmalanna en
gel olmuştu.

Festivalin hazırlanmasından gaye 
elbette ki bir yasak savma değildi. 
Bütün dünyada bu neviden festivalle
rin programları en az altı ay evvelin
den tesbit edilir, davetler ona göre 
yapılır, festivale kimin katılıp kimin 
katılamayacağı da hiçbir zaman son 
dakikaya kadar bir s i t  olarak kalmaz
dı. Öte yandan festivale katılacak top
luluklar da enine boyuna düşünerek 
eserlerini seçerler, calışmalannı ona 
göre ayarlamak imkânım bulurlardı. 
Halbuki bizim srenç tiyatro topluhık- 
ları önlerindeki 10-15 gün gibi kısa 
bir zaman ve bundan doğan imkân
sızlıklar karşısında Türkiye Millî Ta
lebe Federasyonunun tertiplediği 4. cü 
Tiyatro Festivaline bir kere daha bi
lek gösterisiyle, ancak büyük bir ti
yatro sevgisi ve heyecanından ileri ge
len kuvvetle katılmağı göze almış
lardı. Festival programının altına çi- 
ziştirilmiş bir de küçük not vardı. Bu 
notta "Yabancı truplardan yeni mü
racaatlar olursa 14 Cumartesi mati
neye konacaktır. Bu husus ilk gün bil
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dirilecektir" deniyordu. Bu notun 1- 
fadesindeki esrarengizlik bir yana, 
demek ki Federasyon dahi son güne 
kadar festivale kimin katılıp kimin 
katılmayacağını bilmiyordu. Gelecek
lerini sandığı Yugoslav'ların ise prog
ramda hangi temsilleri ne gün oyna
yacaklarını bildirmesine rağmen işte 
“Ivo Lola Ribar”da da böylesine gay
ri ciddi tertiplenmiş bir festivale ka
tılmaktan kaçınmış, bu da festivali 
tertipleyen federasyona programının 
altüst olması gibi bir azizlik teşkil 
etmişti.

Festival 13 Kasım Cuma günü Ye
ni Tiyatroda saat 15 te bir açılış ve 
tanışma toplantısıyla başlamıştı. A- 
nıa yabancı tiyatro gruplarından hiç
biri artık festivale katılmadığına gö
re buna bir tanışma toplantısından 
çok bir açılış toplantısı demek daha 
yerinde olurdu. O gece “Ivo Lola Ri- 
bar”ın vereceği temsilin yerini de a- 
par topar ÎÜTB. Gençlik Tiyatrosu 
almış ve Turgut Özakmanın “Kara
gözün Dönüşü" adlı oyunuyla, bun
dan 150 yıl önce yazılan, ilk türk pi
yesi olup olmadığı münâkaşası hâla 
süriİD giden “Pabuçcu Ahmet’’ 1 tem
sil etmişlerdi. Bunun dışında Festi
vale katılan topluluklar ve oynıyacak- 
ları eserler şöyle sıralanıyordu. Ta
bii festivalin devamınca programda 
yeni değişiklikler zuhur etmezse...- 
Sank Georg Demek Tiyatrosu fes
tivalde O’Neill’in ‘.‘Yağ” adlı oyunu
nu temsil ediyordu. 1ÜTB Gençlik Ti- 
yntrosunun bir Stüdyo çalışması ma
hiyetinde olan “Aria da Capo” su da 
ayı-ca festivalde ver almakta idi. Ro- 
bert Kolej oyuncuları IV. cü Talebe 
Tiyatroları festivaline "Yaşadığımız 
Odalar" ve Cocteau’mın "tnsan Sesi” 
adlı bir perdelik oyunuyla katılıyor
du. Festivale İstanbul dışında -Anka
radan- katılan tek topluluk Sahne 
Z idi. Sahne Z tiyatro topluluğu fes
tivale yepyeni bir oyunla katılmak is
temiş, fakat gene, buna vakit bula
mamaktan dolayı, hem de ancak îs- 
tan'buldaıı temin edebildiği bir kad
royla festivalde Turgut özakmanın 
“Hastahane” ve Çekhof’un ‘T e k lif  
adlı eserlerini oynamağa karar ver
mişti. Sahne Z ye mukabil yine Anka
radan. Ankara Üniversitesi Sinema- 
Tiyatro Derneği Tiyatro Kolu hazır
lıklarını festivale yetiştirememişti. 
Böylece Ankara, Talebe Tiyatroları 
Festivaline ancak bir temsilci gön
derebilmişti. Bu topluluklar ve oynı- 
yacaklan eserler dışında festivale 
Güzel Sanatlar Akademisi Tiyatrosu 
bir nandomim oyunu, Y. O. T. B Birlik 
Tiyatrosu da Refik Erduranm “İp O- 
yunu” adlı piyesiyle katılmışlardı. 1- 
şin en akıl almaz tarafı Galatasaray 
Tiyatro Kulübünün festivalde “Kral 
Übü’’yü Fransızca olarak oynayacağı 
idi. Festivalde dışardan tek bir tiyat
ro topluluğu katılmadığına göre Ga
latasaraylIlar Fransızca oyunlarım 
kime karşı oynayacaklardı?

