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Kapak resmimi?.

Avni Doğan
Kürsüde bir CJLP. li

Sevgili AKİS okuyucuları,
I ) a haftanın batından İtibaren A K tS te sanki İlkbaharmış gibi bir eanlamna, bir faaliyet vardı. Odalarda dolananlar, masalarda oturanlar
neşeli görünüyorlardı. Bir /amandan beri unutulan şakalar yeniden dil
ler» takılıyor, havada tatlı bir heyecan dalgalanıyordu. Bundan bir yıl
•vvet, böyle bir Kasım ayında polisler gellpte mecmuanın iiç mensubunu,
peşpeşine hapishaneye götürdüklerinden ve neşriyata, grene ^ " n ^ ln e
üç ay mühür vurduklarından beri İlk defadır kİ yüzler gülüyordu. A K İS
zorla uzak bırakıldığı üç mensubundan biricisini, başyazarımız Metin
Tokeri karşılamıya hazırlanıyordu.
Metin Toker Pazartesi günü aramıza dönecektir. Onu, üç ay kadar
farkla Tarık Ilalulu takip edecektir. Bir ay sonra «la Yusuf Ziya Ademhan Keıf>ill.ve Cezaevinden çıkacaktır. İşte, günler reçlyor ve zaman,
alın karası N ı vicdan azabından gayrı hcrşeyi silip süpürürüz.
Bu haftanın başından itibaren A K İS mensupları Metin Tokerln ça
lışma odasını yeniden eski şekline soktular, hazırladılar. Başyazarın, ha
pishaneden çıktığı gün masasının başına geçmesi kimseyi şaşırtnııya*
çaktır. Ama mesai arkadaşları kendi'fni, daha beş gün zorla İzinli addet
me kararı verdiler. Zira kendileri mecmuada başyazarı karşılanııya ha
zırlanırken ıııebusevleri semtindeki bir evde bir ailenin, daha da fazla he
yecanla, Metin Tokeri beklediğini blUyorlardı.
Pazartesi sabahı ailesi, arkadaşları, ve kendisini sevenler, erken
sAatte Metin Tokeri bir sene evvel bıraktıkları cezaevinden alacaklardır.
Metin Toker anne ve babasının yanında bir kaç gün kalmak üzere Salı
sabahı İstanbul» gidecek haftanın sonunda da dönüp yepyeni bir tertiple
çıkacak olan A K lS i hazırlamıya başlıyacaktır. İstanbul seyahati şim
diden bir küçük kızı heyecan içinde bırakmaktadır. Gülsün Toker anne
sine, babasına refakat edecek ve bu onun İlk uçak yolculuğu olacaktır,
Böylece Tekerler İçin hayat, bir yıllık fasıladan sonra, tekrar eski
haliııl alacak! r. Evet, zaman her şeyi »ilip süpürüyor, aluı karası ve
vicdan azabından guyrı».
★
İki hafta Ronra, yeni bir hamle yapmış olarak ve başında tekrar Me
tin Toker bulunan bir ekip tarafından hazırlanarak çıkacak olan AKİS,
kadrosunu kuvvetlendirmekle meşguldür. Bu meyanda Dış Politika ve
İktisat servislerimizin başına kıymetli bir gazeteci olan Coşkun Kırca
getirilmiştir, önümüzdeki haftadan itibaren bu kısımlar Coşkun Kırcamn idaresinde hazırlanacaktır.
Coşkun Kırca Dışişleri Bakanlığında muhtelif Sube Müdürlüklerini
idare ettikten ve N A T O nezdlndeld Delegasyonumuzu Konseyin iktisadi
mahiyetteki başlıca Komitelerinde temsil ettikten sonra, 1956 başında
memuriyetten ayrılarak Üniversiteye intisap etmiş ve Siyasal Bilgiler
KaküIU'al Umumi İktisat Kürsüsü Asistanlığına tâyin olunmuştur. Kırca
1957 yılında Fakülte dekanı Prof. Feyzloğiunun Bakanlık emrine alın
ması üzerine İstifa eden öğretim üyeleri arasında bulunuyordu. Daha
sonra gazetecilik hayatına atılan Coşkun Kırca bilgisi ve hâdiselere vu
kufu ile derhal dikkati çekmiştir.
*
P

ecen haftanın sonunda ve bu haftanın başında blitün gözler, Ankara Iltltonun 10. koğuşunda, tahta bir ranza üzerinde her güıı bir par
ça daha kuvvetten düşen, genç -25 yaşında- uzun boylu, gözlüklü bir
adama yönelmişti.
Bu genç adamın adı ülkü Armandı ve memleketimizdeki basın rejimiui sessiz ve âlâyişsiz "aç kalmak” suretiyle protesto ediyordu. A r
kadaşlarının bütün İsrarlarına rağmen aç kalmaya devanı eden Ülkü
nün bu acı ve İbret verici hikâyesini okuyucularımızın, A K İS in ‘'Y U R T 
T A OMJP B İT E N L E R ” e ayrılan kısmında “ Gazeteciler” başlığı altılıda
bir iv ezilmesiyle okuyacaklarını ve Ülkülü bu asil hareketinden dolayı
tebrik edeceklerini tahmin edlyoraz.
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zetesi tarafından iktibas edilmiş, da
ha sonra bazı gazetelerde .bu arada
Ulusta da oradan alınarak çıkmıştır.
Gerçi Türk gazetecileri hem bizim
Basın Kanununu iyi bildiklerinden,
hem de tenkidden pek hoşlanılmadığını unutmadıklarından Pulliam'm
makalesindeki “ sivri taraflar” ı rö
tuş etmişlerdir. Fakat bu gayretler,
savcılıklar
tarafından 11
Aralık
1958 de istenilen muvafakati Başba
kan Menderesin vermemesini sağla
yamamıştır.

Kış
r eçen haftanın son günü, öğleden
^ sonra, başkent halkı mevsimin İlk
k&r.nın yağdığım gördü. Kar, Pazar
sabahı da, erken saatte, hafif hafif
Çiseledi. Aynı manzaranın pek yakın
günlerde Istanbulda da tekrarlanma
sı hiç kimseyi şaşırtmıyacaktır. Do
ğu illerimizde ise tepeler beyajzlanmıştır. bile. Bu yü kış, Türkiyeye er
ken gelmiştir.
Kışa girerken yurtta büyük küt
leler mevsimin
zorluklarıyla nasıl
başa çıkacaklarını düşünmektedirler.
Bu hafta, evlerde konuşulan mevzuu
budur. Refah, bolluk ve daha rahat
bir hayat vaadleri -beklenileceği veç
hile- bir defa daha boşa çıkmıştır.
Her şey pahalıdır, yokluklar devam
etmektedir, imarın kazması altında
şehirler gene perişan haldedir ve ge
çim sıkıntısı her zamankinden ziyado
Şiddetle kendisini hissettirmektedir.
Bu ailevi dertlerden başlarını kaldı
ranlar rejim buhranı içinde kıvranan
Ve partizanlık mikrobunun pençesine
düşürülmüş bir cemiyetle karşılaş
maktadırlar. Özlenen huzur bir da
ğın arkasında görünmektedir. Bu kış
manzarasının tek ışığı, ihtimali beli
ren yeni seçimlerdir. Zaten huzuru
erkasında saklıyan dağın da bu seçim
ler olduğunu bilmiyen artık pek az
kimse kalmıştır.

Gazeteciler
İnsan inanınca
( ) gün, takvimlerin üzerindeki tarih 19 Kasım 1958 idi. öğleden
sonra, saat 14.30’da kalabalık bir ka
file Ankara Cezaevinin önüne geldi.
Aralarında uzun boylu, esmer, zayıf
ça, gözlüklü genç bir adam vardı.
Bütün gözler bu yakışıklı delikanlıya
Çevrikti. Onunki hariç, herkesin çeh
resinde derin bir üzüntünün ifadesi
okunuyordu. Genç adam, nişanlısı da
hil, kendisini oraya kadar getirmiş
olanlarla, vedalaştı, öpüştü, koklaştı.
Sonra, metin adımlarla demir kapıya
yaklaştı. Kapının kanadı aralanmış,
hir iki gardiyan dışan çıkmışlı. Uzun boylu delikanlı bir an durup ar
kasına baktı. Kafileden biri elini sal
ladı ve neşeli olmaya çalışan bir ses
le:
" — Tam bir sene sonra, 19 Kasım
1959 günü seni almaya gene böyle ge
leceğiz Ülkü” diye seslendi.
Ulus gazetesinin yazı işleri müdü
rü Ülkü Arman acı bir şekilde gü
lümsedi. Kapıdan içeri girdi ve göz
den kayboldu.
Geçen haftanın ortasında,
perjembe günü, takvimlerin üzerindeki
tarih 19 Kasım 1959 idi. Ama Anka
ra Cezaevinin önüne kimse gelmedi.
Zaten kimsenin gelmesine de lüzum
yoktu. Zira Ülkü Arman taş duvar
ların arasını artık 18 Mart 1961 de
i

Süratli İşleyen Mekanizma

Ülkü Arman
Havanda su, mu doğuyor t...
terkedebilecekti. O da, kılıç başına
bir defa daha inmediği takdirde. . .
Aynı gün, Ulus gazetesinin yazı işle
ri müdürü on günlük açlık grevine
başladı.
Adliye Koridorlarının Gediklisi
••
T Flkü Arman Istanbulun eski Vaîlsi, terbiyeci ve pedagog Mümtaz
Tarhan tarafından Bülent Ecevitin
yazdığı bir yazı dolayısiyle acılan da
vada Ankara Toplu Basın Mahkeme
since verilen bir yıllık hapis cezası
nın Temyizde tasdiki üzerine tevkif
edilmiş, cezaevine gönderilmişti. Ulus gazetesi yazı İşleri müdürü mah
pusluğunun ilk aylarını gene Adliyeye gidip gelmekle geçirdi. Çarşamba
ve Cuma günleri -Ankara Toplu Ba
sın Mahkemesi o günler toplanıriandarma refakatinde
cezaevinin
köhne, kırmızı kamyonuna bindirili
yor, mahkeme huzuruna çıkarılıyor
du. Aleyhinde açılmış daha davalar,
cezalandırılması için savcılığa mu
vafakat vermiş dalıa davacılar var
dı. Bu davacılardan biri Başbakan
Adnan Menderes, dava meşhur "Pulliam Davası” idi.
‘•Pulliam Davası” , basın tarihimi
zin unutulmayacak bir davasıdır. Amerikalı bir gazeteci olan Mr. Pul
liam 1958 yazında eşiyle birlikte Türkiyeye gelmiş, Başbakanla görüşmek
istemiş, randevu verilerek Başbaka
nın refakatine alınıp İzm ire götürül
müş, fakat kendisiyle temas ettirilme
miştir. Mr. Pulliam Amerikaya dön
düğünde maruf İndianapolis Star ga
zetesinde Türk;” edeki rejimi ve bu
rejimin kurucusu olarak gösterdiği
Adnan Menderesi çok şiddetli şekil
de tenkid eden bir makale yayınla
mıştır. Yaju evvelâ bir İstanbul ga

f ] lkü Armanın, Pulliam’ın yazısrndan dolayı Ankara Toplu Basın
Mahkemesi önünde cereyan eden du
ruşması fazla uzun sürmedi. Mahke
me heyeti tevsii tahkikat talepleri
nin hepsini reddetti. Savcı kısa bir
iddianame okudu, arkadan müdafaa
yapıldı. 11 Mart 1959 tarihinde Mah
keme kararını verdi. Ülkü Arman
suçlu görülmüştü, bir sene hapse
mahkûm ediliyordu, fakat mağdur
Adnan Menderes resmî sıfatı haiz bu
lunduğundan 16 ay hapis yatacak,
ayrıca 4000- lira para cezası ödiyecekti. Tem yiz yolu açıktı.
Ülkü Armanın avukatı
kararı
derhal temyiz etti. Dosya temyizin
basın davalarına bakan Üçüncü Ceza
Dairesine gönderildi. Ankara Toplu
Basın Mahkemesinin
mahkumiyet
hükmünü
vermesinden
sadece 2
ay sonra Tem yiz dairesi karan doğ
ru ve kanuna uygun buldu.
Temyizin tasdiki haberinin o ta
rihlerde uyandırdığı alâka ve bazı
basm çevrelerinde yol açtığı telaş
Ülkil Arman tarafından Ankara Hiltonun duvarları arkasında tebessüm
le karşılandı. Kendisi zaten hapisha
nedeydi, vicdanında da hiç bir rahat
sızlık hissetmiyordu. Üstelik "gaze
tecilik vazifesi” ni bir anlayış tarzı
vardı ve bu. mahkumiyet kararlarıy
la değişecek bir husus değildi.
İşte, “ Pulliam Davası” kadar
meşhur “ Pazarlık” bu sıraya tesadüf
etti. Daima mütebessim, daima sakin,
25 yaşında olmasına rağmen -gönül
işleri hariç- inanılmaz derecede ol
gun Ülkü Armanı arkadaşları ilk de
fa o zaman sinirli gördüler. Hareke
ti hiç bir zaman tasvip etmedi. Hele
kendisi hakkındaki kararın bir Damokles kılıcı yerine geçmesini derin
bir üzüntüyle karşıladı. Üzüntüyle ve
istihzayla . . .
Bir sene sonra
ylar aylan takip etti. İlk bahann
ılık günleri yerlerini yazın cehen
nem sıcaklarına, yazm cehennem sı
caklan sonbahann serin akşamları
na, sonbaharın serin akşamlan kış
baslangıc.nın ayazlarına bıraktılar.
Ülkil Arman bir yandan Basm hürri
yetinin yediği darbeleri, diğer taraf
tan adaletin tecelli tarzını köşesinden
seyretti. Hapsedilen her gazeteci onun merhamet dolu kalbinde bir ya
ra açtı. Fakat bazen de derin bir
A S t a , 15 K A S IM
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Meclise

O Uyfik M n Ui yeni dönem çalışmalarına fiilen başlamış
U bulunuyor. Büyük Meclis Cumhuriyetin her det rin
de nıüietiu dikkatini üzerine çekmiştir. Kurtuluş Mü
cadelesinde nıilli hislerin' tezahür ettiği yer Büyük Mec
lis olmuştur ve Büyük Meclis istikbâli için ayaklan
mış bir milletin iradesini en mükemmel şekilde akset
tirmiş, tarihteki “ İhtilâl MeclislerP'niıı bütün hususi
yetlerini taşımıştır. Zaferin kazanılmasından sonra
Biiyük Meclis Atatürkün yanında, aynı başarıyla bir
“ lrkdâı> Meclisi” olarak vazife görmüş ve omuzlarına
aldığı ağır yükü inanılmaz olgunlukla taşımıştır. Bujfija Büyük Meclis bir “ Demokratik Meclis” haline çel
menin çetin imtihanını vermektedir. Büyük Meclisin
bu imtihanda alacağı netice Türk cemiyetinin uzun bir
istikbal için huzurunu, saadetini ve emniyetini a':: ka
dar etmektedir. Bıiy'Uk Meclisin çalışmalarının Türk
milleti tarafından dikkatle takip oiunmasın:u hakiki
sebebi budur.
Bir "Demokratik Meclis"ln, “ ihtilâl Meclisi” veya
“ İnkılâp Meclisi” n«lcn çok daha fazla ananeye muh
taç bulunduğu açık b r hakikattir. “ îhtiiâl Meclisi”
için milletin cesareti. “ İnkılâp Moellsi” içki milletin ol
gunluğu başarının kâfi malzemes5ni teşkil edebilir.
Fakat “ Demokratik Meclislin mükemmel şekilde iş
lemesi daha başka un .urlara ihtiyaç gösterir. Demok
rasinin karışık bir mekanizma olduğu hiç kimsenin
meçhulü delildir. A vı m Kım arası gibi çalışmaları
hayranlıkla seyredilen Meclislerin
bugünkü hallerine
bir tek günde gelmedikleri doğrudur. İngiliz Parlamentosunda, şimdi tebessüme yol açan İktidarda Mu
halefetin birbirlerinden “ bir kılıç boyu” ayrı oturma
ları usulü hakikî bir zaruretin İcabı olarak dokmuş
ancak uzun yıllardan sonra tatlı bir hususiyet iıaline
gelmiştir. Bu bakımdan Büyük Mecliste zaman zaıııan
beliren sert çatışmalar, tatsız hâdiseler, el şakasına
kadar giden gürültüler iinrrid kırmamak, bedbinliğe yol
açmamalıdır. Me-scle, 3üyük Meclisin İstikamet olarak
bir “ Demokratik Meclis” haline gelme istikametinde
ilerleyip ilerlemediğini ıı tesbitidiş.
Geçen yılkl çabşmalaruı insanı üzen tarafı budur.
Şimdi, bir noktayı kabul etmek lâzımdır. Büyük
Meclîste ekseriyet D.P. ye aittir ve Büyük Mecliste bu
ekseriyetin dediğinin olmasından daha tabiî bir şey yok
tur. Eğer Muhalefet içinde Mecliste kendi dedikleri ol
madıkından dolayı sinirlenenler varsa bunlar hemen
ayrılmalıdırlar. Büyük Meclisten D.P. ekseriyetinin
arzuladığı kararlar, onun münasip bulduğu kanunlar
çıkacaktır. Bu ekseriyetin, elindeki kudreti memleketin
hayrına kullanıp kullanmadığı hususunda hakeı.-.liğl
millet yapacak, seçim güııii sandık başına gittiğinde
Büyük Meclisteki nisbeti değiştirecek veya değiştirme
yecektir. Büyük Meclisin geçen yılki çalışmalarından
aklı başında kimselerin şikâyeti bu olmamıştır.
Büyük Mecliste azınlığın dediği değil, çoğunluğu tı
dediği olacaktır. Am a Büyük Mecliste azınlık da di
yecek, çoğunluk da diyecektir. Bir tarafa konuşmak,
çalışmak hakkı y!*sak edilirse Büyük Meclisin devam
lı şeklide kargaşalık içinde bulunması tabiî karşılan
malıdır. Böyle bir yasağın çoğunluğun salâhiyetleriyle
alâkası yoktur. Çoğunluk iradesini herkes söyli.veceğiııi söyledikten sonra kullanacaktır; kimin konuşa
cağını tâyin etmek İçlıı değil. Büyük Meclisin geçen

M

KASIM

yılkl çalışmalarından aklı babında kimselerin şikâyeti
bu mevzuda olmuştur.
Evvelâ, D. I*. nin sayın büyüklerinin bir mazeret
diye kullandıkları “ Zorlama" tâbirinin demokratik sis
tem içinde tek başına bir anakronizm teşkil ettiği ha
kikati herkesin kafasına yerleşmelidlr. Partilerin Meclis
Gruplarında milletvekilleri icra mesuliyeti sahiplerini,
Büyük Mecliste Parti Grupları hükümeti topyekûn zor
layacaklardır. Bunu yadırgayanlar İçin yapılacak en
uygun İş şapkalarını alıp çiftliklerine gitmektir. De
mokrasi iş bazındakilerin rahat ettikleri değil, daimi
zorlama altında tutuldukları idare tarzıdır. Zaten re
jimin fazileti bu zorlamadan doğmaktadır.
Böyle olunca, haklı haksız, her şikâyet Büyük
Mecliste akis bulacak, bir neticeye bağlanacaktır. N a 
sıl Büyük Meclisteki ekseriyetin karar salâhiyetini kul
lanma t ırzı ekalliyetçe tanınmamazlık edilemezse, ek
seriyet de şikâyetleri “ Bıı konuşulabilir -Bu konuşu
lamaz” tarzında bir tasnife tâbi tutamaz. Şikâyeti kaale
alabilir, almayabilir de. Teklifi kabul edebilir, etme
yebilir de. Tahkikat isteniyorsa açabilir, açmayabilir
de. Bir tek şey yapamaz : Şikâyetin yükselmesini, tek
lifin yapılmasını, tahkikatın istenmesini önlemek!
Bilhassa geçen y i Başkanlık Divanı bu y apılmayacak
şeyi yapmıştır ve kavgalar daima o yüzden çıkmıştır.
Y a z aylan boyunca milletin nabzını yoklayanların
kabahatin D. P. ye bulunduğunu görmeleri işte bu
nuıı neticesidir.
Meclis çalışmalarına normal ye sakin bir seyir
verır.ek ne kadar basitken milleti üzenlerin niçin böy
le bir vol tuttuklarını anlamak İlk bakışta kolay sayılmayabillr. Am a bütün Demokrasi rejimi gibi bir
“ Demokratik Meclis” mekanizmasının da altında fa 
ziletlerin en büyüğü yatmaktadır : Tahammül. Taham
mül ise, evvelâ, kendine güveni gerektirir. Bazı D. P.
çevrelerinden dehşet içinde kalınarak yükseltilen
“ Efendim, iktidara gelmek İstiyorlar” Rayihasının,
bütün garabeti yranında taşıdığı manâ göz önünde tu
tulursa Mecliste dahi Muhalefeti konuşturmama
gayretinin bir “ yolu kapama” maksadına dayandığı
kolaylıkla anlaşılır. Yol, iktidara çıkan yoldur. Yol,
D. P. nin vaktiyle tuttuğu yoldur. Halbuki bugünkü
şartlar içinde Muhalefeti Mecliste konuşturmama
gayroti, sadece Muhalefeti iktidara biraz daha yak
laştırmaktan başka netice vermemektedir.
Zira, aslında bakılırsa. Muhalefetin Mecliste söyliyeceğl her söz bir kera net olmayacaktır. Muhalefetin
her şikâyetine millet lktirak etmeyecektir. Bir diya
loga imkân verilirse her Muhalefet hatibi her İktidar
hatibini kolaylıkla altedemiyeeektlr. .Muhalefet tara
fından vurulacak bütiin sıra kapaklan Muhalefete İyi
not verdirmeyecek. Muhalefetin bütün taktikleri hoşa
gitmeyecektir. Gerçl^ İçimle bulunduğumuz şartların
İyileştirilmesine D. P. nlıı başındaki ekip yanaşmadığı
müddetçe gönüller umumiyetle Muhalefetle lıeraber
kalacaktır. Fakat Büyük Mecliste ekseriyetin, kendi
İradesini, karşı tarafa her mevzuda derhal ve tam söz
hakkı v ■-dikten sonra tecelli ettirmesi bugünkü kadar
aleyhinde olmayacaktır.
Rakibinizi bir Herkiil haline nü getirmek İstiyor
sunuz? Herkı-ste, onun haksızlığa, gadre uğradığı ka
naatini uyandırınız!

ya ermişler arasından çıkması genç
gazeteciyi uzun uzun
düşündürdü.
Zaferin Zilhtü Hilmi Velibesesl bu ay
lar zarfında yaşının yetmişin üstünde
olduğunu hatırUyarak bir
yandan

hayrete düşmekten kendisini alama
dı. Bazı kimseler ne kadar da talih
li oluyorlar, nasıl da uçurumların ke
narında maharetle yürüyorlardı!. He
le bunların ekseriya hidayete eren ve
A S tfl.
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mahkumiyeti Temyizde görüşülür
ken diğer taraftan yaşım tashih et
tirip tecil karan aldı ve en tuhafı,
o titiz Ankara Savcılığı İşitilmemiş
tecil kararını temyiz etmeye lüzum
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görmedi. Böylec* karar, otomatik se
klide katiyet kesbettl. Ama bu hana
sarfında Zaferde, uzun btr fasıladan
sonra gene -ve tabii Muhalefete ça
tan* Z. V. İmzalı yazılar çıkınca ce
zasını gık demeden çekmiş olan Ü l
kü Arman gülümsedi: “ — Bakalım,
başına bir kaza daha gelirse, Ustad
bu sefer yaşının kaç olduğunu hatırUyacak!" dedi.
Gene Zaferin Cenab Yakarı, gene
bu aylar zarfında, katiyet kesbetmiş
cezasını çekemeyecek, hatta bir has
tadan ede dahi çekemiyecek derecede
ağır hasta olduğunu ispat ve herke
sin hayretten açılan gözleri önünde
dışarda kalmakta, dolaşmakta devam
etti. Buna mukabil Ulusun Beyhan
Cenkçisi, askerliğini yaptığı sırada,
aldığı iki ceza mecmuu bir yılı geçer
geçmez bunlar derhal
birleştirildi,
üniformasından süratle sıyrıldı, iki ay
evvel evlendiği eşinin yanından çeki
lip alınarak Ankara Hiltona sevkedildi. Anlaşılan Zaferin üzerine geril
miş talihin şefkat kanadı altında
Ulus mensuplarına yer yoktu! Bü
tün bunlar, 25 vaşm pembe heyecanı
İçindeki Ülkü Armanda değişik te
sirler yaptı. Bu arada öteki Pulliam
dâvadan, henüz kati safhaya dahi
erişmemişti.
Am a hepsinin üstünde ıımumi ef
kârın “ nisyan ile malûl hafıza” sı,
fasulya çaldıkları İçin değil, doğru
buldukları bir
yazıyı mesuliyetini
deruhde ettikleri gazeteye koydukla
rından dolayı hapse atılanların böylesine çabuk unutulmaları, hele “ Ge
misini kurtaran kaptan” prensibinin
cemiyetimizde gördüğü revaç genç
ülkü Armanı hayal sukutuna uğrat
tı. Demek, öğrenmemiz gereken da
ha neler ve neler vaadi. . .
Dönüşü Olmayan Yol
P

u hadiselerle dolu ayların sonunda, geçen haftanın başında Ülkü
Arman hapishane arkadaşlarına 19
Kasımdan İtibaren on gün ağızma
bir lokma yemek koymayacağını bil
dirdi. Koğuşta Ülkü Arman, Beyhan
Cenkçi ve Metin Toker beraber ye
mek yiyorlardı. Armanın iki arkadafı işi şakaya vurarak ellerini, mem
nun. uğuştıırdular:
“ — Oooo! Yaşadık . . . . Yemek
ler bize kalıyor!”
Fakat iki gazeteci, arkadaşlarının
latife etmediğini anlamnkta gecik
mediler o zaman meseleyi ciddi şe
kilde müzakere ettiler. Beyhan Cenk
çi ve Metin Toker ülkünün on gün
kendisini aç bırakmasını doğru bul
muyorlardı. Ne lüzum vardı ve değer
miydi? Ulusun genç yazı işleri mü
dürü bunu lüzumlu ve değer buluyor
du. Ankara Hiltonun taş duvarları
arasında herkes fikrini samimiyetle
Söyledi. Koğuşun kirli yüzlü sobası
Is sala sala yanıyor, tahta ranzalar
manzaraya ayrı bir ıstırap lekesi ka
tıyordu.
Ülkü Arman gayesini anlattı. §ah*1 için hiç bir şey istemiyordu. Zaten
yanılacak bir şeyde yoktu. Bir sene
dir yatıyordu. "Pulliam davası” doG

layıslle aldığı ceza çoktan kat'lyst
n. . . Gözlerini başka taraf» çevlr»keabettiffine göre davaoıam muvafa»
M c:
katını da geri almasa bahis m*v*uıi
Haklısın diye mmldandL
değildi. A t talebi ise, hic birinin hatı*
Ama boyu 1.80 metre olan Ülkü
nndan geçmiyordu. Nitekim
aynı
Arman zaten yetmiş Uç kiloydu ve
hafta lçhıde cezaevinde bir teşebbüs
vücudunun on günlük açlık grevine
oldu, umumi af söylentilerinin dolaş
mukavemet edip etmeyeceği belli de
ması üzerine -hapishanelerde herkes,
ğildi. Üstelik “ Gemisini kurtaran
sadece af konuşur- mah kûmlar imza
kaptan” prensibinin böylesine yay
topladılar. Bilinen edebiyata uygun
gın bulunduğu bir çevrenin bu asil
şekilde “ Menderesin aitın kalbi’nden,
davrdluşı nasıl karşılayacağını Metin
“ şantiyeye dönen sathı vatanda gö
Toker de pek bilemiyordu. Kim bilir
rülmemiş kalkınmamın ameleleri ola
kaç kişi, ne inanmanın, ne de 25 ya
rak ça lış m a için” şefaat bekleniyor
sında olmanın sıcaklığım hayatlarının
du. Ankara Hiltondaki dört gazeteci
bir tek anında bile yüreklerinde duy
den yalnız bir tanesi, bir D. P. gaze
makmış bulunduklarından omuzlarım
tesinin mensubu, tehalükle imzasını
bastı, ötekiler, gülerek reddettiler.
Hem de, dört yüz kişilik hapishaneye
tıka basa doldurulmuş, tek
kişilik
ranzalarda ikişer ikişer yatan. Çoğu
ıslahı had etmiş mahkûm arkadaşla
rının ıstırabına bir çare bulunmasını
bütiln kalpleriyle arzuladıkları had
| kttdann başına “ Vilâyettik istode . . .
riz " taleplerinin açtığı dert kar
Ülkü Aman:
şısında gülmemek kaabil değildir.
“ — Ben, dedi, iktibas edilen bir
D. P. büyükleri, kapılarını aşındıran
yazıyı oradan iktibas ettiğimden do
heyetlere bakılırsa
par inaklarına
layı tek Pulliamzede olduğum sn sı
ı sakız yapışmış kimselere benziyor
rada sadece Baısın rejimimize ve ada
lar. Nasıl insan, sakızdan kurtulmak
letin tecelli tarzına bir nebze dikkati
istedikçe sakı/-a bulanırsa İktidar
çekmekten başka şey istemiyorum.
; Ueri gelenleri de herkese mavi bon
Bu, saıdece benim değil, sadece gaze
cuk dağıtmaktan başka çare bula
tecilerin de değil, bütün bir milletin
madıklarından, İçinden çıkılmaz bir
meselesi değil m İ?”
duruma düşüyorlar. Bir ilçenin U
Arkadaşları Armanın hislerine ve
yapılacağı duyulur duyulmaz btr
fikirlerine bütün kalpleriyle katılı
düzine ilçe “ biz de İsteriz” diye » yorlardı. Ama onlar, genç Arman gi
yaklanıyor, buna mukabil, İlçelerine
bi hayalperest değillerdi. Daima re
terfi hakkı tanınan Uler derin bir
alist Beyhan Cenkçi :
küskünlüğe kapılıyorlar, “ bizi par“ — Yahu, dedi, hiç kimse aldır
çalıyamazsıııız” diye feryadı bası
maz, ser. aç geçirdiğin günlerle kalır
yorlar. Her hareketi rey hesaplıyasın . .
rak yapmanın akıbeti elbette ki ban
Ülkü başka cemiyetlerde
böyle
ka olamardı. Bu bakımdan, insan.n
hareketlerin uyandırdığı tepkiyi ha
“ Oh olsun!” diyeceği geliyor. Eğer
tırlattı. Düşünmek lâzımdı,
İngiliz
»âdise, bu İktidarın süreceğinden
müstemlekesi Hindistanda bir politi
çok daha İleriye şamil ve bütün
kacının açlık grevi bütün tnglltereyl
memleketi saran bir huzursuzluk
nasıl yerinden oynatırdı. Arkadaşları
yaratmasaydı-.
“ Ama bizde buna alışılmamış olduğu” nu anlattılar, bir çok kimsenin
Bugünkü Türkiyenln, 1945 Tür
bunu “ zibidilik savacağı"m ihtar et
kiyeli olmadığında zerrece şüphe
tiler. hatta “ türlü manalau- verlleceyoktur. Dünyanın istisnasız her ta
ğ i” ni. kendisinin "kürük hislerle suçrafında olduğu gibi Türktyede de,
landırılau:ağı”nı bildirdiler. Genç A r 
harpten sonra çok büyük değişik
man, azimle başım salladı.
likler vuku bulmuş. Türk cemiyeti
“ — Ben kendim, hareketimin doğ
İlerlemiştir. N e kadar fena kullandruluğuna inandıktan sonra. . . " de
mış olursa olsun, ne derece israf edi.
dilmiş bulunursa bulunsun toprak
Metin Tokere döndü:
larımıza, hem de kuvvetli döviz hak
“ — Sen söyle Patran, - herkesin
linde yatırdan milyonlarca liranın
bir takma isimle çağırıldığı Ankara
hiç bir semere vermemesi zâten
Hiltonda A K İS Başyazarına arkadaş
düşünülemezdi. Anadoluya çıkıp
ları böyle demektedirler-,
inançla
şöyle bir dolaşmak, manzaranın es
rımda haksız mıyım? Bizi buraya
kiye nazaran bambaşka olduğuna
atacaklar ne biz sesimizi çıkaracağız,
görmeye yeter de artar bile. Yollar
ne başkaları . . . Nihayet yemek ye
meskftn yerleri birbirine bağlamış,
memek benim hakkım değil
mİ ?
fabrika1ar muhitlere canlılık verBaşkaları ne derlerse desinler, ben
I miş, enflasyon neticesi de olsa yer
kendim inandıkdan sonra. . . ”
yer geniş binalar, oteller yapılmış,
Patron, kendisinden tam on yaş
hem zlraatte hem sanayide genzek
genç arkadaşına sevgiyle baktı ve
leşen hamleler ticaret hayatını ge
ken i isinin o yaşta oldujfu yıllan, bu
liştirmiş. iş ve para hacmi artmış
günün
büyüklerinin,
Demokrasi,
tır. N e yapılabilirdi, ne yapılmıştır?
Hürriyet, nutuklarına kalbinin bütün
Aklı başında İnsanlar İçin iki bü
ateşiyle inandığı, bağlandığı yıllan
yük siyasi parti arasında paylaaılfthatırladı. Her şeyin kolay göründüğü,
her rengin pembe gibi geldiği yılla
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silkecekler, “ Deli!” ya da “ Çocuk?"
diyeceklerdi. UıkÜ Arman
**— Bir cemiyete baaı adetleri k *.
«andırmak için bazı kimselerin baja
fedakirlıklan göze almaları gerek
mez mi ? Hem, ya siz neden buradası
nız da evinizde değilsiniz?” dedi.
Ülkü Arman kararından döndürü
lecek halde değildi. Zira, kulasına
bir kere koymuştu.
tik siinler
j T lusun genç yazı İşleri müdürü geçen haftanın ortasında, çarşam
ba, akşamı yemeğe paydos dedi. Ko
ğuştaki Ajans Türk takvimi ertesi