Türkiye Mili! Talebe Federasyo
nun tertiplediği ve Istanbulda. Yeni 
Tiyatroda 13 kasımdan beri devam 
eden. 20 kasımda da sona erecek olan 
Dünya Talebe Tiyatroları FesLvadi

daha cok iki ayağı bir pabuca sokma 
manzarası arzediyor, bir şaşırtmaca 
oyunu hüviyetini taşıyordu. Buna 
rağmen memleketimizdeki talebe ti
yatrolarını ve amatör toplulukları 
harekete geçirmesi 'bakımından yine 
de müsbet bir rol oynadığı inkâr e- 
dilemez. Festivalde hangi topluluğun 
daha başarılı olduğu da elbette ki fes
tival sona erdikten sonra anlaşılacak
tır. Fakat hemen şunu ilâve edelim 
ki. İstanbullular festivale katılan 
gençleri başta iyi niyetleri ve tiyatro 
sevgileri olmak üzere alkışlasalar da 
gençlerin bizzat kendileri daha iyi ha- 
zırlanamadan sahneye çıkmanın ü- 
zUntüsünU elbette ki duymaktadırlar. 
Dertli yazar
T etanbula, mevsim başında Yıldız 

ve Müşfik Kenter kardeşlerin tem
sile başladıkları Salıncakta ik i Ki
şinin yazarı W illiam Gibson, bu ese
ri ilk defa 1957-58 tiyatro mevsimin
de Broadvvay’de oynandığı zaman el
de ettiği büyük başarıya rağmen ha
yatından hiç te memnun görünmüyor
du. “Twe for the Seesaw" yazıldığı 
1953 baharından sahneye konulduğu 
1958 sonbaharına kadar okadar çok 
değişikliğe uğratılmıştı ki W illiam 
Gibson bir sonbahar akşamı eserin 
temsili üstüne perde alkışlarla kapa
nırken herhangi bir seyirci gibi et
rafta piyesin yazarını aramaktan 
kendini alamıyordu. Sevinçli değildi. 
Kendini takma bir suratla güzellik 
müsabakası kazanan bir gene kıza 
benzetiyordu. Kazandığı başan yüz
de yüz kendine ait değildi. Başarının 
bir sahte tarafı vardı ve işte bu o, ta
rihe kadar 5 sahne eseri daha yazmış, 
fakat hiçbirini oynatmağa muvaffak 
olamamış Gibson'a derin bir hüzün

veriyordu. Bu hüznü yenmek için ya
pılacak tek şey Broadway sahneleri
ne yeni bir eserle çıkmak olmalıydı. 
VVılllam Gibson da öyle yaptı. Bu mev
sim başında “The Miracle Worker” 
isimli yeni bir eseri Broadway’do 
temsile başlandı. Bu defa yazar ne 
prodüktöre, ne de rejisöre eseri üze
rinde fazla oynamalarına göz yumma
dı. Netice gene de başarılı oldu. Böy
lece W illiam Gibson iki yıldır sura
tında ağırlığını duyduğu takma yüz
den kurtularak seyircilerine hakiki 
çehresini göstermek imkânını buldu.

Yazar “The Miraçla Worker" da 
Helen Kellerin çocukluğunu, fakat 
Helen Kellerden çok ona hocalık e- 
den, kör kızın ilk hırçınlıkları karşı
sında büyük bir azimle dayanarak 
onun karanlık dünyasına ışık tutma
ğı bakaran Annie Sııllivan'ı konu o- 
larak almıştı. Piyeste Annie Sulli- 
yan’m Helcne karşı kullandığı metod 
adetâ hissiz, askeri bir disiplin meto
du idi. Ama bu Helen için olduğu ka
dar oives için dc başarıyla neticelenen 
bir tutum olmuştu. Yazar bu suretle 
konusu gözü sulu bir melodrama mü
sait olan esere yer yer hissî, fakat da
ha çok beseri bir hava vermesini bil
miş, kahramanlıkla komedi birbirini 
tamamlar bir hale gelmiştir.

W illiam Gibson’m Broadvvay’de 
oynanan ilk piyesi “The for the See- 
savv” içinde bulunduğumuz ayın ba
sında son temsillerini vermiştir. Bu
na göre eser aşağı yukarı ikibuçuk 
-üç mevsim sahnede kalmıştır. Gib- 
son'ın bu piyesini Arthur Pcnn sah
neye koymuştu. Şimdi temsiline baş
lanan “The Miracle Worker”m da 
rejisörlüğünü Arthur Penn yapmış
tır.
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Fılıııler

Yalnızlar Rıhtımı
4»\7almzlar Rıhtım ı”ru görmeden 

önce,insan daha filmin afilerine 
baktığı zaman bir korkuya kapılıyor 
ve Amerikan filmlerinin kötü bir 
kopyasıyla karşılaşacağım sanıyor. 
Mavi bir fon üstüne basılan afişler
de filmden bir aşk sahnesinin ve kö
tü karakterlerden birinin resimleri 
çizilmiştir. Bu iki resimde bir kusur 
aramak yersizlik olur. Fakat afişteki 
üçüncü resime bakınca 'iş de£.şiyor. 
Üçüncü resim bir kaptana aittir. Üs
tünde üniforması, başında resmî kas
keti bulunan bu şahıs elindeki elbise 
bavulu ile tamamen Carol Reed'in 
“The Kcy - Anahtar” adlı filmindeki 
kaptanı, yani W illiam Holden’i andır
maktadır. Andırmaktadır demek ha
tadır. Daha doğrusu William Holden’- 
in ta kendisidir demek icabeder. Ara
daki fark afişteki kaptanın Sadri Alı- 
şıka biraz benzemesinden ileri gel
mektedir.

Filmi gördükten sonra seyirci ra
hat bir nefes alıyor. Çünkü “Yalnız
lar Rıhtım ı” Carol Reed’in filmine 
benzemediği gibi, bazı tarafları ha
riç Amerikan filmlerinin kötü bir 
kopyası da sayılmaz. Bununla bera
ber “Yalnızlar “Rıhtım ı”na iyi bir fi
lim diyenler de haksızlık etmiş olur
lar.