« Vilâ yetlik
cali koz budur ve D. P. hiç bir şey
yapmamış olmaktan değil* pek çok
İmkânı heba etmiş
bulunmaktan
sorumludur. (Cumhuriyetten beri yü
rütülen sağlık politikasının netice
si olarak nüfusun da bugün yiizde
Uç gibi muazzam bir nlsbet daire
sinde artmaya başlaması İllerden
köylere, her tarafın çehresini uıüs»
bet İstikamette değiştirmiştir. Bu
şartlar altında hemen her İlçenin
kendisini itliğe lâyik
görmesinde
şaşılacak bir taraf yoktur. İdari
taksimat m bugünün İcaplarına uy
gun olmadığı muhakkaktır, İlçeler,
belirli bir hududun ötesinde geliş
mek İmkânına sahip değildir. İl ol
manın ilçe kalmıya nazaran avan
tajları lizerlnde durmak dahi f a l 
ladır. lllıı sadece bir valisi yoktur.
Bugünkü rejini İçinde mlttelveklllerlne sahip olmak dahi tamah edile
cek bir mazhariyettir. İllerin, düşen
refah ve kalkınma payından ilçe
lere kı.vasen çok daha büyük hisse
kaptıkları herkesin bildiği açık bir
hakikattir. Bu düşünceler de, yük
selen “ vllftyetllk İsteriz” sedalarına
hak verdirtecek unsurlardır.
İktidarın büyükleri akıllarını
fikirlerini reye kaptırmış bulıınmasalardt meseleye radikal ve rasyonel
bir hal çaresi ararlardı. Fakat İk
tidar büyüklerinin Demokrasi mev
zuunda hatalı bir görüşleri vardır.
Demokrasinin, İşin sonunda, kelle
başına rey demek olduğu doğrudur.
Ancak kelleler çoğunluğunu kendi
tarafına çekmek zannedildiği kadar
kolay değildir. Rey uğrunda mavi
boncuk dağıtmak, her baskı altın
da muvakkat bir tedbir bularak o
baskıyı izale yoluna gitmek, ağla
mayana meme vermemeye kalkış
mak. hele seçimle alâkası hiç bulun
maması gereken hallerde -üstelik,
artık bir ilim olan seçim coğrafya
sını da hiçe sayarak- seçimi 1 nu
maralı faktör olarak göz önünde bu
lundurmak güdülen gayenin tam
aksini doğurur. Yani rev kazanaca
ğım derken rey kaybedilir, llçele-

AKİS, IS K ASIM f W 9

vetini israf etmemek daha doğruy
du. Kitap okudu, ifcr deftere ihtlsMlannı yazıyordu.

p&balt 19 Kasım 1959 tarihini göste
riyordu. Ülkü Armanı, arkadaşlarıma
getirip cezaevi îcapıeıne. bıraktıklar]
gttnüft yıl d*nümü! Aynı glln “ Pul
liam davası',*un eldeki tek mücrimi
nin 16 aylık cezasının infazı bağlıyor
du.
Perjembe ve Cuma günleri alaylı
geçti. Arman ayaktaydı, neşeliydi.
"Oooo, biz parasızlıktan ne açlıklar
Çektik" diyordu. Sonra, Cenkçi ile
eski günleri anıyordu. Koğuş arka
daşsan “ Ama geceleri gizlice atıştır
mak yok’’ diye takılıyorlardı. Genç
gazeteci gene de vaktinin çoğunu ueanarak geçirmeyi tercih etti. Kuv-

Ülkü Arman Çarşamba günü ken
disini görmeye gelen arkadaşlanna
kararını söylemişti. Perşembe günü
gazeteciler Ankara savcısına ve Ce
zaevi müdürüne telefonla vaziyeti
sordular. Savcı böyle bir hareketten
habersiz bulunduğunu söyledi, müdür
ise “ Cezaevinde buna müsaade ede
meyiz” dedi. Cuma günü Ulus gaze
tesinde bu haber “ Ülkü Arman açlık
grev.ne başlıyor” başlığı altında çık
tı. Halbuki o gün genç gazetecinin
ikinci açlık günüydü. Ülkü Arman

İst e

rln 11 olmak için ayaklan ma lan bu
nun tipik misalidir, tktidar büyük
leri şimdi ne yapacaklarını bilemez
haldedirler ve bunda da haklıdırlar.
Çok kuvvetle muhtemeldir kİ vaad
alan, hatta resmî listeye giren il
çelerden klç biri 11 olmıyacaklar ve
bu İş de, pek çok İş gibi yeni bir İk
tidarı*. ama başka bir zihniyete sa
hip yeni bir İktklann başkente yer
leşmesini bekliyeeektir.
Bir defa, D. P. nln şimdiye ka
dar iller ve İlçelerle oynanıasd hep
birer talihsiz deneme olmuştur. Kırçehirln uğradığı ceza. Abana tecrü
besi hatırlardan çıkmıyan acı tec
rübelerdir. Parçalanması yoluna gi
dilen bölgelerin -siz isterseniz tesa
düf deyiniz^ hep Muhalefetin kazan
dığı veya kazanacağı
muhakkak
bölgeler olması D. P. nln İdariden
çok siyasi gaye peşinde koştuğunun
işareti sayılmaktadır. Hele bir cok
İlçede “ Aman, İktidarı kızd-nnıyalım da illik kazanal.m” propaganda
sının alabildiğine yapılması hayal
sukutu halinde suçu, olduğu gibi
İktidarın omuzlarına yüklemekte
dir. Bevpazannda Sayın Inönüye
karşı çıkanlabllen Uç cılız dövizden
birinbı "Vilâyet oluyoruz, bunu bal
talama” olması üzerinde çok diışü■illeeek bir husustur. Demek kİ İk 
tidar bazı İlçelere illlk vaad edecek,
bunlar “ balta darbesi yememek içbı” kapılarını Muhalefete kapıla
caklardır. Bunun rey toplama işin
de faydadan '■ok zarar vereceği mu
hakkaktır. Zira İlçe kalacak ilçeler
il olarak İlçelerden çok daha fazla
bulunduğuna göre onlar da kaplarını otomatik şekilde İktldarn kapa
yacaklardır. Nitekim resmi listede
isimlerini göremlyen Band nnalılar,
ilçelerini D. P. milletvekillerine ya
sak etmişler, kendilerine Sayın Men
deres taraf'ndan bir mavi boncuk
uratıldığmda İse Muhalefetin İlçe
dahilindeki faaliyetinin “ vumuşatılınaeı” , mahalli parti idarecileri
tarafından, Mr anlaşma
neticesi,
avgun görülmüş. Komik bir danı-
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şıklı döğiiş başlamıştır. Bandırma
İlllk koparacak mıdır, bilinmez. F a 
kat kopanlırsa, bir kere illlk kopa
rılınca reyler hangi istikamette akacaktrr o da bilinmez. Kaldı kİ se
çim zamanı gelip çatınca, eseeck
havanın kime yanyacağmı kestir
mek mümkün değildir. Adıyaman
ve Nevşcldrden İyi netice alan D.P.nin Uşakta hayal sukûtuna uğradı
ğı unutulmamalıdır. Üstelik önü
müzdeki İlk seçimlerin, 1957 seçim
lerinden bambaşka bir havanın ha
kimiyeti altında geçeceğinden kim
senin süphesi yoktur.
Hele ilçelerin yükselttikleri “ VIlâyetlik isteriz” talepleri tetkik edi
lirken sabit bir kıstas elde bulundurulmndığından terflye lâyık görillmlyen her ilçe haksızlığa nğradığına inanacak, İktidara infial du
yacaktır. Hakikaten, talepleri kaaİe alınmıyan öyle İlçeler vardır kİ
resmî listeye giren bazı ilçelerin ya
nında birer küçük Parlstir. Niçin
onlar doğll de, bunlar? Bu sualin
cevabı yoktur.
Yapılacak iş. aslında basittir.
Küçük partizan düşiinceleadcn. ala
turka kurnazlıktan, basit hesaplar
dan uzak bir formül bulmak lâzım
dır. Meselenin içinden başka türlü
çkm ava imkân yoktur. Bir formül
ki iz’an sahibi herkesi tatmin et
sin. İdarî taksimat bugünkü esas
lara dadanmakta devam mı edecek
tir? O halde illlk ilçelik şartı ne
dir? Daha iyisi, yoksa idari taksi
matın esası Türk Cemiyetinin ve
memleketin bugünkü İcaplanna uy
gun lıale getirilecek, modern bir
sistem mİ kurulacaktır. O takdirde
İse derhal çalışmalara başlanmalı, 1llm
adamlarının yardımlarından
faydalanılarak bir proje hazırlanmal'dır.
Her halde yapılmaması gereken
tek şey, esen rüzgâra göre illlk da
ğıtılmasına kalkış imasıdır. Zaten
bu teşebbüsün D. P. nln başına açt'ğı dert yolan hem
çetinliğini)),
hem de bir çıkmaz yol olduğunun
su götürmez delIHdir.
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“ Ana gibi ykt olmaz” sözünün doğ
ruluğunu anlamakta gecikmedi. Fat
ma Arman har gün muntazaman in 
liyor, oğlunu kapıdan soruyor, yemek
getiriyordu. Fakat ülkü sadece su
ve sigara İçiyordu. Cuma gUnü akşa
ma doğru biraz halsizlik başladı. A r
kadaşları adeta zorla su yerine mey*
va suyu içmesini sağladılar. Fakat
dışardan istenilen domates suyunun
İçeri sokulmasına idare müsaade et
medi. Cumartesi sabahı açlık tesirini
daha fazla «-österdi. Genç gazeteci
sinirli. Fakat metindi. Halsizlik ar
tıyordu. O gün yatağından hemen
hiç çıkmadı Cumartesi sabahı Ulus
ta hadiseyle alâkalı tok fa tır yoktu.
Pazar günü mahkûm gazetecileri
ziyaret:; giden C. H. P. milletvekille
rinden Suphi Baykam aynı günün
akşama Ulusa telefon etti. Karşısına
çıkan muhabire yazı işleri müdürleri
nin açlık grevine başladığını ve bu
nun yazılırsa enteresan bir havadis
olacağım söyledi.
Ertesi günkü Ulusta haber çift
sütun üzerine neşredildi. Güzel bir
tesadüf pazartesi günü neşredilmesi
için Sırrı Atalayda ülkü hakkında
yazdığı makaleyi Ulus gazetesine
göndermişti, A yn ı gün Ulusta EmU
Galip Sandalcı da Ülkü ile alâkalı
bir yazı yazıyordu.
İstanbul gazetelerinde gene Ülkü
İle alâkalı tek satır yoktu.
Arman kuvvetinden kaybediyor
du Söylediğine göre açlık hissi geç
mişti, ancak
hafiflik hissediyordu.
Akşama doğru derin bir uykuya dal
dı. Koğuşta mutad hayat devam edi
yordu.

İlân ediyordu, hadiseyi duyuruyorlar
dı. Cezaeri doktoru Muzaffer TUaün
genç gazeteciyi muayene etti. Zafi
yet a-tıyordu. Ülkü Anr.an Perşem
beden ben 2 kilo kaybetmişti. Artık
sâdece 71 kilo geliyordu.
Kendisi
ne grevine devam etmemesi için ida
rece ihtarda bulunuldu. Fakat arkadaşlan bir vaziyet almadılar. Greve
başlamaması için tavsiyede bulun
muşlardı. Greve bir kere başladıktan
sonra karışmamayı tercih ettiler. Sa
dene Armanın istirahatın! ellerinden
geldiği kadar temine çalışıyorlardı.
Doktor, genç gazetecinin revire ya
tırılmasına lüzıım gösterdi. Gerekir
se bir hastahasıeye kaldırılacaktı. Ü l
kü Arman on gün dayanabileceğini,
buna lüzum olmadığını söylediği
halde arkadaşlarının va doktorun
isran ile revire yatınldı.
Akisler
T T vİtanın başlannda, bu mecmua
x hazırlanırken, şahsi hiç bir gaye-

Doktor Muayenesi

T> azar günü cezaevinin ziyaret günüydü. Genç gazeteci sabahleyin
hemen tam karşısında duran takvimi
seyretti. Çıkacağı gün artık o tak
vimde yoktu. Onun yapraklan tü
kenip te yerine yenisi asıldığında on
da da olmayacaktı. Ancak üçüncü
takvimin tjfüncü ayında, bir gün -eğer yeni mahkûmiyet gelmezse- de
mir kapılar Ülkü Arman için açıla
caktı. Ama Ülkü Armanın gamı o
B«‘jhan Cenkçi
değildi Ülkü Armanın gamı cemiye
Realist bir adam...
timizin hala, kendi meseleleri üze
rinde gerektiği gibi, gerektiği kadar
durmaması, böyle bir şuurun uyan
si olmayan ve bir hadisenin üzerine
mış olmamasıydı.
dikkati çekmekten başka netice bek
O
gün, yerine hafifçe sallanaraklenilmeyen açlık grevi- Ülkü Arm a
gitti. Doksan saattir ağızına bir lok
nı cezasını tamamlamasından ev
ma yemek koymamıştı. Buna rağ
vel ferdî şekilde cezaevinden kurtar
men kendisini ziyarete gelen ailesi
manın kanuni imkânı yoktur-haketve arkadaşlarıyla yanm saat ayakta
tiŞi alâkayı cemiyetten görecekmiykonuştu. Açlık grevi yaptığından pek
di, görmeyecek miydi, henüz
belli
az kimsenin haberi vardı. Gazeteler
değildi. Kıyamet kopmaniıştı. Ama
meseleyi duyamamışlar, takip ede
iki nokta, zihinlerde bir defa daha
memişlerdi. Ülkü Arman gülümsesoru halinde beliriyordu. Gazeteciler,
mekle iktifa etti. Fakat koğuşa dön
ne yazılardan dolayı yıllar ve yıllar
düğünde yatanına serildi. Başı dönü
hapse mahkûm ediliyordu! Bu soru
yordu. öğleden sonra yeniden derin
lardan biri ve en ehemmiyetlisiydi.
bir uykuya daldı. Nabzı daha hafif
Bunun yanında adaletin tecellisinde
atıyordu.
görülen sürat farkı ve ilâht takdirin,
Pazartesi sabahı arkadaşları Ü l
tuhaftır, Zafer gazetesiyle Ulus ga
küyü zorla ceza evinin revirine gö
zetesi arasında hir tercih yapar gö
türdüler. O gün gazeteler gene gaze
rünmesi hayret uyandırmayacak gi
tecinin beg gündür aç bulunduğunu
bi değildi. Ülkü A rmanın |>u ütj za-
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vlysdcn basına galenler, Türklyente
elde ırevcud tek PalLamsedeniala iM~
tırşfcn tuerine U r dikkat «ekti.
Bu sırada genç gazeteci, bunlar*
pek az umursayarak, ancak İnanmış
adamlara has o gürültüsü* asalet
içinde kendi kendisini mahkûm etti
ği yeni azabına gururla katlanmakta
devam ediyordu.