Film İstanbul limanında, uzıın 
plândan çekilmiş bir rıhtım sahnesiy
le başlıyor. Sonra Çolpan İlhanın se
sinden senaryoyu yazan, fakat yaz
dıkları değiştirildiği için filmin Je- 
nereginde ismi bulunmayan Atillâ 
Ilhan’ın bir şiirini dinleriz. Filmin te
mi - e ger filmde tem diye bir unsur 
bulunduğunu kabul etmek icabederse 
-yalnızlık üzerine kurulmuştur. Kar
şımızda karaborsacılık yapan bir çe
te vardır. İçlerinden birinin polisle 
temas halinde olduğunu öğreniyoruz. 
Acaba hangisi? Muayyen saatlerde 
ilâç almayı ihmal etmeyen sofu dük
kâncı m ı? Açık saçık resimlere me
raklı iriyarı adam m ı? Yoksa tehli
keye girmekten çekinen Musevi m i? 
Belki de karakteri hakkında birşeyler 
öğrenemedigimiz, ögrenemedigimiz 
için de hiç üzülmekliğimiz dördüncü 
şahıstır. Ya bir iki defa görülen ve 
filmin sonunda unutulan zengin pat

ron? Çete reisi de aynı sualleri soru
yor. Fakat işi kendisinden başka me
rak eden kimse yoktur. Ne senaryo
da. ne oyunda, ne de rejide merak un
suru diye bir şey ele alınmıştır. H i
kâye devam ediyor. Amerikan film 
lerinden kaçıp “Yalnızlar Rıhtım ı”na 
sığınmış olan çete reisinin bir bar 
işlettiğini ve barda da çirkeften çe
kip kurtardığı bir kızın bulunduğunu 
öğrenivoruz. bu. Hollywood "vampir”- 
leri gibi dar elbiseler giyen ve kıskanç 
bir akordiyoncunun delici bakışları 
altında şarkılar söyliyen bir kızdır. 
Hafif batı müziğinin veya yerli tan
goların en kötü örneklerinden olan bu 
şarkılar bazaıı korkunç, bazan de ko

mik bir takım seslerin birbirine ka
rışmasından meydana gelmiştir. Çir
keften kurtarılıp çete reisinin barına 
getirilen kızın karşısına bir gün ya
kışıklı bir kaptan çıkar. İkisi de ha

yatta yalnız kalmış insanlardır. Yal
nızlık duymalarının sebebi gayet ba
sittir. İkisi de “Yalnızlar Rıhtım ı” ad
lı filmde oynamaktadır. Seyircinin 
başka bir sebep bulmasına elbirliğiyle 
imkân verilmemiştir.

Yalnızlık duygusunu hayatların
daki boşluğu birbirlerine açıkça söy
lemelerinden aııianz. Kümde karakter 
derinliği diye bir unsur aramak hata 
olur. Karakterlerin geçmişim incele
mek veya olaylar karşısında seçtik
leri hareket tarzım araştırmak için 
ne rejisör, ne de senarist seyirciye

fırsat vermemiştir. İlci yalnız insan 
arasında aşk ilerlerken çete ve çete 
reisi de boş durmamaktadır. Bir tür
lü esasını öğrenemediğimiz bir kara
borsacılık vurgunu hazırlanır. Bu a- 
rada bir iki takip sahneslv’e çeteyi 
polise ihbar edenin mevcudiyeti üze
rinde galiba merak yaratmaya çalı
şılmaktadır.

Yaşadığı hayattan şikâyetçi olan 
kızın etrafında ona tamamiyle sahip 
çıkmak isteyen çete re>si ve yakışıklı 
kaptandan başka bir de barda akor- 
âion çalan bir genç vardır. Tabiî o- 
nun da yalnızlar sınıfına dahil oldu
ğunu söylemeye lüzum yok. Fakat bu 
adamın filmdeki mevcudiyetinin sebe
bini kimse bilmez. Sonunda da yine 
anlaşılmayan bir sebepten ötürü öl
dürürler. Bu sırada çetenin mensup
lan paraları aldıktan sonra bir depo
da toplanmışlardır, kızı bir gün önce

kortcunç bir şekilde dövmüş olan çete
reisi sevgilisinden vaz geçemez, onu 
aramaya çıkar. Kız sevdiği kaptanla 
bir hayata atılmak üzeredir. Yollarım 
krSv’n çete reisi ile kaptan arasında 
müthiş bir döğüş başlar. Neticede kah 
ramanı m ız kaptan mücadeleyi kaza
nır ve sevgilisini koluna taktığı gibi 
yoluna devam eder ve film de burada 
biter.

Filmin değer!

44 Y  alnızlar R ıhtım ı”nın başarısız 
yerli filmlerimizin arasında yer 

almayacağı muhakkaktır. Buna rağ
men filmde affedilmesi güç bazı ku- 
surlann bulunduğunu kabul etmek i- 
cabeder. Filmin hikâyesi bir liman 
çevresinde geçtiği halde eserdeki kah
ramanlar bambaşka bir muhitin insan 
larıdır. Hikâyede ve bu insanlarda li
man veya dcnizcilik hayalının yarat
tığı bir hava aramak boşunadır. Bu
nu bilhassa Sadri Alışıkm yarattığı

kaptan rolünde görüyoruz. Senaryo 
yazan da, rejisör de esere bu kapta
nın bir denizci olduğunu seyirciye i- 
nandıracak hiçbir unsur katmamıştır. 
İğreti üniforması, iğreti kasketi ve 
iğreti tavırlarıyla kaptanın dış görü
nüşü bile kifayetsizdir. Sivil elbise ve 
kravat kullandığı zaman karşımıza 

daha inandmcı bir Sadri Alışık çıkı
yor ki bu da filmin ismine uymayan 
bir durumun yaratılmasına sebep olu
yor. Filmde isminden ötürü bir iki li
man sahnesinin de bulunması lâzım
dı. “Yalnızlar Rıhtım ı”nı çevirenler 
bu noktayı ihmal etmemişler. Fakat 

parke kaplı bir nhtım  köşesi veya bir 
gemiden filme alman Haliç sahneleri 
hikâyenin tesirini zayıflatmaktan 
başka bir işe yaramıyor. Çünkü bu 
sahneler sessiz, ölü sahnelerdir. Yal
nız ön plânda konuşan oyunculann 
seslerini duymak ve fondaki gemile

“Valnızlar Kıhtımı”ndan bir sahne
t  yiye atılan odum.*
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rin, vinçlerin ve diğer çeşitli araçların
gürültüsünü almanın k seyirciyi boş
lukta bırakıyor.

‘•Yalnızlar Rıhtınıı”nda Amerikan 
filmlerini hatırlatan yalnız bir kişi 
var. Verdiği emirler, takındığı tavır
lar ve giydiği elbiselerle çete reisinin 
gangster filmlerinden aktarıldığına 
şüphe yok. Yalnız kabadayılığını gös
termek için sık sık "ulan” ve "be” ke
limelerine baş vurması üstünde bir 
seviyeye ulaşan diyalog, yerli filmle
rimizin arasında “Yalnızlar R ıh t ım ı
nın belirli bir üstünlük taşımasını sağ
lamaktadır. Ne yazık ki dublaj hata
ları seyircinin bu diyalogu ve hikâ
yeyi rahatça takiD etmesine imkân 
bırakmıyor.

Filmde herkes kendine has dağı
nık oyunu ile yerli filmlerde gör
meğe alıştığımız düzensizliği de
vam ettiriyor. Tek başuıa dikkati 
çekenler arasında fazla teatral bir 
havaya bürünmediği zaman, Çol- 
pan İlhan gelmektedir. Rejisör Lütfi 
O. Akadın oyunculara ne kadar tesir 
ettiğini söylemek de güç. Fakat reji
sörün “Yalnızlar Rıhtımı"Tida hiç ol
mazsa yalnız insanları canlandıran
ların oyununu disiplin altına aldığı 
iddia edilebilir. Rejisörün asıl başa
rısını da filmin başından sonuna ka
dar devam ettirebildiği atmosferde 
aramak lüzumludur. Bir filmdeki ha
vayı birinci sahneden en son sahneye 
kadar devam ettirebilmek her rejisö
rün altından kalkabileceği bir iş de
ğildir. Lütfi O. Akadın "Yalnızlar 
Rıhtıım”nda bu başarının en yüksek 
noktasına çıktığı da soyjenemez. Hat
ta bu başarının bir tesadüf neticesin
de elde edildiği bile ileri sürülebilir. 
Çünkü hemen hemen her sahne aynı 
ağır tempo ile devam etmekte ve nâ- 
diren hızlanan akış hikâyedeki yalnız 
insanların durgun hislerinin kendili
ğinden de ortaya çıkmasına sebep ol
maktadır.

İyi ve kötü taraflarına rağmen 
“Yalnızlar Rıhtım ı” bizlere mühim 
bir noktayı hatırlattığı için bambaşka 
bir değer taşımaktadır. Yerli filmci
lerimizin bayağı ve açık açık sahne
lerden kaçınarak ortaya hakikaten iyi 
filmler çıkarmak için ciddiyetle ça
lıştıkları bu filmde de belli oluyor. Bu 
çalışmanın ne zaman belirli bir r.eti- 
ce vereceğini beklemek herhalde çok 
uzun bir zaman sürmeyecektir.

A. B. I)
Iiollywoo<l’daki Buhran

ünlük hayatta filmcilerin önüne
çeşitli meseleler çıkar. Bu mese

lelerin ba/.ıları halledilir, bazıları da 
film çevirenlerin başına türlü çorap
lar örer. Filmciler bilirler ki bu me
selelerle uğraşmak mesleğin başlıca 
şartlarından biridir. Bugün Ilolly- 
\vood'lu filmcilerin önüne günlük me
selelerden bambaşka bir mesele daha 
çıkmış bulunuyor. Bazüanna göre bu 
mesele şimdiye kadar karşılaşılanla
rın en korkuncudur. Hollyvvood bun
dan on veya onbeş sene sonra çevri le-
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Kalabalık bir sahne
Yeni eleman yok!..

cek filmleri için eleman yetiştirmedi
ğini nihayet anlamıştır.

Televizyon denilen icadın sinema
nın önüne ciddî bir rakip olarak çık
tığı güne kadar herşey yolunda gidi
yordu. Hollyvvood filmlerinin yerini 
televizyon filmlerinin almaya başla
ması ortalığı karıştırdı. Filmciliği 
kendilerine meslek seçenler yavaş ya
vaş televizyona geçmeye başladılar. 
Meslek değiştirenler yalnız sanatkâr
la değildi. Rejisörler, dekoratörler, 
terziler, film  editörleri ve diğer tek
nik elemanlar da aynı yolu seçmekte 
bir mahzur görmemişlerdi. Netice son 
derece korkunç oldu. Filmcilikte bo
şalan yerleri henüz kendilerini göste- 
rememir- tccrübesiz kimseler veya ka
biliyetsiz insanlar doldurdu ve ortaya 
çıkan f, İmlerin seviyesi birdenbire 
düştü. Hollywood’da malî buhranla 
beraber sanat bakımından da bir buh
ran başladı.

Bu durum daha birçok meselelerin 
meydana gelmesine sebep oldu. Her 
seııe aşnğı yukarı 600 film veren Hol- 
lyvvood’da 200 film çevrildiği zaman 
bile bazı patronlar “bu da iyi” demek
ten kendilerini alamadılar. Yavaş ya
vaş film çtevirme metodları değişti. 
Filmciler kusurlarını örtmek için üç 
buut, s.'ıiemaskop, Todd - AO g bi u- 
suller ve muazzam bir figüran kala
balığı ile seyirciyi avlama yolunu tut
tular. Elde mevcut elemanlar azalmış 
ve buna rağmen yeni eleman yetiş
tirmek meselesi do hiç kimsenin aklı
na gelmemişti. Akalan kıymetli film
cilerin arasında bilhassa sinema için 
yetişmiş oyuncuların yokluğu kendini 
gösteriyordu. Sinema yıldızlarının 
gün geçtikçe bulanması güç bir ka
zanç haline geldiğini Hollywood’da

kimse saklamıyordu. Film prodüktör
leri mühim filmler için sanatkâr bul
makta güçlük çekecek kadar korkunç 
bir duruma düşmüşlerdi. Filmlerde 
oynamayı kabul eden yıldızların ekse
riyeti de bir senede iki filmden fazla
sını yapmak istemediklerini şaıt ola
rak ileri sürmekten kaçınmıyordu 
Çünkü televizyonda aldıkları roller 
onlara daha rahat ve emin bir geçim 
yolu temin etmekteydi.