Birleşmiş M illetler
Hayal kırıklığı
Q eçen haftanın başında Anadolu
Ajans.nın yabancı ajanslardan
alınan dış haberlerini gözden geçiren
esmer orta boylu bir zat bir an gök
lerini önündeki U P I bülteninden ar
yıramadı. Bültenin orijinalini getiren
yardımcısına baktı “ Allah kahretsin
Polonya geçti..” dedi. Yardımcı ba
şını salladı. U P I bültenindeki Birleşmiş Milletler güvenlik konseyi seçim
leri hakkında haber çöp sepetine atıldı. Anadolu Ajansının dış haberle
rini kontrolünden geçiren zat bir da
ha "güvenlik konseyi seçimleri” ko
nusuna dokunamaz oklu. Ümidi hir
kat daha kesilmişti.
Bir adım alılıyor
'T ' ürkiye ile Polonya arasında Ja
ponya’dan
boşalacak güvenlik
konseyi geçici üyei.ği ioin yapılan
mücadele devam edip gidiyordu. 45
defa oylamaya geçilmiş f3kat hiçbi
rinde taraflar gerekli üçte İki çoğun
luğu temin edemediklerinden netice
alınamamıştı. Polonyayı destekliydi
devletler, demirperde gerisi ülkeler,
İskandinav devletleri. Güney Am eri
kanın Arjantin, B rezilya Ekvator,
Meksika, Venezüella ve Kübaaı il«
bir kısım Afrika - Asya devletleri
ve bir do Kanada gibi tam Batılı dev
letlerdi. Bunlar Polonyayı destekler
ken bir yandan Doğu-Batı arasındaki
gergin havayı ortadan kaldıracak g i
bi gözüken Camp D.ıvid yumuşaklığı
nı IH al etmemek istiyorlar, diğer ta
raftın da 1943 da verilen bir stfsün
yer no getirilmesini istiyorlardı. Bu
söz güvenlik konseyindeki koltuklar
dan birinin bir Doğu Avrupa devle
tine tahsisi hakkında idi.
Geçen hafta Türkiye delegasyonu
nun bir hareketi gene Anadolu Aja-ıs.nın sansür ettiği bir habere konu ol
du. Polonya’ya iki senelik konsey üye
liğini birer senelik iki devreye ayıra
rak paylaşmak teklifinde bulundu.
Bunu yaparken bir yandan iyi niyet
gösterisinde bulunulmuş
olunuyor,
diğer taraftan da gereken ekseriyeti
temin edememekten ileri gelen pres
tij kırılmasının nisbeton de olsa ön
leneceği sanılıyordu. Bu hava içeri
sinde yapılan teklif Türkiye ile bir
likte Türkiye’yi
destekliyen bütün
Batılılan da hayal ktnklığına uğrat
tı. Polonya teklifin üzerinde durmak
lüzumunu hissetmeksizin reddetmiş,
mücadeleye sonuna kadar devam ede
ceğini ilân etmişti.
Birleşmiş Milletlerdeki Türk dele
gasyonu yapılan teklifi ve alıntej ce
vabı Birleşmiş Milletler teşkilâtı Uy*A K İS . »S K A A l i i m »
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lerttıe birer telgrafla bildirdi. Dele
gasyona göre “ bir ıyl niyet gösteri
si" olan hareketten '.atifade etmek it*
terliyordu. A rtık sadece Doğu - Batı
arasındaki yumuşak havayı bozma
mak için Polonya’yı destekliyen dev
letler reylerini “ iyi niyet" gösteren
Türkiyeye verebilirlerdi.
Ertesi giin Genel Kurul yeniden
oylamaya başlayınca Tlirk delegas
yonu yeni bir hayal kırıklığına uğra
dı. Daima üç - dört farkla Polonya
önde gidiyordu. Son defaki oylamada
temin edilen üç farklı galibiyet de bu
defa yok olmuştu. Seçimlerin ilk se
rilerinden sonra Ne\v York’ta bir te
levizyon konuşması sırasında kendi
sine sorulan “ Orta Doğu Müslüman
Memleketleri size nasıl ohıyorda oy
vermiyorlar; Polonya'yı destekliyor
la r? " şeklindeki bir soruyu “ İleride
hepsi bize verecek" diye cevaplan
dıran Birleşmiş Milletlerdeki Türk
delegasyonu başkanı Seyfullah Esin
son oylamadan önceki günlerde A f
rika - Asya grubunun “ Fransanın
sahra atom denemelerini durdurma
sı” için verdikleri karar suretinin oya
sunuluşu sırasında müstenkif kalışı
nın doğuracağı neticeyi hiç hesaba
katmamıştı. İşte 43 üncü oylamadan
sonra Türkiye aleyhine üç farklı bir
netice daha önce Türkiye’yi deatekliyen A frika - Asya memleketlerin
den bir kısmının karşı safa geçmele
riyle ortaya çıkmıştı.
Son çare
A ylama şimdi I aralığa bırakıldı.
^ Bu arada güney Amerika devlet
lerinin işin çıkmaza girdiğini göre
rek Polonya’ya son bir şans verecek
leri ve bu defa üçte iki ekseriyeti ka
zanamazsa üzerinde fik ir birliğine
varılacak üçüncü bir adayı destekle
yecekleri söyleniyor. Yukarıda da be
lirttiğimiz gibi daha önce Polonya’ 
yı destekleyen Kanada’nm da bu dev
letlere katılması kuvvetle muhtemel
dir.

saat 9.01 de Türkiye hudutlarına gir
diği ve yalnız olduğu, Eyüp hanın ise
kaçta geleceği henlla bilinmediği be
lirtiliyordu.
Menderesle beraber geleceği bU»
dirilen misafirin bu gecikmesi belki
son dakikada olmuştu. Aksi takdirde
her şeyi dakikası dakikasına haber
alan A. A. nın bundan haberi olur
du.
Set uçağı 11.50 de piste indi. Men
deres ve Zorlu uçaktan çıkarak hiç
duraklamadan şeref salonuna girdi
ler ve Saym Celâl Bayann gelişine
kadar dışarı çıkmadılar.
40 dakika sonra, misafir devlet
başkanını getiren uçak bir Türk Jet
filosunun ortasında semada görüldü.
Piste inen Viscount tipi uçaktan ev
velâ iki yaver, sonra Eyüp Han in
di. Uzun boylu, burma bıyıklı, haki
bir elbise giymiş olan Eyüp Hanın
göğsünde sayısız madalya vardı.
Misafir başkan, saym Celâl Bayar tarafından karşılandı. Uzun uzun
el sıkışıldı. Menderes Eyüp Hanın
elini sıkarken “ Hoş geldiniz” dedi.
Mutat merasimi müteakip Konvoy
yola dizildi.
Kaza...
Y l isafir İçin şehrin içinde bütün
tertibat alınmıştı. Mektepler ta
til edilmiş, ellerine Pakistan bayra
ğı verilen talebeler yola dizilmiş, esa
sen misafirperver olan AnkaralIlar
temaşayı kaçırmamak için yol bo-

Beklrnen misafir...
P
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Görünmeyen adam...
\ kşam verjlen resepsiyon hakikaten pek muhteşem oldu. Eyüp
Han eski ahbaplarıyla tekrar karşı
laşmaktan çok memnun olduğunu
söyledi. Misafir, Sayın Bayar ve Men
deresle iç salonda oturdu, bol bol
sohbet etti. Şayet bu ziyaret bir ay
kadar evvel olsaydı, masada İçişleri
Bakanını Menderesin yanında gör
mek mümkün olacaktı. Resepsiyona
erkence gelen Namık Gedik adeta
görünmeyen adamdı. Onu daima Baş
bakanın yanında görmeğe alışanlar
boşuna aradılar.
Müteakip günlerde yapılan görül
melerle, resmi tebliğ neşredilmesine
rağmen, Tahran müzakerelerinin dı
şında birşey konuşulduğu zann>>dllmemektedir. Bunun ucu yine San; Am 
caya dayanmaktadır.
Eyüp Hanla
yapılan müzakerelerde Sam Amca
üzerinde bilhassa durulmuştur.
Sadece görmek için..
\ t isafir Pakistan Devlet Reisi tt~
' * ğurlanırken Ankarada yeni bir
misafirin
karşılanmasıyla
alâkalı
hazırlıklar
başlamıştır. 6 Aralıkta
Ankaraya gelecek olan Eisenhower’in ziyareti D. P. ileri gelenlerini fa z
lasıyla alâkadar etmektedir.
N e var ki Eisenhower Türkiyode
sadece 17 saat kalacaktır. Bu 17 sa
atin 9 saati uyku, 1 saati Anıt Kabri
ziyaret, 3 saati yol, 2 saati resepsi
yonlar, 2 saati ise yemek ile dolu
olacaktır. Buna göre, Tehalükle bek
lenen Amerika Cumhurbaşkanıyla ne
zaman görüşüleceği
bir -meseledir.
Başkanın 17 saat İçerisinde görüşme
lere ayırabileceği 15 - 20 dakikanın
D. P. ileri gelenlerini ne derece mem
nun edeceği de bilinmemektedir.
Bütün bunlardan anlaşılmaktadır
ki Başkan Eisenhower Türkiyeye
görüşmek için değil, görmek için
gelmektedir.

Ziyaretler
eçen haftanın ortalarında, Çarşamba gilnü Esenboğa hava ala
nı müstesna günlerinden birini yaşı
yordu. Havanın son derece soğuk
olmasına rağmen, pardesü bil# giy
meğe vakit bulamıyan bir çok adam
sağa sola koşuşuyor, etrafa çeşitli
emirler yağdırıyorlardı. Jaket-Ataylı bu telaşlı adamlar Dışişleri bakan
lığı protokol dairesine mensuptu.
Beklenen, sevilen bir milletin temsil
cisi Eyüp Handı. Dış işleri bakanlığı
Eyüp Hanın Tahran görüşmelerini
müteakip Başbakan Menderesle be
raber Türkiyeye geleceğini iki gün
dür A. A.
vasıtasıyla
yayıyordu.
Eyüp Han ve Menderes
beraberce
geleceklerdi. Telâşlı adamların he
yecanı bundan ileri geliyordu. Alan
da koşuşan bu adamlar birer saat ev
vel alınan telsiz mesajından bihaber
diler. Mesajda Menderesin uçağının

yunca sıralanmışlardı.
Auıa bu kadarla kalınmadı. Be
lediye otobüslerinden 8 tanesi bele
diye amelelerini topladı. Alanın he
men yanma dizdi. Davul zurna da
getirildi. Konvoy ağır ağır İlerlerken,
aradaki mesafeyi biraz açmış olan
emniyet müdürünün otomobili önü
ne atlayan bir şahıs, feci bir kazaya
sebep oldu. Araba devrildi ve yol ke
narındaki halkın üzerine yıkıldı. İki
kişi hemen oracıkta ölmüş, dokuz
kişi de ağırca yaralanmıştı.
Misafir devlet başkanı hâdiseyi
ancak Hariciye Köşküne çıkıldığı
zaman haber aldı ve son derece üzül
dü.

C. H. P.
Tazfı Kuvvetler
(Kapaktaki politikact)

Maresal Eyüp Hım
Mmaftnn ilki...

•

l ) azar günü hava karardıktan
1
sonra Ayten sokaktaki 22 numa
ralı evin kapısı kısa fasılalarla ça
lındı. Gelen misafirler içeri girme
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den, kapıyı açan genç kadınla bir İki
kelime konuştular ve gülerek .yan
daki 20 numaralı eve doğru gittiler
Gelenler İsmet İnönüntln kızının ya
nından ayrılıp, yeni evine taşındığı
nı bilmiyorlardı. 20 numaralı evin
kapısı zili çalmalarına lüzum kalma
dan açıldı. Misafirler içeri alındı.
Cam kamdan görülen pembe döşe
meli salonda birkaç kişi oturuyordu.
Ev sahibi mavi çizgili koyu gri bir
elbise giymiş İsmet İnönü, kendi
eliyle misafirlerine sigara ikram et
mekle meşguldü. Yeni gelenleri gö
rünce onlara doğru yürüdü, gülerek
elini uzattı. Herbirine ayn ayrı yer
gösterdikten sonra "Söyleyin baka
lım, seçimler hakkında ne düşünü
yorsunuz?” dedi. Misafirlerin gel
mesi ile kesilen konuşmalar tekrar
canlandı. Secim 1960 senesinde ya
nılacak mıydı? C. H. P. milletvekil
leri İnönünün evinde çaylarını içer
lerken
yapılacağına
inandıklarını
belirttiler.
Bu toplantı, C. H. P. genel bal
kanının milletvekili arkadaşları şe
refine verdiği ikinci çaydı. Birincisi
bir gün evvel verilmişti. İnönü al
fabe sırasiyle 12 - 15 kişilik grup
lar halinde arkadaşlarını çağırıyor,
meseleler üzerinde sohbet ediyordu.
Herkes düşündüğünü söylüyor, mü
nakaşa ediliyordu, öne sürülen zor
lu dan İnönü “ Her müşkülü halle
decek sihirli b;r çâre henüz kimse
tarafından keşfedilmemiştir. Benim
makbulüm olan ve en çok tesir eden,
en basit gibi gö’ ünen çârelerdir” , di
yerek konuşmalara müsbet bir isti
kamet veriyordu.
İnönünün yeni evinin içiçe geç
me salon - yemek odasında misafir
ler bayan İnönü tarafından ağırlan
dılar. Odalar küçüktü, fakat zevkle
döşenmişti. Salonda Atatürkiln yağ
lı boya bir portresi asılıydı. Yakın
dan tetkik edenler, altındaki el ya
zısının “ İsmet Pasa hazretlerine. Ga
zi Mustafa Kemal” ve 1932 tarihle
rini kolaylıkla okudular.
Yandaki odada dört köşe bir ma
sanın üzerine Dastalar. börekler, meyvalar hazırlanmıştı. Bu oymalı ce
viz masanın geçmişi oldukça entere
sandı. 1924 senesinde İnönüler Cankayadakl evlerine yeni yerleştikleri
zaman yemek odası takımları henüz
gelmemişti. Kendilerini ziyarete ge
len Atatürk vaziyeti görmüş kendi
evinden derhal bir masa yollatmıştu
İnönüler bu kıymetli hatıravı 34 yıl
sakladıktan sonra şimdi tekrar kullanmB-a başladılar.
Cay samimi bir hava iclnd»» geç
vaki t e kadar devam etti. Saat 20 ye
doğru Genel Baskanlannm evinden
ayrılan C. H. P.
milletvekillerinin
yüzleri gü'üvordu. Son günlerde Halk
partisi milletvekilleri arasında esen
anlayış havası, bu hususi sohbetlerde
olduğu kadar meclis celselerinde de
kendini gösteriyordu.
Kürsüde bir hatip..
T\J iteklm geçen haftanın ortalarında
bir Çarjamba güntl, «açlan re kas
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göre, C. H. P. milletvekillerinin ay
rı ayn hepsinin isteği buydu. Mese
lelerin büyük mecliste ve millet hu
zurunda açıkça konuşulup bir neti
ceye ballanmasını istiyorlardı. Doğa
nın bu konulmasıyla C. H. P. meclis
grubu “ İy i niyetini” ortaya koyuyor
ve karsı taraftarı da aynı
şeyleri
bekliyordu.

ls ın e t İn ön ü
İst,kameti çizdi.