Yeni eleman bulmak için filmci
lerin elinde hiçbir usul yoktur demek 
de doğru olmazdı. Büyilk stüdyolar 
hâlâ “yıldız avcılan”ndan istifade et
mekteydi. Bazıları da gençleri sinema 
için yetiştirmek maksadıyla mektep
ler kurmaya başlamışlardı. Bu mek
teplerden biri 1 Kasımda “Tvventıeth 
Century Fox” film şirketi tarafından 
New York’ta açılmıştı.

Bütün bunlara rağmen sinemaya 
girmek isteyen gençleri kısa zamanda 
yetiştirmek, .çeşitli filmlerde kendi
lerini denedikten sonra seyircinin 
hangisini beğendiğini anlamak son 
derece uzun bir zaman alacaktı. Aşa
ğı yukarı yedi seneden beri Holly- 
wood’u yerinden oynatan ve birinci 
mühim tehlike sayılan mali buhran 
yüzünden, prodüktörler, tutunmamış 
ve denenmemiş sanatkârlara rol ver
mekten kaçmıyorlardı. Bunun netice
sinde, hakikaten kabiliyetli gençler 
köşede kenarda kalmakta ve filmler
deki roller de yalnız meşhurlar ara
sında paylaşılmaktaydı.

Sinemayı temelinden sarsan tele
vizyonun filmcilere yardımı hiç do
kunmuyor muydu ? Televizyonda ye
tişen bazı oyuncular, senaristler ve 
rejisörler arasında sinemaya atlayan
lar olmuş ve bu gibi kimseler yeni seç
tikleri sahada başan da kazanmışlar
dı. Fakat sayıları şayet az olduğu için 
Hollywood’u tehdit eden tehlikenin 
ortadan kalkmasma sebep olamamış
lardı.

Hollyvvood’da sayılan azalanlann 
arasında yalnız oyuncular değil, se
naristler ve rejisörler de vardı. Eski
den “Screen Writers Guild - Beyaz 
Perde Yazarları Birliği” yeni yetişen 
yazarlara miktarı az bir aylık verir 
ve onların tecrübeli yazarlarla bera
ber çalışmalarını temin ederdi. Bugün 
aynı birlik yalnız yetişmiş senaristleri 
etrafında toplamakta ve yalaız onla
rın senaryo yazmalarını sağlamak i- 
çin yollar aramaktadırlar. Hollyvvood' 
da şöhret sahibi olmuş senaritslerin 
yenilere göz açtırmadığını söylemeye 
artık lüzum yoktur. İş bulan yeîıi ya
zarlar arasında ise başka bir sahada 
kendini kalemiyle tanıtmış olanlar 
vardır.

Rejisörlere gelince, mesele yine 
aynı şekilde kendini göstermektedir. 
Film stüdyolarında çalışan rejisörle
rin ekseriyeti tiyatrolan, televizyon
dan veya senaryoculuktan yetişmiş 
şahıslardır. Bugün Hollyvvood’da doğ
rudan doğruya rejisör olarak çalışma
ya başlamak belki dünyanm en güç 
işlerinden biri sayılmaktadır.
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Klüpler
Yavuz gidince
(  '  eçen hafta Fenerbahçe kltlbünde 
^  ufak çapta da olsa bir iktidar de
ğişikliği oldu. Futbol hayatında Ya
vuz İsmet diye adlandmlan Fenerbah
çe klübü Genel Kaptanı Dr. İsmet 
Uluğ istifa etmek zorunda kalmıştı. 
İsmet Uluğ, bu istifaya adeta zorlan
mıştı. İdare heyetindeki gruplaşmanın 
neticesi olarak, her fena netice onun 
sırtına yüklenmek istenir, her mağ
lûbiyetten o sorumlu tutulurdu. Ta
kım Ankarada Gençlerbirliğine yeni
lince de 'böyle olm«ıştu. Yavuz İsmete 
yüklenmenin ve onu istifaya zorla
manın tam zamanı geldi diyorlardı. 
Bu tatsız işlerden usanan İsmet Ulu#, 
nihayet genel kaptanlıktan istifa et
tiğini idare heyetine bildirdi. Bu ha
ber bir müddet önce yine duyulmuş, 
batta bir İstanbul gazetesi, refikleri
ni atlatarak haberi hayli büyülterek 
vermişti. Fakat ertesi gün. diğer ga
zetelerde İsmet Ulugun beyanatını o- 
kuyanlar hayretlerini gizleyemediler. 
Hele İsmet Uluğun istifaya niyetli ol
duğunu bilenler, birgün önceki istifa 
haberine adamakıllı inanmışlardı. Bu 
defa İsmet Uluğun istifa etmediğini 
bild.ren beyanatını görünce, imkân 
yok diyorlardı. U luğ mutlak istifa et
ti, belki idare heyeti bu istifayı kabul 
etmemiş olabilir. Ama İsmet Uluğu 
tanıyanlar, onun ergeç dediğini yapa
cağına ve istifa edeceğine inanıyor
lardı.

İşte bu tekzipten sonra aradan 
p>kçok zaman geçmemişdi, bu defa 
TThjğ gerçekten istifa etmişti. İdare 
heyeti içinde mevcut havaya ayak 
uydurkmıyordu ve artık bu işe bir 
son vermek arzusundaydı. Sevgili klü- 
bü için herşeyi yapmaya hazırdı ve 
klübllne hizmet etmek için mutlak i- 
dare heyetinde bulunmak veya mut
lak genel kaptan olmak şart değildi. 
Bütün bunların dışında da ömrünün 
hemen hemen yarısını verdiği klübü- 
ne hizmet edebilirdi, buna kimse mani 
olamazdı.

“Yavuz lsmet”in çekilmesi ile ge
nel kaptanlığa yeniden Osman Kav- 
rakoglu getiriliyordu. Kavrakoğlu, 
eskiden de defalarca bu yeri işgal et
miş ve halen genel kaptanlık için ar
zulu görünüyordu. İstediği nihayet bir 
kere daha gerçek olmuş. Rize millet
vekili Osman Kavrakoğlu, bir kerre 
daha Fenerbahçe klübilnün genel kap
tanlığına getirilmişti. Kavrokoğlu ge
nel kaptanlığa İsmet Uluğun çekilme
sinden hemen iki gün sonra getirildi. 
Aradan 48 saat 'bile geçmeden yapılan 
bu tâyin göstermekteydi ki. Kavrak
oğlu arzusuna kavuşmuştu. Eğer böy
le olmasaydı, bu kadar aceleve ne lü
zum vardı. Arkadaşının istifası ile 
birlikte gazeteler sadece ondan bah
setmekle, herşeyin plânlı yapıldığını 
teyit ediyorlardı. Genel kaptanlık için 
başka adayın isminden bahsedilmiyor, 
istifa haberi ile birlikte tek aday ola
rak Kavrakoğlunun ismi ileri silrülü-

A KtS, 18 KASIM 19ü9

Osman Kavrakoğlu
Ayağına, hızlı!..

yordu. Böylece san - lâcivertli camia
da idare heyetinde kilit noktası telâk
ki edilen yerde ufak bir tebeddül&t 
yapılmış, kötü giden işlerin bundan 
sonra iyiye doğru götürüleceğine ina
nılmıştı.

Tahammül kalmadı

V  eni genel kaptan işe çok hızlı ve 
istekli başlamıştı. Takımmm ilk 

idmanında Fenerbahçe stadına ondan 
önce gelen olmamıştı. İdmana başlan
madan önce fotbolculan toplamış ve 
kendileri ile uzun uzun konuşarak na
sihatte bulunmuştu. Osman Kavrak
oğlu. söze şöyle bağlamıştı:

"Bu vazifeye Fenerbahçe'nin çok 
iyi bulunduğu bir zamanda geldim. 
Bu hafta hem iyi bir oyun gösterdi
niz, hemde lig lideri oldunuz. İdare 
heyetinde yapılan bu değişiklik, tek
nik kısımla ilgili değildir, ve olmama
lıdır. Bugün iç:n sizi ilgilendiren iki 
mühim mesele vardır: Lig ve Nice 
maçları.” *

Vazifeyi çok iyi bir zamanda dev
raldığını söyleyen Kavrakoğlu ile Fe
nerbahçe taraftarları hemfikir görün
müyorlardı. Fenerbahçenın her maçda 
gol yiyen müdafaası ile mağlûbiyet 
ve beraberlikler, işlerin iyi gitmediği
nin bir neticesiydi. Gerçek olan da iş
lerin iyi gitmediğiydi. Yeni genel kap-

ÇİÇEKLERÎN DİLİ
Yazan_:

ŞÎN'ASİ NAHÎT BERKER 

Bu bîr Şaheserdir!..
- ■■ ■■■■ - ■ ■ . J

tanın iyi oyun olarak bahsettiği de 
5 - 0 lık Altay galibiyeti idi. Bu gali
biyet sonunda Fenerbahçenın liderliği 
ise anzt idi. Aslında buna liderlik de 
denemezdi. Fenerbahçe, milli ligde en 
iddialı rakibi Galatas&raydan dört 
puan önde bulunuyordu ama, oynadı
ğı maç adedi de rakibinden üç fazlay
dı. Rakibinin bu Uç maçı kazanması 
halinde ise kendisinden iki puan ileri 
geçmesi mümkündü.

Kavrakoğlunun bundan sonraki 
sözleri ise çok enteresandı. Genel 
kaptan diyordu ki:

“Fenerbahçenin artık ne gol yeme
ğe nede maç kaybetmeye tahammülü 
yoktur. Bunun içinde disipline riayet 
ve hocanıza itaat kâfi gelecekti!'. Bir 
takım için bundan daha iyi elemanlar 
bulunamaz. Kazandığınız zaman her
kesin gülüp sevindiğini, başarısızlık 
halinde ise yüzünüzü görmek isteme
diğini hep bilirsiniz. Şimdi size mü
him birşey söyliyeceğim. Takım hır 
maçı kazandığı zaman, normal sıra 
pnm i verilmiyecektir. Her oyuncu va
zifesini yapmakla mükelleftir. Bunu 
maçlardan sonra hocanızın vereceği 
rapordan, arkadaşlarımın fikirlerin
den faydalanarak tâyin edeceğiz. 
An t re man ve maçlarda ciddiyet şart
tır.”

Bu şekilde devam eden konuşması
nın başlangıcına Kavrakoğlu, takımı
nın iyi zamanında iş başına geldiğini 
bildirmesine kurşıiık. bu defa “Fener- 
bahçenuı m tık no gol yemeye ne de 
maç kaybîtmeye tahammülü kalma
mıştır” diyordu. Bu inanışla, yukar- 
daki başlangıç arasında hiçbir rabıta 
bulunmadığını sezmek güç değildir. 
Gerçekten de Fenerbahçenin artık ne 
maç kaybetmeye ne de gol yemeye 
tahammülü kalmamıştır. Bu ise takı
nım durumunu ne derece kritik oldu
ğunu belirtmeye kafidir. 13 maçta 13 
gol yiyen takımm puan kaybıda 4 o- 
lursa -bu hafta Karagümrük mağlûbi
yeti ile yenen goller 15 e. kayıp pu
anlar fi ya yükselmiştir- o takımın 
iyi durumda olduğuna inanmak biraz 
gflçdü.