Karşı taraf, C. H. P. milletvekil
lerini fazla bekletmedi. Zayıf, ulak
tefek, ince sesli bir politikacı, arkaya
doğru düz taranmış saçlarını düzel
terek kürsüye geldi. D. P. meclis gru
bu başkan vekili Baha Akşit Avnl
Doğana cevap verirken grubunun na
sıl hareket edeceğini açıkladı. Mec
lis çalışmalarını sekteye uğratan C.
H. P. İdi. Mecliste kavga, gürültü çı
karıyorlardı. Sonra riyaset bağımsız
hareket etmemekte serbestti. Ekseri
yet partisi nasıl isterse, o partinin
münt esinlerinden teşekkül eden -Mec
lis reisi üstelik partmin kurucuların
dandır- riyaset, öyle hareket etmeliy
di. Böylece. Genel Başkanlan kadar
aceleci, seri karar vermeği kendile
rine şiar edinmiş olan D. P. liler C.
H. P. nin “ İy i niyet" taleplerini fa z
la beklemeğe lüzum görmeden ce
vaplandırdılar.
Yolları açmak lâzım..
P

lan tamamen beyazlaşmış, bir poli
tikacı yaşından umulmıyan bir dinç
likle ağır ağır meclis kürsüsüne yü
rüdü. Bolca dikilmiş lacivert elbise
sinin yan cebinden notlarını çıkardı
ve tecrübeli kürsü hatiplerine has bir
alışkanlıkla, meclis kürsüsündeki iki
m.krofonun tam ortasından söze baş
ladı.
Davudi sesli hatip, C. H. P. mec
lis grupu başkan vekillerinden A v 
ni Doğandı. 1957 den beri kürsüde
seyrek görünen Avnl Doğan, her defa
olduğu gibi, bu defa da meclis salo
nuna hakim oluverdi. D. P. sıralanndan bile tek ses yükselmiyordu. C.
H. P. sözcüsü insanın içine işleyecek
kadar sert olan bakışlannın yanın
da son derece vumuşak bir konuşma
yaptı. Avni Doğan, aylardır mectis riyasetinin sümeııinin altında bek
letilen Meclis Tahkikat önergeleriyle,
C. H. P. nin gensorulanndan ve mec
lis çalışmalannm selâmetle yürütül
mesinden bahsetti.
Sözcü, sanki muhalefet adına ko
nuşmamakta, mecli3 çalışmalarının
iç tüzüğe uygun. Anayasa hükümle
ri çerçevesinde, normal olarak yapıl
masını arrulayan müstakil bir millet
vekili gibi meramını anlatmağa ça
lışmaktaydı. Avni Doğan, geçtiğimiz
yılın üzücü hâdiselernden bahsetmi
yordu, bunların mecliste neden mü
zakere edilmediğinin münakaşasını
yapmamaktaydı. Sözcü sadece Mec
lis riyasetinin tarafsız hareket etme
sini, Anayasanın ve İç tüzüğün amir
hükümlerinin yerine getirilmesini, hiç
değilse bundan böyle normal bir ça
lışma yapümasını istiyordu. Avnl Do
ğan bir grubun adına konuştuğuna

. H. P. meclis grubunun “ iyi ni
yetini” alıkta bırakan D. P. gru
bunun hareket tarzının başkan vekil
leri tarafından zımnen de olsa açık
lanması üzerine, muhalefet grubu tı
kanan yollan açmak için harekete
geçti. Kısa boylu ince sesli D. P. 11
milletvek.linin konuşmasından anla
şılmıştı ki bu sene de mecliste riyaset
bildiğini okuyacaktır. Esasen riyase
tin teşkilinde D. P. büyüklerinin ar
zusuyla büyük bir değişiklik olma
mıştır. Meclis reis vekilliğine seçilen
çeçen senenin ilk yarısının sert yay
lacısı, son yansında D. P. övgücüsü
İlhan Sipahioğlundan bir şeyler bek
lemek beyhude ümide kapılmak ola
caktır. Vuzivet böyle olunca D. P. nin
tıkadığı yolları açmak ve meclis ça
lışmalarını normale avdet ettirmek
muhalefete düşecektir. Hükümeti mu
rakabe için elde mevcut tek müesse
se sözlü soru milessesesidir, o da haf
tanın bir gününün, bir tek saatma
sığdırılmıştır.
Yukanda bahsed len hâdiselerin
hemen ertesi erünü normal toplantı
sını yapan C. H. P. mçcUs grubu ilk
olarak sözlü sorular meselesini ele
aldı.
Elde,
rivasetin
sümenl nin altında 400 ilâ 450 sözlü soru mev
cuttu. Bunlardan pek çoğunnn akttialitesi geçmişti. Ayıklanmalan lâzım
geliyordu. Zira henüz aktüalitesi geç
memiş, bir çok soruların müzakeresi
şarttı. Bir ayıklanma yapılmaz
sa, 450 soruya cevap alabilmek için
19G2 yılına kadar beklemek lâzımdı.
Halbuki 1961 vılmdan sonra -Normal seçim zamanıdır- D. P. hüküme
tini murakabe etmeğe lüzum kalmıyacaktı.
Öte yandan, münferiden millet
vekilleri tarafından verilen sözlü soAKlS, i t KASIM
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grup başkan vekillerinden Fethi Çenılar bazı konaklıklara yo! ftçıy<»rUk başın, Parlamento adamlığındaki
dıı. iktidarın hükümeti ve meoll» ri
ya;*!! bunlardan içlerin» geleni ko
kıvraklığı, sağduyusu ve bilgisi bu
»ene hükümet sözcülüğünü yapacak
laylıkla gündeme alıyor ve cevaplan
olan bakanın alnında pek fazla men
dırıyordu. Bir İtiraz olsa cevap ha
dil dolaştırmasına sebep olacaktır.
zır oluyordu: “ Bilmeni kaç tane so
Senelerdir, Türkiye Büyük Millet
runuza cevap verdik ya.. Hükümeti
Mcclisinde vazife almış Avni Doğa
çalışın ası için hiç mi rahat bırakmının tecrübesi, soğukkanlılığı ve da
yacaksınız.."
vudi sesinin insana itimat telkin eBir ekip çalışması nizâmı içinde
den tonuyla yapacağı konuşmalar İse
laleri yürütmeğe kararlı C. H. P. gru
D. P. nin hirçok genç milletvekiline
bu bütün bu mahzurları ortadan kal
ileriki seneler için -Şayet tekrar se
dıracak şekilde hareketini düzenle
çilmek nasip olursa- büyük başarı
miştir. Artık meclise verilecck sözlü
imkânları Bağlıyacaktır.
sorular Grup idare heyetinin tasvi
binden geçecektir. Mectis grupumın
Uzun seneler Türk parlementodış tesirlerin, parti merkezinin ida
sunda hizmet etmiş olan Avni Doğan,
resi ve kontrolü altında olması doğ
957 seçimlerinde Ankara milletvekili
ru değildir. Bu tarz hareketin D.P.
olarak meclise girdiğinden bu yana
ye ne kahar zara'* verdiği göz önün
geçen 2 sene içinde kllrsüde pek faz
dedir. Milletvekillerinin kendi arala
la görünmemlştir. Arada bir yaptığı
rından
seçtikleri
arkadaşlarından
konuşmalarda vnslı politikacı senele
müteşekkil grun idare hey’etinin söz
rin verdiği tecrübeyle İyi bir p&rlelü sorular hakkında nihaî kararı
mento adamı olduğunu belli etmiş
vermesi, muhakkakki çok daha iyi
ve fakat -Grubunun vazifelendirdiği
olacaktır. Zira grup idare heyetinin
zamar.lor ha*.c- dinlemeyi tercih et
idare tarzından memnun kalınmadı
miştir.
ğı takdirde milletvekilleri bir dalı a
İsmail Rüştü Aksalın Genel Sek
ki yıl başka bir heyeti iş başına ge
reterliğiyle başlayan C. H. P. içinde
tirmekte serbest olacakfardır.
ki nöbet değiştirme hâdisesinde Grup
tecrübeli politikacıya meclis reis ve
İktidarın
murakabeden
kaç
killiği vazifesini vermiş ve arka sıra
ma gayretleri karşısında, C. H.
larda sükûnetle müzakereleri takip
P.
ekibinin
hazırladığı,
üzerin
eden ak saçlı politikacıyı sık sık kür
de çalışılmış ve dörtbaşî mamur dav
süde görmek istediklerini izhar et
ranış tesirini gösterecektir. Bu senemiştir.
kl meclis çalışmalarında D. P. hükü
metinin durumu muhakkak ki
bir
Politika nanatı.
hayli zor olacaktır. Meclis çalışmala
P . H. P. Meclis grubu Avni Doğam
rından çok imar hareketlerine itibar
^ grup başkan vekilliğine getirir
eden hükümet başkanı bile, belki bu
ken, va°iı politikacının omuzlarına
seneki yaylım ates karşısında sık sık
büyük bir mesuliyet yıktıklarını bi
kabine arkadaşlarının yardımına koş
liyordu. Bu seııeki çalışmalarda C.
mak ihtiyacını duyacaktır.
C.
H. P. grubunun kitle halinde kiH. P. grubunun büyük yükünü sene
lerin politikacısı Avni Doğan çeke
çalınmasının meclis kürsüsünde za
cekti. Ama, Doğanın yıllardır edindi
man zaman sözcülüğünü yapacak

ği tecrübe, hayatı boyunca geçirdiği
türlü hâdiseler, milli mücadele se
nelerinde gördükleri, bu
vazifenin
altından kolayca kalkacağım açıkça
ortaya koymaktadır. Ankara millet
vekili Avni Doğan, kısa fasılalarla 8
devre milletvekilliği yapmış ve nice
nice başbakanlar, bakanlar,
parlemento adamları görmüştür. Meclis iç
tüzüğüne olan vukufu,
geçmişteki
hâdiseleri iyi bilmesi ve türlü parlemento taktiklerinin içinde yetişmiş
olması Doğan lehine verilecek puan
lardandır. Yaşına rağmen bitmeyen
bir enerjiyle, çalıştıkça dinlendiğini
hisseden Avni Doğanın eski C. H. P.
liler için meclis kürsüsünde atılan
lâflara hedef olacak bir tarafıda bu
lunmamaktadır. Doğanın aşırı soğuk
kanlılığı da, kendisi için büyük bir avantal temin edecektir. En gürültülü
celselerde bile D. P. sıralarım sustur
masını bilecek olan C. H. P. grup baş
kan vekilinin, yaşı dolayısıyla bazı
genç D. P. li politikacıları ta çocuk
luğundan tanıması da ayrıca bir baş
ka koz olacaktır.
1308 senesinde Yozgatta dünyaya
gelen Avni Doğan, ilk Yozgat mil
letvekillerinden Hayrullah Efendinin
oğludur. İlk ve orta mektebi Yozgat
ta okuduktan sonra ailesi tarafından.
İstanbul Sultanisine gönderildi. İstan
bul Sultanisini iyi derecelerle b. tiren
Avni, Mektebi Mtllkiyeye geldiğinde
henüz pek gençti. Başından beri ida
reciliğe olan meyli mektebi mülkiyeyi bitirmekle bir neticeye bağlandı.
1329 senesinde Miilkiyeden mezun ol
duktan sonra imtihanla Sadaret-i Mühimme kaleminde vazife aldı. O sıra
larda Birinci Dünya Harbi başladı,
ve Osmanlı İmparatorluğu da harbe
fiilen katılmış oldu.
Sadaret-i Mühimme kalemi me
murlarından genç Avni yedek subay
olarak Çanakkale Harbine iştirâk et
ti. Buradan Medine cephesine nakle
dildi ve Fahrettin paşanın emir su
baylığım yaptı. Oradan oraya sü
rüklenen Avni Doğan, öyle kolaylık
la morali bozulacak insanlardan de
ğildi. Aşın soğukkanlığı, bir şeyi
düşündükten sonra kesin olarak hal
letme itiyadı ve sonsuz sabin genç
Avni yi etrafına ziyadesiyle sevdirdi.
Gazeteci Avni Do*an..
\ f ütareke yıllarında Adana Fran1
sızlar tarafından işgal edildi. A v
ni Doğan, sükûnetle mücadele etti ve
soğukkanlılıkla inandığı davayı mü
dafaaya burada başladı. Ahmet Rem
zi Ytfregirle beraber Yeni Adana ga
zetesini çıkarmağa başladı. Doğanın
Yeni Adanada yazdığı milliyetperver
makaleler pek uzun sürmedi. Kendisi
tevkif edildi ve 1 t>v hapishanede yat
tı. Bu 1 ay zarfında genç Avni sabrı
nın en güzel örneğini verdi. Her sa
bah suratına tüküren ermeni asker
lerine sâdece dilerek cevap verdi. N i
hayet Adana hudutlarından dışarı çı
karıldı.
Kaval Mil)İye harekâtı..
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stanbula dönen Avni Doğan İçlndo kaynayan enerjiden bir sejr
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AaybeLmedl. Boğazlıysa kaymakamı
olarak vazifeye başladı. Pek az son
ra Refet paşanın emriyle, Ferit pafa hükümetinin kaymakamlığım bir
tarafa bırakıp Konya Ereklisine geç
ti. Buıada tanzim edilen çetelerle Kilikya Müdafaa-i Hukuk Cemiyetine
yardım etti ve Adananın işgalden kur
tarılışında bulundu.
2 ci Büyük Millet Meclisine Yozgat
Milletvekili olarak katılan Avni Do
ğan aralı olarak 8 devre aynı yer
den milletvekili seçildi. YozgatlIlar
tarafından fazlasıyla sevildiği 1950
seçimlerinde 8 D. P. li içinde tek C.
H. P. li milletvekili olarak meclise
girmesinden belli oldu.
Resme çok meraklı olan, tesirli
ve kuvvetli fırçaya sahip bulunan A v 
ni Doğan, milletvekili seçilmediği
1954 - 57 yılları arasında hayatım ta
mamen tablolarından kazandı. Tama
mı tamamına 36 bin liralık yağlı bo
ya tablo sattı. Çünkü ne Müfettiş-i umumilik zamanından, ne d e •€ devre
lik milletvekilliği sırasından elinde
bir şey kalmamıştı.
Muhakkaktır ki C.H.P. grubunun
kendisine verdiği vazifeyi Avni Do
ğan tabloları kadar renklendirmeğe
çalışacaktır.

nüçyüz kişilik ainema salonunda o1anların sayısı sadece 638 di. Yani
kongrenin başlangıcından «onuna ka
dar geçen müddet içinde verilen fi
re hemen hemen yan yarıyaydı.
Cuma günü öğleden sonra sıra
seçimlere geldiğinde salonun hemen
hemen boşalmış oMuğunu gören Bölükbaşı iyiden
iyiye keyıflenmlşti.
Zira delegelerin pek çoğunu isim 1sim biliyordu. Kalanlar kendisinden
yana olanlardı. Kongredeki ilk gün
kü hava da izale olmuştu. Bunun için sanki B. M. M. nin hiç bir top
lantısını kaçırmak adeti değilmiş gi
bi, büyük bir gönül ferahlığı içinde
öğleden sonra devam eden kongreye
değil de Meclise gitmişti. Nasıl ol
sa mutemet adamı Alımet Bilgin
kongrede gerekeni yapacaktı. Seçil
memek diye bir tehlike yoktu.

di. Bilgin, kendilerini kapıda bekli
yordu. Derhal salona haber uçurul
du. Haberden sonra da içerdeküer
ayağa kalktılar. Alkış, alkış, C. K.
M. P. Dördüncü büyük kongresi üyeleri bir kere daha Genel Başkan
yaptıkları Bölükbaşıya tezahürat ya
pıyorlardı. Alkışlar ve “ yaşa, varol"
sesleri bir hayli devanı etti.
BUyük lider
1 0 gün Önce geçirdiği bir otomobil
A kazasında yanlan başına - yara
nın olduğu yere - tentürdiyot sür
müştü. Kınalı saçlarla dolaşmakta
olan Bölükbaşı omuzlarda kürsüye
çıkarıldı. Tezahürat bir müddet de
böyle devam etti. Sonra bölükbaşı,
o kendisine pek yakıştırdığı “ büyük
hatip” sıfatına hiç uymayacak bir
çabukluk içinde ve son derece kötü

C. K. M. P.
tlle de ben!
D . M. M. de sözlü sorular görüşfflUyordu. Kürsüdeki Esat Mahmut
Karakurt ‘‘illa da anlatacağım” di
ye uğraşıp duruyor, D. P. milletve
killeri de Karakurtu konuşturmamak
için ellerinden gelen gürültüyü ya
pıyorlardı. Tam bu sırada, B. M. M.,
müstahdemlerinden biri
muhalefet
sıralarının ön tarafmda oturan uzun
boylu kır saçlı bir
milletvekilinin
kulağına eğildi birşeyler söyledi. Uzun boylu milletvekili hemen yerin
den kalkıp Meclis Gazinosuna doğru
yürüdü. Bir iki dakika sonra Gazi
nodaki telefonun yanındaydı. Açık
bırakılan ahizeyi aldı ve “ buyuran”
dedi. Daha sonra da muhatabını bir
müddet dinleyip “ tamam, iyi iyi, ben
geliyorum” deyip telefonu kapattı.
Hadise geçen haftanın sonunda
Cuma günü cereyan ediyordu. Tele
fonla aranan Kırşehir milletvekili
Osman Bölükbaşı, arayan da C. K.
M. P. nin Genel Sekreteri Sabık K ır
şehir milletvekili Ahmet Bilgindi.
Ahmet Bilgin liderine üç günden
beri devam etmekte olan Kongrede
yapılan seçimlerin neticesini, daha
doğrusu doğrudan doğruya Bölükbaşı
yı alâkadar eden neticeyi bildiriyor
du. Bölükbaşı bir kere daha genel baş
kan seçilmişti.
Geçen haftanm başında Salı gü
nü başlayan C. K. M. P. kongresine
1161 delege katılmıştı. Ancak birin
ci gün kongrenin yapıldığı sinema
salonunu tıklım tıklım dolduran de
legeler ikinci günü öğleden sonrası
na doÇru seyrelmeğe başladılar. Üçttneü gün. yani cama günü ine bi1?

C. K. M. P. Kongresinde delegeler
B ir değişiklik yok.
Nitekim Mecliste Bilginden
bir
kere daha C. K M. P. Genel Başkan
lığına seçildiğini öğrendiği
zaman
hiç hayret etmemişti. Bu tabii bir
şeydi. Ancak, verilen reylerin sayısı
Bölükbasının biraz midesini bulan
dırdı. Hepsini de kendisinden saydı
ğı 638 delegeden sadece 592 rey alabilmişti. Adaylığ-.m koymayan Ah
met tahtakılıç 26, Sadık Aldoğan 10,
Ethem Menemencioğlu da I rey al
mışlardı. Demek ki 37 kişi kendisi
nin Genel Başkan olmasını istemi
yordu. Bir kişi de çekimser kalmış,
reyini ne böltikbaşıya. ne de bir baş
kasına vermişti.
Kırşehir milletvekili Meclisten
biraz huzursuz çıktı. Yanında diğer
iki arkadaşı Hayri Çopuroğlu ve Os
man Canatan vardı. Bir otomobile
binildi ve doğruca Cebeciye, kongre
nin yapıldığı suıezna salonuna gidil

bir hitabet örneği vererek
delegelerine hitap etti.

kongre

Söylediklerinde yeni hiç bir şey
yoktu. Beylik teşekkür sözleri. Son
ra C. K. M. P. nin sonuna kadar müs
takil kalacağı, hiç bir tarafa boyun
eğmeyeceği vs.. Bölükbaşı kelimele
rin yarısını yutarfck ve son derece
acele bir işi varmışçasına bir ekspres
sür1ati ile konuşarak yeniden seçümesinden duyduğu memnuniyeti be
lirtti ve kürsüden indi. Beri yanda
İdare Kurulu seçimlerinin
tasnifi
devam ediyordu ve Bölükbaşı bu tas
nifin neticelerini sabırsızlıkla bekli
yordu. Zira kendisine rey vermeyen
lerin çıktığı bir kongrede Ahmet Bil
gin gibi arkadaşlanna haydi haydi
rey vermeyeceklerin çıkacağı, hatta
bunlann seçilmemesi için ellerinden
geleni yapacakların bulunması gayet
makuldü.
XK tS, »s
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Gece geç vakit «eçim neticeleri
alındığında, partinin «on güne ka
dar genel başkan vekili sıfatını tara
yan prof. Ethem Menemeneioğlunun
seçilemediği görüldü. Genel
İdare
kurulunda büyük bir değişiklik yok
tu.
Kaki tas, eski hamam
P K. M. P. nin dördüncü büyük
^ kongresinin başladığı salı günü
D. P. liler iyiden iyiye üır.ide kapıl
mışlardı. Son zamanlarda hayatiye
tini iyiden iyiye kaybeden bu parti
dağılabilir, dağılanların bir
kısmı
da D. P ye gelebilirdi. Mezardakilcrden bile mçdet uman D.P. liler Kin
beş on kişi de olsa C. K. M. P. den
gelecek olanlar büyük bir propagan
da vesilesi teşkil ederdi. Ancak, kong
renin başladığı sabahki havayı gö
renler bu ümitlerinin boşuna okluğu
nu hemen gördüler. Her şeye reğnıen
C. K. M. P. liler öyle kolay kolay da
ğılacak, bölünecek insanlar değiller
di. Partilerine bir nevi din sallkleri
gibi sarılmışlardı. Onları g.ttiklerl
yoldan çevirmek, hele D. P. gibi bir
İktidardan tarafa çekmek imkânsız
dı. Bu noktanın bir defa daha ve iyi
ce belirmesine, C. K. M. P. kongre
sinin başladığı gün öğleye doğru ge
len C. H. P. lideri İnönü ve arkadaş
larına yapılan tezahürat da
vesile
oldu.
Salonu ağız ağı/,a doldurmuş
C. K. M. P. delegeleri, kongreyi açan
ve bu arada da uzun bir konulma ya
pan genel
başkanlan Bölükbaşıyı
dinlerlerken bir taraftan da gözleri
ile sinema salonunun giriş kapısını
gözlüyorlardı. Daha sabahtan, kong
reye C. H. P. Genel başkanının ge
leceği haberi duyulmuştu. Delegeler
merak kadar biraz da arzu ile İnönüyü bekliyorlardı. Artık o bir eski
muhasım değil, bir büyük dosttu.
Nitekim İnönü yanında genel
sekreter Aksal, Satır, Beyazıt, Feyzioğlu, Baykam ve Paksüt olduğu
halde salona girdiğinde yer yerinden
oynadı. C. K. M. P. liler en azmdan
kendi Genel Balkanlarına yaptıkları
kadar C. H. P. genel başkanına da
tezahürat yapıyorlardı.
Bütün kongre boyunca. Fuat Arra ve benzeri bir iki kişi hariç dik
kat ve itina ile C. H. P ye en ufak
bir tarizde bulunmamağa
gayret
ederlerken, D. P. ye yıldırımlar yağ
dırıyorlardı. Yapılacak bir seçimde
belki C. H. P. lehinde bir hareket
düşünülebilirdi
ama, muhakkak ki
hiç bir C. K. M. P li D. P. lilerin bir
kere daha iktidarda kalmasına ta
hammül edemezdi.

Politikacılar
Tazolonon hatırak, r.
Ti

aşbakan Adnan Menderes hususî surette hazırlanmış buzlu ra
kısından -Üç parmak > ıkt, iki par
mak su ve orta cesamette buz- bü
yükçe bir yudum alarak, elindeki si
yah kaplı bir şiir kitabını okuyan
orta boylu, sacları hafif dökülmüş.
AKtrt. »F k a s i s i

smokininin oeketi uzunca dikili M t*
döndü ve :
“ Agâh oldum. Ömer Lütfü bey..
Agâh oldum...” dedi.
Hâdise bu haftanın ortasında
Ankara Palasta verilen Başbakanın
resepsiyonunda cereyan ediyordu.
Agâh olunan şey de Sev uçağı ka
zasında kurban gidenlerden Şerif
Arzıkın eşi Nim et Arzık tarafından
kaleme alman "ö lü Şerif Arzıklan
Mektuplar” isimli bir şiir kitabının
muhtevasıydı.
Nim et Arzık geçen haftanın so
nunda basında akisler uyandıran Şiir
kitabını neşrettiğinde, eserinin bu
derece alâka uyandıracağını, hele
Ankara Palas salonlarında
Millet
vekillerine okunacağını, Boyfendinin
ise mevzua daha evvelden agâh ola
bileceğini tahmin etmemişti. Beyfendinin bu kadar çabuk .haberdar edile
bileceğini o derece bilmiyordu ki ge-

Nimet Arzıkın kitabi
Anlayana....
çen haftanın sonunda Cuma günü ki
tabını bizzat Beyfeııdiye takdim et
mek istemiş, bu arzusunu telefonla,
beyfendinin hususî kalem
müdürü
A rif Özgen’e bildirmişti.
N e var ki, Beyfendi ziyâdesiyle
meşguldü. Kendisini
ancak müsait
bir zamanda kabul edecekti. Nimet
arzık bu tip atlatılmalara alışık ol
madığından bir hayli sinirlendi. Aına
bu öfkesi aynı günün akşamı Anka
ra Palas salonlarında
Başbakan
Menderes ile Ömer Lütfü ErzurumIuoğlu arasındaki muhavere kendi
sine nakledilince sevince inkilâp et
ti.
Kara kaplı kitap..
A nkara Palasta
resepsiyonda
yapılan enteresan muhavereden
iki gün evvel, bağımsız devlet rad
yosunun haberler büitemıde. anado-

lu ajanın mahreçli
-Merhum Şerif
Arzık A. A. nin müdürü İdi- bir ha
ber okunuyor ve aynı haber erteet
günkü muteber Zafer ile müthiş Ha»
vadi3 gazetelerinin birinci sâhifele»
rinde yer alıyordu.
Haber bir müddet önce, Başba
kan Adnan Menderes’in Londra ya
kınlarında uğradığı elim uçak kaza
sı sırasında kendisine ilk yardımı ya
pan Bailev ailesinin Türkiye intiha
larıyla alâkalıydı. Mrs. Margaret
Bailey imzasıyla Farmers Weekty
de neşredilen Makalede Mrs. Bailey
Türkiyede gördükleri sıcak hüsntt
kabulden bahsedivor ve İstanbulun
yedi tepesinden biri üzerinde kurul
muş şahane otelde geçirdikleri güzel
günleri naklediyordu.
Gaziler, gazi de...
sabah, siyah mantosuna sıkı sıkıya sarılmış, c’.ağmık saçlı, ma
vi gözlü bir kadın, haberi muteber
Zafer gazetesinde sonuna kadar oku
du ve yüzünde acı bir tebessüm be
lirdi. Ortağı bulunduğu Resimli Pos
ta matbaa ve klişehanesiııin kapısın
dan içeri eirerken. her gün selâmına
mukabele ettiği kapıcının “ Merhaba
sına” bile dikkat edemedi.
Bu kadın, merhum Şerif Arzıkın
dul karısı Nim et Arzıktı. Matbaaya,
neşredeceği bir şiir kitabının hazırlıklariyle meşgul olmak ve bir an
evvel niyasaya çıkmasını temin için
bu erken saatte gelmişti.
Kitap ertesi gün piyaaav*. çıktı
ve geniş bir alâka topladı. İçinde dul
ve kocasını seven bir kadının duydu
ğu acı hisleri ve alâkasızlıktan mü
tevellit isyanını anlatan şiirler mev
cuttu. Edebi bakımdan şiirler fena
sayılmazdı.
N e var ki, esas mes’ele kitabın
içindeki şiirlerin edebi kıymetinde
değildi. Mühim olan Nimet A rzık’ın
bu kitapla ne demek istediğiydi. Esa
sen üzerine eğilinmesi gereken nok
ta da buydu.
Elim uçak kazasının dönüşünde,
herkesin malûmu olan dövizlerde
"G azi" kelimesine pek sık rastlan
mıştır. Dönenler, daha doğrusu kazadon saS salim kurtulanlar "Gazi*’
sıfatına lâyık görülmüşlerdi. Öyley
se. elim uçak kazasında ölenler de
birer şehitti.
Ama her şeve rağmen bu zevat,
ister şeh.t olsun, ister olmasın bek
lenen alâkayı görmemişlerdir. Ken
dilerinin geride bıraktıkları dul eş
lerine, çocuklarına tok bir yardım eli
usanmamıştır. Yegâne mükâfatlan
şehitliğe gömülmek, arkalarından
bol bol "A h - vah” çekilmek ve üzer
lerine birkaç kürek toprak atılmak
olmuştur.
Ah - vah edenler zamanın zo
ruyla şehit mertebesine eriştirdikle
rini unutuverdiler. Ama ölenlerin ar
kada bıraktıkları, meselâ henüz 2T
yuvadaki gene hariciyeci Güner
Türkmenin eşi. meselâ srenç hususi
kalem müdürü M. Ali Güngörmüşün
3 aylık hanımı hâlâ kocalan için göz
yaşı dökmektedirler.
Bunlara hiç değilse maddî sıİS
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YURTTA OLUP BİTENLER,
kıntılannm önünü almak için birer
şehit maa$ı banlamak
istenmiştir.
Ama Örnek teşkil eder ve bana az
çok benzeyen meselelerde herkese
aynı şeyi yapmak lAzım gelir dü
şüncesiyle
vazgeçilmiştir.
Üstelik
meseleyle alâkadar olan zevata da
“ her şey halledildi, her şey yapıldı”
kabilinden malûmat verilmiştir. Hal
buki yapılan yardım, Türk Hava yol
larının normal ucak kazalarında ver
diği 24 bin liradan ibaret Kalmıştır.
Gerçi Ankara Valisi Dilâvefc- Argun’un elim uçak kazası kurbanlarından
Abdullah Parlanın eşi Perihan Par
laya “ 15 gün daha bekleseydi, herşey halledilecekti. Neden buna lü
zum gördü Nim et Hanım..." dediği
bir vakıadır.
Ancak, bu mes'ele neden üzerin
den bu kadar zaman geçtikten, ef*
k&r-ı umumlyede büyük üzüntüler
yarattıktan sonra 15 güne sığdırıl
mak istenmiştir.
Merhum Şerif Arzıkın dul eşi
Nim et Arzık'm şiir kitabında haklı
Olarak temas etmek istediği nokta
budur. Türkiye’de
bir “ Sosyal Si
gorta" nın bulunmayışından şikâyet
çi olan bayan Arzık bunu belirtmek
istemiştir. Am a hâdiseler göster
mektedir kİ bayan Arzıkın elde
edebileceği tek şey, şiir kitabını okuyan bazı zevatın sinirlenmesinden
ibaret olacaktır.

binden çıkardığı mendille alnındaki
teri urun uzun kuruladı ve kalın bı
yıklarının çerçevelediği dudaklarım
hırsla ısırdı.
Hâdise, geçen haftanın ortaların
da bir Perşembe günü, İzm ir 1. A ğ ır
Ceza mahkemesinde cereyan ediyor
du. İzm ir 1. A ğ ır Ceza Mahkemesi es
ki Adalet Bakanlarından Mahmut Esat Bozkurtun oğlu Yüksel Bozkurtun ölümündeki esrar perdesini kal
dırmakla vazifeli mahkemeydi.
Bundan 6 ay kadar evvel Yüksel
Bozkurt evinde bir merdiven başın
da kanlar içinde ölü olarak bulunmuş
tu. Merdivenin parmaklıklarını sıkı
sıkıya sanlı, başı
basamaklardan
birinin kenarına dayanmış olan Yük
sel Bozkurtun gözleri hâlâ açıktı. Po
lis geldiğinde ceset henüz soğuma*
mıştı.
Hâdisenin üzerinden 5 ay geçti.
Bu 5 ay zarfında adliyeye intikal eden bir şey olmadı. Yükselin ailesi ölümü bir dava konusu yapmaktan im
tina etti. N e var kİ bımdan bir ay
kadar evvel, mahkemeye bir müra
caat vaki oldu. Müracaatta Yüksel
Bozkurtun bir kazaya değil, bir ci
nayete kurban gittiği iddia ediliyor
ve kaatilin babadan kalma Çiftlik
kâhyası İsmail Karahan olduğu ifa 
de ediliyordu.
Müracaatın altındaki imza Mah
mut Esat Bozkurtun kızı A y Dramalıya aitti.
Kaatii kavanoz™

Adalet
Çözülemiyen düğüm..
C anık mevkiinde oturan orta boylu, siyah bıyıklı adam heyecanla
yerinden fırladı ve :
“ Yalan.. Yalandır.. Bu aile Hatice
adında bir hizmetçi kullanmamıştır”
dedi.
Reisin işaretiyle yerine oturduğu
zaman buram buram terliyordu. Ce

j ı aza neticesinde basit bir
ölüm
hadisesi olarak mütalaa
edilen
had.se, bu ihbarla birdenbire sansas
yonel bir cinayet vakası haline gel
di. İlk celsede Savcı iddianamesinde
Maktul Yüksel Bozkurtun hadise ge
cesi içkili olduğunu ve kâhya İsma
il Karahan ile bu yüzden araların
da bir münakaşa çıktığım ve bu mü
nakaşanın daha sonra kavgaya inkilap ettiğini, mücadele sonunda yük-

Ay Dramalı cdsoyf tabip ediyor...
Kaatii m ir .