Bu arada disiplini ön plânda tut
tuğunu söyliyen genel kaptan, futbol
cuların hocalarına mutlak itaat etme
lerine de işaret ederek, kendini iyi 
hissetmeyin zaafa kapılanların ho- 
calanna müracaat ederek b *  kaç gtyı 
izin istemeleri tavsiyesinde de bulun
muştur. Kavrakoğlu hakem konusu
na da şöyle temas etmişti.

“Hakemlere de itaat etmenizi is- 
tiyonım. Bir şikâyetiniz olursa kap
tanınıza söylersiniz, meseleyi o halle
der. Fenerbahçe icabederse her takı
mı hakemle birlikte mağlûp edebilir. 
Bunu göze almalısınız.”

Evdeki hesap

p  enel kaptan, Fenerbahçenin her
takımı icabederse hakemle birlikte 

yenebileceğini söylemesinden iki gün 
sonra, Karagümrük Fenerbahceyi ye- 
nivermişti. hemde hakemsiz. Zira ha
kem ne Karagümrük takımını tut
muş, ne de Fenerbahçenin attığı gol
leri saymamıştı. Fenerbahçe milli lig
de ikinci mağlûbiyetini yine siyah - 
kırmızı fonnalı bir takım karşısında 
almıştı. Karagümrük. akıllı bir taktik 
ve yerinde bir müdafaa oyunu ile kuv-
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vetli olduğu kadar, mağrur rakibini 
yenmesini becermişti.

Sahaya çıkarken bütün tahminler, 
o gün Karagümrük aleyhindeydi. Her
kes Fenerbahçeye şans veriyor, Kara- 
gümrük lehine bir galibiyet bekleyen
ler ise yok denecek kadar az bulunu
yordu. Belki bir beraberlik olabilir di
ye düşünenler oldukça büyük yekûn 
teşkil ediyordu. Fakat Fenerbahcenin 
bozuk oyunlarına rağmen maç: alaca
ğına ihtimal verenler yüzde ellinin üs
tünde bulunuyordu. Nitekim maçm 
başlangıcını görenler, geri çekilen ve 
bütün gedikleri kapamaya çalışan 
Karagümrük karşısında Fencrbahçe- 
den farklı bir galibiyet bekliyorlardı. 
Fenerbahçe bütün hatlan ile yükleni
yor, Karagümrük müdafaası ise bir
birini takibeden bu hücumları önleme
ye çalışıyordu. Fakat zaman ilerle
dikçe ve Karagümrük dayandıkça 
maçın rrngi de değişmekteydi. Geri 
çekilen Karagümrük, ilerde bıraktığı 
iki açığı ile ani ataklar yapıyor ve bu 
atakları ile Fenerbahçe müdafaasını 
kolaylıkla dağıtıyordu. Maçı dikkatle 
takibedenler. bu ani atakların Fener

bahçe için hiçte iyi sonuçlar vermi- 
yeceğini sezmeye başlamışlardı. Nite
kim bu ataklardan birinde Tank, mü
dafaanın müşterek hatasından fayda
lanarak Şükrüyü de geçtikten sonra 
topu ağlara yollayıverdi. İkinci devre
ye bel bağlayanları Karagümrükün, 
Fenerbahçe müdafaasının hatasından 
faydalanan Avdrnın attığı ikinci gol, 
bir anda çökertiverdi. Bundan sonraki 
Fenerbahçenrn bunaltıcı baskının ka
leci Sümer ve direkler önleyince, Fe
nerbahçe, Nice maçı arifesinde raki
bine nazire yaparmışçasına maçı 
mağlûp kapamak zorunda kaldı. Ar
tık gol ve mağlûbiyete tahammülü 
kalmadığı bildirilen Fenerbahçe, neti
ceye bir kere daha razı oluyordu.

Fevkalâde kongre

\ 1 aglubiyete tahammülü olmayan 
ve mağlubiyeti bir türlü hazme

demeyen Fenerbahçe camiasında, Ka- 
ragümrük yenilgisi bir kımıldanma 
yaratmıştı. Kadıköy grubu yinu hare
kete geçmişti. Karagümrük maçından 
herden bir irtin sonra 60 kişilik bir 
grup toplanmış, kurtuluş çaresini fev
kalâde kongrede bulmuşlardı. Bunun 
irinde hemen vakit kaybedilmeden 
Nice maçını takiben imza toplanmak 
gerekiyordu. İmza toplanacak, idare 
heyeti fevkalâde kongre yapmaya 
zorlanacak ve bu kongrede Fenerbah
çe yi idare edemediklerine inanılan 
idare heyeti değiştirilecekti,

Karagümrük mağlûbiyeti üzerine 
şimşekleri üzerinde toplayan yeni ge
nel kaptan Osman Kavrakoğlu ise 
mağlubiyetten sorumlu tutuluyordu. 
Fenerbahçe taraftarlanndan bir grup 
işlerin düzelmesi için yeniden genel 
kaptanlığa Fikret Kırcanın getirilme
sini istiyordu. Gerçek olan birşey var
sa, genel kaptan nöbeti devralırken, 
işe şanssız başlamasıydı. Fenerbahçe- 
nin yenilmezliğini iddia etmek hatalı 
bir hareketti. Değil Fenerbahçe, dün
yanın en kudretli görünen takımları

dahi mağlûbiyetten yakasım zaman 
zaman siy ıramıyordu. Fakat onlarla 
aramızdaki fark, biz mağliıbiyetleri 
hazmedemezken, onlar yenmek kadar 
yenilmeyi de normal karşılıyorlardı.