Yüksol Bozkurt
Kördüğüm...
ael Bozkurtun kafatasının çatlıyarak öldüğünü, sanık İsmail Karahanın Türk Ceza Kanunun 452/1 ve 59.
maddelerine göre cezalandırılması
gerektiğini ifade etti.
Savcı, A y Bozkurtun adliyeye va
ki ihbarı sonucunda hazırladığı bu
iddianemasinde kolaylıkla sanığm
mahkûmiyetini istem-, ş ve kendi cep
hesinden meseleyi aydınlatıvermişti.
Halbuki, mesele hiçte iddia makamı
nın kolayca halledeceği cinsten bir
hâdise değildi Yüksel
Bozkurtun,
ölümüyle alâkalı tahkikat evrakı ad
liyeye int?kal eder etmez bütün yurt
ta geniş alâka toplamış ve Bozkurt
ailesini yalandan, uzaktan tanıyan
lar hâdise hakkında pek çok telsirler ileri sürmüşlerdi.
Mahkeme ilk olarak Mahmut
Esat Bozkurtun eşi Feheda Bozkurtu
şahit olarak dinledi. Siyah elbiseleri
içinde, üzgün bakışlı yaşlı kadın şa
hadeti sırasında hafif h afif ağlıyor
du. Gençliğindeki güzelliğinin hâlâ
izlerini taşıyan yüzü derin bir ıstırap
ifadesi taşıyordu.
Sözlerine: “ Yemin ederken, koca
mın ruhu önünde de yemin etmiş olu
yorum” diye başladı. Hıçkırıklar ara
sında şunları anlattı:
“ Kâlıya kaatil değildir. Kocam
öldükten sonra kâhyam bana yardım
cı oldu. Yükseli içkiden kurtarmak
istiyorduk. Hâdise gecesi kızım Gün
-Mahmut Esatın diğer kızı- tarlasını
4 bin liraya kâhyaya icara veriyordu.
Aralarında anlaşmazlık çıktı. Yüksel
hem onları uzlaştırmağa çalışıyor,
hem de bir recet kavanozuna doldur
duğu votkasını içiyordu. İşte o kava
noz oğlumun kaatili oldu. Bıraktığı
yerden düşüp kırılınca, tekrar votka
almağa gitti. Bulamadı. Bu yüzden
kızgın döndü. Yüzüme yanık sigarası
nı fırlattı. “ Ben adam öldürmesini d «
bilirim" diyordu. Üzerime hücum etti
“ Kurtar Karahan” diye
bağırdım.
i
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YURTTA OLUP BİTENLER
KOhya araya girdi. Yükseli btr darbe
de «itin * aidi. Onlan ayıramıyorduca.
Kızım Günün odasına ko*up yardım
l«Udim. Ben sarhoşların araşma gire
mem dedi. Koşup polise haber ver*
dün. Ben dönllnceye kadar olan ol
muş. Oğlum merdivenden dtlşüp öl
müş."
Feheda Bozkurt bütün şahadetiboyunca hep aynı minval üzere kâh
yayı savunmakta ısrar etti. Hâdise
nin diğer görgü şahidi Gün ise -Mah
mut Esatm kızıdır- herşeyin, kâhya
nın ve annesinin eseri olduğunu ileri
sürüyor, hâdise gecesi kâhyanın ve
Yükselin
fazla
içki
içtiklerini,
bir aralık kâhyanın “ Şimdi re
zalet çıkacak.. Boğuşacağız” dediği
ni ve sonra Yüksel ile Karahanın un ın
boytu
boğuştuklarım
ifade
etti. Bu ifade tarzı, salonda bulu
nan ve dinleyiciler tarafından "siyah
lı kadın” olarak isimlendirilen Mah
mut Esatm karısı tarafından itiraza
uğradı. Kndın bulunduğu yerden fırhyarak “ Yalan söylüyorsun Gün..
Yalan söylüyorsun” dedi.
. - ■Sözlerini bitirmek kararında oldu
ğu anlaşılan ve gayet sükûnetle ko
nuşan Gün annesine müstehzi bir na
zar fırlatarak:
“ Utan anne, utan.. İnsan bu kadar
alçalmamalı..” dedi. Savcının ve mah
keme heyetinin şaşkın bakışları ara
sında cereyan eden duruşma diğer
şahitlerinde dinlenmesinden sonra tâUk edildi.
BLr yeni İhbarömine başlarında, ellerindeki kok
teyl kadehlerini yudumlıyan sos
yete hanımlarının dilinden bir saniye
bile düşmeyen hâdise, geçen haftanın
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Kâhya Karahan
Sanık.»
A K ÎS , IS K A B I M J9S3

İzmir I. Ağır Ceza Mahkemesi
Düyunıü çözecek. ~
ortalarınca Perşembe günü belki de
karara bağlanacaktı. Duruşma karar
için açıldı. N e var ki yeni bir ihbar
vakânın seyrini 180 derece değiştiri
verdi.
Celse açıldığında, zabıt katibi aya
ğa kalktı. Dinleyicilerin evvela pek unıursanıadıklan fakat okundukça can
kulağıyla dinlemeğe başladıkları bir
ikinci ihbar mektubunu okudu. Mek
tupta “ Kaatili dışarıda aramayın.. O,
daha doğrusu onlar karşınızda diyor”
ve şunları ilâve ediyordu. "Yükselin
kaatilleri kız kardeşi A y ile kocası
Vecdidir.” Zabıt katibi mektubun al
tındaki imzayı okudu. İhbarı yapanın
adı, Hatice idi.
İşte, sanık mevkiinde oturan orta
boylu siyah bıyıklı adamı heyecanla
yerinden fırlatan ve buram buram
terleten hâdise bu idi.
A y Dramalının, mektup okunduk
tan sonra makyajsız yüzü bembeyaz
kesildi. Istırap idinde kocasına baktı
ve gülümsedi. Sanık İsmail Karahan
önüne bakıyordu.
Mahkeme Hatice isimli kadının
bulunup ifadesinin alınmasına karar
vermiştir. Kahyanın iddiasına göre
böyle bir şahıs ortada yoktur. Muh
telif cephelerinden incelenirse hâdise
hakkında kesin bir hükme var
mak pek zor olacaktır. İzm ir 1. A ğ ır
Ceza mahkemesi heyeti bu bakımdan
bir hayli güç durumdadır. Yapılan
tahkikat Yükselin kronik alkolik ol
duğunu, ancak kimseye bir zararı do
kunmadığını ortaya koymuştur. Bü
tün gözler önümüzdeki ay içinde top
lanacak ve davâ hakkında nihai bir
karara varacak olan İzm ir 1. A ğır
Ceza mahkemesine çevrilmiştir.
Annenin şahadeti ile, kardeşlerden
Günün şahadeti birbirini tutmamak
tadır. Mahmut Esatm eşi kâhyanın
•ugsıu olduğunu açıktan a cıla söyle*

mektedtr. Bu hareketi eşinden miras
kalan Karahanı çok iyi tanıdığına ve
böyle bir şeyi yapamıyacağına kanaat
getirmiş olmasına verilebilir. Gtln ise,
cinayetin, kavga sonunda meydana
geldiğini idida etmektedir.
ö te yandan, bir mektubunda Yük
sel aşık olduğu bir kız yüzünden içki
ye devam ettiğini ve bu işe bir mor
finin nihayet verebileceğini yazmıştır.
Bu mektup, maktulün alkolden başka
lptilalan da bulunduğu ihtimalini or
taya koymaktadır. Mahmut Esatm
eşinin d eliğ i gibi dövüşe bir votka şi
şesinin kırılması ve yerine konulamamasının sebep olması ihtimali zayıf
tır. Ama uyuşturucu maddelerden bi
rinin uzun müddet kullanılmamasının,
müptelalarda buhran yaratabileceği
bilinen hakikatlardandır.
Davâmn çıkmaza girmesinin se
beplerinden biri de, Haticenin ihbarı
dır. Bu ihbar ne dereceye kadar doğ
rudur?.. A y Dramalı ile kocası Vec
di Dramalının hâdiseyle olan alâkala
rı ne derecedir?.. Bütün bunlar, önü
müzdeki duruşmada kısmen de olsa
aydınlanacaktır. Hatice bulunmazsa
mektubun sırf davâmn seyrini değiş
tirmen isteyen biri tarafından gönde
rildiği de
düşünülebilir. Bu şahıs,
kâhya Karahan değildir. Zira Kara
han açıkça böyle bir şahsın Bozkurt
ailesiyle alâkası olmadığım belirtmiş
tir.
öyleyse... öyleyse bu ihbar büyük
bir ihtimalle samk lehine kraldan zi
yade kralı tutan biri tarafından ya
zılmış olmalıdır.
Kral, -sanık mevkiinde ki İsmail
Karahandır- böyle bir yardımı isteme
diğine göre, dayanacak bir noktası
bulunmaktadır. Bu noktanın ne oldu
ğu belklde önümüzdeki celse ortaya
çıkacak ve esrar perdesi tamamen
açılmasa dahi biraz aralanacaltUr.
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İKTİSADÎ VE MALÎ SAHADA
yar dolara İndirilmesinin temin edil*
mesi, idi.
Vadesi gelmemiş olan borçlardan
bir kısmının ödenmesi Birleşik Amerikayı halihazırdaki sıkışık dunun
dan kurtarabilirdi.
ürerinde durulup taraftar topla
yan diğer nokta da dolar sahasındaki

Fransa
Avrnpa düşünüyor...
Q sabah Paris’te gazeteleri okuyan
w bir Fransız kendi kendine gülüm
sedi. "Olacak şey değil” dedi. “ Herscy bitti; şimdi Amerikanın iktisadi
bir kriz geçirmemesi için tedbir ala
cakmışız... Bütün Avrupa memleket
leri şimdi bunu düşünüyorlarmış."
Gerçekten geçen hafta Batı Avrupanın başkentlerinde konuşulan me
selelerden biri de Birleşik Amerika
nın iki senedir dış tediyesinde ver
mekte olduğu açıktı. 1958 senesinde
3.5 milyar dolar olan dış tediye açı
ğının 1959 yılı sonunda 4 milyarı bu
lacağı tahmin ediliyordu. Nitekim me
selenin ciddiyeti geçen ay içinde Tokyoda toplanan G A T T “ gümrük tarife
leri ve ticaret anlaşmaları” konfe
ransında Amerika Birleşik Devletleri
Dışişleri bakanlığı iktisadi işler yar
dımcısı Duglas Dillon tarafından or
taya konmuştu -Akis 11. Kasım.- O
günden bu güne Avrupamn ileri eko
nomiye sahip devletlerini bir telaş al
mış daha ziyade kendi tutumları do
layısıyla ortaya çıkan bu hali İzale
etmenin çarelerini aramaya koyul
muşlardı.
İlk hareket Ingiltereden geldi. In 
giltere Birleşik Amerikadan almış ol
duğu 250 milyon dolarlık krediyi da
ha vadesi gelmeden ödedi. Bu kredi
hatırlarda olduğu tlzere Export - împort Banktan Süveyş meseleleri dola
yısıyla alınmıştı.
Mesele Paris’te bir toplantı yapan
Avrupa iktisadi İşbirliği OEECnin
ekonomik politika komitesinin gizli
oturumunda ele alındı. Avrupamn y i
yecek meselesi İle birlikte Amerika
nın dış tediye blânçosundaki açık me
selesi en önemli iki konuyu teşkil edi
yordu.
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İktisadî
]

Görüşler

ktisadî Tedbirler Kanunu Tasaleri” diye teşhir edildiklerini hatırnsıııın Bü.viik Millet Meclisinde
byacaksınız. Ö zamanlar, 60-65 li
muzakeıe.->l bekleniyor. Kğer tsusarı
radan 45-50 liraya düşmüş olan bir
metni yazın neşredildiği şekliyle
çift kunduranın bugün fiatı 135 li
kanunlaşacak olursıı, fahiş bir hata
radır. Neden böyle oldu? Çüukii.
hükümetin
İktisadî politikası de
işlenmiş olacağına kaniiz. Böyle l»ir
hali önlcuıek istiyoruz. Aşağıdaki
vamlı surette fiatları pompalıyarak
satırlarda tasarının kusurlarını an
paranın değerini aşağı doğru çeker
lattıktan sonra, nasıl faydalı bir eken. şiddet tedbirleri böyle bir gidi
ser haline getirilebileceği halikında
şin kaderini değiştiremezdi. Filha
ki mütalâamızı arzedeceğiz.
kika, İktisadî politika hatalarının
Hükümetin bu tasan ile varmak
zarurî neticeleriyle polis tedbirleri
istediği hedef açıktır: fevkalâde za
arasındaki boğuşma, nihayet 4 A man tedbiri olan Milli Korunma K a
ğ ustos 1958 de, yanlış bir ekonomi
nununu kaldırmak, yerine norma
anlayışının realitelere boyun eğme
si ile sona erdi: 4 Ağustos kararlan
zaman tedbirleri ihtiva eden bir
Türk lirası değerinin üçte ikisinden
kanun
koymak.
Bu
görüşle
tamamen mutabıkız. Tasarıyı İnce
fazlasını ( %
unu) kopanp attı.
ledikten sonra edindiğimiz kanaat
Yeni fiat seviyesini geri götürmeli
ise söyledir: Hükümetin
hareket
artık bahis mevzuu değildir. Tek anoktası doğru, lâkin tasarısı buna
kıllıca hareket, 1946 - 50 lirasından
külliyen aykırıdır.
elimizde kalan 31 kuruşla 125 lira
ya bir çift kunduranın çerçevelediği
Milli Korunma Kanunu İkinci
fiat seviyesinde istikrar aramak
Cihan Harbinin fevkalâde şartlan
tan ibarettir.
İçinde ve o şartlar İçin yapılmış bir
kanundu. Bu kanunun ağır, ve hat
Görülüyor ki, Millî Korunma
tâ korkunç, hükümlerini, bir ateş
Kanunu gibi fevkalâde kanunlarla
çemberi İçine diişen Türklyenîn her
ekonomi vöneltilemez, ekonomi po
an bir ölüm dirim savaşı vermek
litikası hatalan örtülemez. Geçen
durumunda olması mazur gösteri
yıllar^tatbikatından ç-.kan hu dersu
yordu. Binaenaleyh, geç de olsa,
kıymet verilirse, İktisadi Tedbirler
gerekil şartları hazırlıyarak
yü
Kanunu Tasarısma en uygun sekil
I rürlükten kaldmlması yerinde olu»
bulmak kolavlaşır.
I». P. Hükümetleri,
fevkalâde
Bahsi ge^en tasan yetkiler ve
yetkiler veren bir harp kanunu Ue şiddetler ummanıdır. Hâlâ bu yol
normal zamanın ekonomi politikası larda yürümek hevesinin mevcadlnı vüriitmek hatasına düşmüşlerdir.
yetlnden ciddi surette endişe dnynHatırlanır kİ, Türklyede, bir ara
yoruz. Samimî olarak İktisadi istik
lık, beton demirinden leblebiye,
rar arkasında koşuyorsak, hem ta
sanayici kânndan pedikür tarifesi
san hem zihniyet değişmelidir.
ne kadar biitün mallar ve hizmetler
Şimdi tasarıyı incelilelim:
tesblt edilmiş flatinra veya kâr had
Tasan,
fevkalâde
zamanlara
lerine tabi tutulmuştu. Böyle bir
mahsus hükümler ve cezalarla baş
hal harb içinde dahi görülmemiş
lar, araya sıkışmış birkaç maddesin
ti. Bu tatbikata bel bağlıyaıılar öy
de de normal zaman hükümlerini İh
le sanıyorlardı ki, bütiin maddeler
tiva •‘der. Fakat metin, başından
ve hizmetler İçin fia t veya kâr had
sonuna kadar, fevkalâde zaman ka
di tesblt etmek yetkisi elde olunca,
nunu yapısında ve rııhundadır. Se
Türklyenin umumî fia t seviyesini
ferberlik ve millî âfetler gibi ola
istendi t i kadar İndirmek, fiatları
ğanüstü hallere o derece takılmış
İte ite hayatı ucuzlatmak, paranın
tır ki. bu haller esas olmuş, normal
değerini yükseltmek
mümkündü.
İse istisna teşkil etmiştir. Normal
Nitekim, birkaç ürkütücü tedbirden
zamanın telaffuzundan bile sanki
sonra gerileyen flatlar karşısında
çekinilir; kanun hükümlerinin “ fev
bu görüşün doğruluğu sabit sayıl
kalâde zaman d şırda da” tatbik
mış, artık ucuzluk devrinin başladı
edileceği ifade edilir. Bütiin cezalar
ğı ve bunun devamlı olacağı ilân eve ceza nsnllerl fevkalâde hallere
dllnılştt Bu ilânı yapanların duy
göre tertiplenmiştir: eğer t-nç nor
duktan sevinen İştirak etınlyenlerln
mal zamanda işlermiş be, evvelâ
Radyoda “ iktisadi suikast tertipçlharp zamanı oeıalan tatbik olnntur