Ayrıca genel kaptan, Karagümrük 
karşısına çıkan takımı kendisinin 
yapmadığım, antrenörün yaptğın ı id
dia ediyordu ve Molnarm bu hususu 
açıklayacağını bildiriyordu. Fakat 
Molııar nedense hasta olduğunu ileri 
sürerek b r türlü konuşmuyordu. N i
hayet antrenör konuşmaya mecbur 

edildi ve hafta sonunda bir deklaras
yon yayınlayarak, “hakiki bir sport
men kazanmasını bildiği gibi kaybet
mesini de bilmelidir" diye söze başla
dıktan sonra takımda oynamayan altı 
esas elemandan üçünün sakat birinin 
istlrahatli. birinin asker, birinin de 
cezalı olduğunu bildirdikten sonra 
şöyle devam etti:

"Takım tertibini galip geldiğimiz

bütün maçlarda olduğu gibi Kara- 
gümrük maçında da ben yaDtım bu 
hususdaki bütün mesuliyetler bana 
aittir. Fenerbahçe takımını çalıştırdı- 
ğımdanberi iki genel kaptan Fikret 
Kırcan ve İsmet Uluğ, ile teşriki me
sai yaptım. Bana güvendiklerinden 
beni destekleyerek serbestçe çalışma
ma müsaade ettiklerinden kendileri
ne teşekkür ederim. Fenerbalıçenin 
menfaati bakımından Osman beyin 
de bunu yapacağını üm it ederim. Os- 
mân beyin oyuncularımız arasında 
hüküm süren sinirli havayı tamamen 
bertaraf ederek sakin bir hava yara
tacağına katiyetle eminim.’’

Mesuliyeti üzerine alan antrenör 
Molnann dilinin altında saklı baklayı 
meydana çıkardığı anlaşılıyordu ar
tık. Futbolcular arasında sinirli bir 
hava hâkim bulunuyordu. Bu ne
dendi acaba, genel kaptan bu havayı 
nasıl yatıştıracaktı. Söylenenler eğer

doğru ise, futbolcular genel kaptanlı
ğa Fikret Kırcanın yeniden getirilme
sini istiyorlardı ve sinirli hava bun
dan doğuyordu.

Federasyon
Sohbet toplantısı
p  utbol Federasyonu Başkanı FalV

Gökay, hafta içinde bir sohbet top
lantısı yaparak, basın mensuplan ile 
uzun zamandanberi ilk defa karşı 
karşıya geldi. Nedense bu defa pclür 
kâğıtlarla beyanat veya deklerasyon 
yayınlamamış, basın mensuplan ile 
yüzyüze konuşmakta fayda bulmuştu. 
Nitekim toplantı dağılırken, bu şe
kilde hareket etmenin daha faydalı 
olacağına inandığını açıklamaktan da 
kendini alamamıştı.

Faik Gökayı bu toplantıda üzen 
tek olay, federasyonunun ücretli mü
tehassıs üyesi Haşan örengüin bir

esprisi olmuştu. Basın mensuplarını 
bir türlü sevemediği anlaşılan bu mü
tehassıs üye, federasyon fonundan 
para alan üyelerin ismini ve aldıkJan 
ücretleri yaymlayan gazetenin muha

birine, Faik Gökayın müşahit ücret
lerinin az olduğunu açıklaması üze
rine. "senin haber hapı yuttu” doyjn- 
ce, tatlı sohbet havası birdenbire elek
triklenmişti. Araya giren Gökay, ar
kadaşının tasvip etmediği bu sözleri 
karşısında birazda sinirlenerek, “Bu
rada tatlı tatlı konuşuyonız. Arkadaş
lara hap yutturmaya ne lüzum var” 
diyerek oldukça sert bir ihtarda bu

lunmuştu. Faik Gökayın bu tutumunu 
takdirle karsılıyan basın mensuplan, 
toplantıyı terkederlerken, aynı üye
nin başka bir tarizine muhatap olmuş
lardı. Fakat basın mensuplan bunu da 
mütehassıs üyenin zarif esprilerinden 
biri kabul ederek, üzerinde durmamış
lardır.

F.ncrbahşe - Karagümrük maçı
B /yıutz kuUığı geçer..
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TÜRK D EMİK DÖKÜM FABKİKAIj YRI 

MAMULLERİNDEN

1 — DÖKME KALORİFER RADYATÖRLERİ
' ' •

Alman norınlu, 1 inci kalite, sağlam 500/200, 1000/200 lök 

— . - Niptjli dökme radyatörleri. .

2 — EMAYE Sobalar

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

emaye kapb zarif, dayanıklı dökme sobaları.

8 — EMAYE Mutfak Levazımı

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

r*.— k. < AR ÇELİK FABRİKASI Mamullerinden

4 — Avrupa Karbüratörlü, 2-3 odayı rahatça ısıtabilen

zarif salon gaz sobaları

Nurtemel Çamaşır makinalarını, Atak marka odunlu tip şömineli 

elektrik sobalariOı Sayın müşterilerimize a n  ederiz.



ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK, 1500 savfaya yakın büviik 
bir cill olacak; içinde 25.000 den fazla kelime ve 
çeşitli bitim dallarını ilgilendiren ansiklopedik mad “  
de. 4000 den fazla resim, 50 den fazla renkli ve renk- ;  
siz tablo ve harita yer alacaktır.

fasikülde altmış adetten fazla irili ufaklı resimin dışında Asya ve 
Amerikanın dörder renkli birer haritası da ilâve olarak verilmiştir.

Hem ansiklopedi, hem sözlük olan ANSİKLOPEDİ Sözlük, her okur 

yazara, her aydına, her öğretmene, her öğrenciye lâzım olan bir müracaat 

kitabıdır. Paha biçilmez değerde faydalıdır.

Her fasikülü 125 kuruş, 5 fasiktil için abone ücreti 5 lira, 10 fasikül 

için abone ücreti 10 liradır. Ankara ve İstanbul dışındaki bayi ve kitapçı

lara, 10 taneden aşağı olmamak üzere ödemeli gönderilebilir.
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