I

A merika Birleşik Devletlerinin du
rumu hakkında halen Avrupa dev
letleri arasında şu düşünceler hakim
bulunuyor:
Şimdilik bir kriz yoktur. Amerika
Birleşik Devletlerinin halen mevcut
olan altm stoklan daha uzun müddet
vaziyeti idare edebilir. O vakte kadar
da birşeyler düşünülecektir.
Amerika Birleşik Devletleri son iki seneki f'ibi dış tediye blârçosunda
açık vererek daha uzun müddet va 
zıyeti idare edemez.
Amerikanın parasının -dolanndeğerinden kaybetmesi ve zayıf bir
para halini almasından en çok Avrupayla birlikte herkes zarar görecek
tir.
Avrupa Birleşik Amerikanın bu
problemi halletmesi için yardımına
koşmalıdır.
OEEC de üzerinde en çok durulan
fikir, Birleşik Amerikanın belki ge
lecek sene kendi kendine bu güçlüğü
ortadan kaldıracağı, fakat bu sene dış
tediyedeki açığın hiç olm ana 2 mil-

ithalât üzerinde tatbik edilmekte olan
sınırlandırmalann artık kaldırılması
ve Amerikanın geniş yardım progra
mına Avrupamn iktisadi bakımdan
kuvvetli devletlerinin de katılması
dır.
Vadesinden önce ödenmesi bahis
konusu olan borçların yekûmı 5 mil

t

.İKTİSADI V E M ALI SAHADA
yar dolara yaklaşmaktadır.
Marshall plânına göre yapılan
yardımın yüzde yirmisi uzun vadeli
borçtur. Avrupa D evletlerindi» bir
çoğu Birleşik Amerikaya bu çerçeve
içinde borçlu bulunuyor.
Export - İmport Bank İkinci Dün
ya Harbinden sonra memleketlerin
yeniden inşaası için geniş krtKİiler
açmıştı. Fransa bu kredi imkânından

en çok faydalanan devlettir.
BUytik Britanya'nın harp «onu
borcu 3,5 milyar dolun bulmaktadır.
Nihayet B.rleşik Anıenkaya borçlu
olarak ortada duran Batı Almanya,
hem İşgal masraflarım hem de harp
zararlarını ödemek için ve yemden
kuruluş için alman kredileri ödeme
dunımundadır.
Yukarıda ayn ayn tasrih edilen

borçlanmalar neticesi A. B. D. nln
muhatabı olan devletler iktisadi güç
lerinin derecesi nlsbetinde ödemeleri
ni çabuklaştırmak kararındadırlar.
Bunların içinde Fransa geçen senekl
iktisadi krizi atlattıktan sonra şimdi
her geçen gün artan döviz stokunun
verdiği imkân ile önümüzdeki iki se
ne içinde muhtemelen 1 milyar dolar
lık borç ödeyecektir.

Tedbirler Kanunu Tasarısı
ve sonra bundan indirmeler yapı
lır.
1957 seçimlerine takaddüm eden
günlerde radyo Milli Korunma Ka
nununun kaldırılacağını
alelacele
Hân etmişti. Bu, ekonomi değil, po
litika idi; malûm. Bu vaitten iki se
ne sonra korkun»' bir tasan getir
mekte D. P. hesabına zerre kadar
siyasî takt var mıdır?
İste tasan bundan ibarettir. Bi
ze göre tutulması uygun yol su olabllir:
1. Bir yandan Millî Korunma K a
nununu İlga eder görünüp öte yan
dan daha şiddetli yeni bir Millî Komnına Kanunu yapmak teşebbüsün
den vaz geçilmelidir. Evvelâ, hükü
met. tasarısı topyekûn terkedllmell,
İşe yeniden başlanmalıdır.
2. M illî Korunma Kanunu sade
ce bir Bakanlar Kurulu kararîyle
yürürlükten kaldı nlmalıdır.
3. Millî Korunma Kanunu böyle
Sadi'ce yürürlükten kaldırılırken,
münhasıran normal zamanlar:* mah
sus hükümler İhtiva eden bir kanun
yapılmalıdır. Eğer, çeşitli kanun
lara serpiştirilmiş olan aynı mahi
yetteki hükümlerle birleştirilerek
bir kodlfikasyon kanunu meydana
getirilirse, şüphesiz bu daha İyi bir
çalışma olur. Böyle kanunlar var
dır: standardizasyona esas olan Tloaretto Tağşişin men’l ve İhtikârla
Mücadeleye dair 1705 numaralı K a
nun, pazarlıksız satış ve etiket usu
lü hakkmdaki kanun gibi.
4. Millî Korunma K. nun tatbi
katını tasfiye etmek İçin bir takım
yeni kanun hükümlerine ihtiyaç tu
tacaktır. Bunlar için ayn bir kanun
yapılmalıdır. “ A y n ” kelimesini şu
düşünce ile kullanıyoruz:
tasfiye
hükümleri normal zamana mahsus
bir kanunda *rer almamalıdır. İstik
rar ve normal zaman ruhunu getir
mesini beklediğimiz bir
kanunda
en küçiik bir Millî Korunma bulaşıklığı bulunmamasını İstiyoruz.
Milli Korunma Kanununu İlga
etmeksizin yürürlükten kaldırma
yı tercih etmemizin sebebi vardır :
Günün birinde dış şartlar İcap etti
rirse, tekrar bir kararnameyle yü
rürlüğe koymak imkânı elimizde
kalmış olur. Geçmişten edindi
ğimiz tecrübe de bize bu yolu
gösteriyor. 1939 da Rus - A l
man Paktının İmzası halıerl dün
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yayı hayret ve dehşet İçine at
tığı zaman ekseri batüı memleket
lerin elinde böyle zamanlara mah
sus kanunlar vardı, olmayanlar da
birer maddelik tam yetki kanunları
çıkardılar. Bizim elimizde ise, yü
rürlüğü şünheli bir “ men’l İhtikâr”
nizamnamesinden başka bir şey
yoktu.
Hatıra gelebilecek bir soruyu
da cevaplandıralım:
Milli Korunma rejimine son ver
dikten sonra, acaba ayrıca bir İkti
sadi tedbirler kanunu
yapılmasa
daha lyl olmaz mı?
Şartlarımız buna İmkân veriyor
sa, elbette cok İvi olur. Piyasada İt
hal ve millî istihsal malları ihtiyacı
mız kadar bulunduğu, sanayi ve zi
raatımızın makine, parça, enerji ve
bam madde ihtiyaçları devamlı olarak karşılandığı ve bilhassa, bu
nun böyle devam edeceği güveıü
haklı olarak yerleştiği zaman, inzi
bat tedbirlerine lüzum kalmaz. Bu
durumda m ıyız? Bugün, eskisi ka
dar mala hücum yoktur. Bunda, bi
raz arzda genişleme ve daha ziyade
pek yüksek flatlar karşısında tale
bin gerilemesi âmil görünüyor. Bu
yoldan piyasamıza azçok itidal de
gelmiştir. Fakat İhracat ve istihsal
durumumuz hâlâ büyük problemle
rimizdir. Piyasamızın mal bolluğu
yolu ile tabiî muvazeneye kavuşma
sı bir kaç senenin işi olamaz. Mem
leketimizin İktisadi bünyesini ve ti
carî yapısını tanıyanlar ihtiyatlı ol
mak ihtiyacını duyarlar. Biz
de.
Millî Korunma Kanunu yürürlük
ten kaldırılmakla beraber, piyasa
nın başım büsbütün boş bırakma
mayı ııy ıın buluruz.
İktisadî tedbirler kanunu nasıl
olmalıdır?
Bizim düşüncemizle, terkini tav
siye ettiğim iz tasarıdaki
normal
zamanlara mahsus do’ nız maddeye
hakim olan anlayış arasında pek bilyük farklar vardır. Bu maddeleroen
faydalanılamayacağı, tasarıyı yeni
bir ruhla tekrar yazmak gerektiği
yolundaki mütalaamızı desteklemek
için, bir kaç misal vereceğiz:
Tasarının 6. maddesine göre
“ Hükümet, mevcut malların ve hiz
metlerin müstehlike kadar arzı...
(ilh.) mevzuunda karar İttihazına
yetkilidir.” Su 12 kelimenin içine
sığan yetkiler, akla edebilecek her

Cahit ZAM ANGİL
çeşit kararı İçine alacak kadar ge
niş ve kaypaktır. Böyle hudutsua
yetkilerin doğurabileceği sürprizler
le ticarette istikrar ve güven sağ
lanmaz, öldürülür.
12. maddeye göre, “ Hükümet ti
carî usullerin ve şekillerin tesbit,
tanzim, ıslah ve ihdasına yetkilidir.”
Bu yetkinin gebe olduğu bin türlü
kararla ticaretimizin işleyişi kadar,
mülkiyet, çalışma serbestliği ve re
kabet esasına dayanan bünyesini
dahi değiştirmek mümkündür. Mil
lî Korunma tatbikatı esnasında, bir
aralık, bilerek veya bUmlyerek, bu
istikamete doğru sürükleniyorduk.
Bu çeşit hükümleri elde tutmava
hâlâ İştah varsa, Millî Korunma
Kanununu yürürlükten kaldırmak
beyhude bir teşebbüs olur.
Gene 6. maddede “ arz aleniye
ti" diye bir İbare var. Dilimizde ve
ya ticaret teamüllerinde belirli bir
mana ile şöhreti olmıyan bu ibare
nin İçine neler sığacaktır? Eğer,
etiket usulü İle fiatların
beyanı
mecburidir demek İçin kullanılmış
ise buna lüzum yoktur, çünkü eti
ket mecburiyeti koyan bir özel ka
nun yürürlüktedir. Faydası aşikâr
olan bu hükümlerin yeni kanun içi
ne alınması mümkün, hattâ tavsi
yeye layıktır. Eğer, arz ve satıştan
imtina yasakta fatura almak ve
vermek mecburidir denilmek İsteni
yorsa, bu böyle söylenir.
Yeni tasarının hazırlanmasına
hakim olacak ruh bizce şudur: tica
retimizi tekrar. Anayasa, Borçlar
Kanunu, Ticaret Kanunu ve mevcut
özel ticarî kanunlar çevresine iade
etmek esastır. Bu esastan azçok İn
hiraf demek olan ve kısa süreceği
ni sanmadığımız bir geçiş devresi
İçin kabul edeceğimiz tanzim hü
kümleri, mümkün olduğu kadar,
yetki şeklinde değil, sarih emir ve*ya nehiy llıtlva eden hükümler ol
malıdır. Yetki tarzında ifadenin zanırî olduğu hallerde, yetki gayet
sarih hudutlar içine alınmalı, kırkanbar yetki maddelerinden
k<v
sin surette sakınmalıdır.
Kötü bir kanun çıktıktan sonra
dövünmek İstemiyoruz. Her şey olup
bittikten sonra tenkit imkânını pe
şinen mahfuz tntmak ise zevkleri
miz arasında değildir. Biz önceden
mütalâa söylemek İçin eldeki fırsa
tı memnunlukla kullandık.
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D Ü N Y A D A
A. B. D.
Kızıl Çin’e vize
eçcn hafta başında bütün dür.yadaki Amerikan konsolosluklarına
Amerika Dışişleri bakanlığından bir
emir verildi. 13u emirde halen komü
nist Çinde bulunan 31 Amerikan ga
zetecisinin pasaportlarındaki kayıt
lamaların iptal edildiği bildiriliyordu.
1957 ağustosunda Amerikan Hâ
riciyesi Amerikadaki 24 gazete ve
ajana birliğinin birer
temsilcisinin
komünist Çine gitmesine müsaade et
mişti. Bu müsaade verilirken komü
nist Çinde olup bitenlerden, hiç olmaz
sa bir kısmının doğru kaynaklardan
Amerikan halkına ulaştırılabilecek
düşünülmüştü. O günden bu güne 24
muhabirin sayısı S l’i buldu. Fakat
bütün bu muhabirlerin pasaportların
da ‘‘KomUnist Çine, Macar istana,
Kuzey Kore ve Kuzey Vietnam ile
Arnavutluğa gitmek yasaktır" ibare
si mevcuttu. Buna ilâveten de "Çinin
komünist kontrolü altındaki bölgesi
ne seyahat 22 Mayıs 1960 a kadar ya
sak edilmiştir” deniliyordu. Bu iki ibaı-e komünist Çin
makamlarında
"haysiyet kırıcı’’ olarak vasıflandınlmakta idi. İşte şimdi Amerikan Hâ
riciyesi tarafından Amerikan konsolosiukiarjıa verilen bu yeni emir 31
gazetecinin hareket serbestisin! sı
nırlayan kayıtları ortadan kaldırıyor
du.

Birleşmiş Milletler
Atom denemeleri dursun
t t |Lfevent olan veya, hazırlıkları devam eden atom silâhlan dünya
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eulhûnü tehdit etmektedir. Beynelmi
lel gerginliği arttırmaktadır. Genel
silâhsızlanmayı imkânsız kılmakta
dır. Halen atom silâhlarına sahip olmıyanJarnı bunları bulmalarını sağlavacak denemeleri durdurmaları ve
ya
başkalarından temin etmelerini
önlemek gerekir".
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
na İrlanda temsilcisi tarafından su
nulan bu karar sureti uzun münaka
şalara ve değişikliklere sebep olduk
tan sonra nihayet kabul edildi. Bir
leşmiş Milletler Genel Kumlunda oy
lamaya geçildiği zaman 12 Devlet
müstenkif kaldılar. Karar sureti 68
müsbet oyla kabul edildi.
Mesele Birleşmiş Milletler siyasi
komitesinde ortaya İrlanda İçişleri
Bakanı Frank Ailen tarafından atıldı,
önümüzdeki senenin ilk
aylarında
Cenevrede başlıyacak olan on dev
let arası silâhsızlanma konferansında
nazarı dikkate alınacak bir “ atom si
lâhlarının daha fazla yayılmasını ön
leme” tasarısı hazırlanmalı ve Bir
leşmiş Milletlerin tasvibinden geçme
liydi. Bu karar sureti yukarıda da
işaret edildiği gibi daha ziyade hali
hazırda atom silâhlarına sahip olmıyan devletleri içine alıyordu. Bu ko
nunun genel kurula getirilmesinden
bir giln önce halen bir atom bomba
sına sahip olup, Sahrada bunu dene
mek için hazırlıklara girişen Fransanın bu tasavvurundan vaz geçmesi
için bir oylama yapılmış, 10 müsten
kif, ile 46 ya karşı 26 oyla teklif
tasvip edilmişti. Şimdi Cenevre Kon
feransı ioin hazırlanan bu karar su
retinde Fransa nin ismi hiç geçmiyor
du.

İngiltere
MacMillan - Adenauer
T l ava meydanında bir kalabalık gö-

Gene ra] de Gaulle
Sdi »eda yottU
15

ren adam o tarafa doğru yürüdü.
Aşağı yukan üçyüz kişilik bir grup
uçaktan inen bir şahsı karşılıyordu.
Meydanın çıkış yerine de en cok bin
kişi toplanmış uçaktan inenleri sey
rediyorlardı. Herşey sessi/Jik içimle
olup bitti. Uçaktan inen adam ken
disini karşılıyanlann elini sıktıktan
sonra otomobile bindi, otomobil Londraya doğru hareket etti. Biraz önce
hava alanına doğru yürüyen adanı
etrafındakilerden birine sordu. "Batı
Almanya Şansölyesi.. Adenauer gel
di..” dediler.
gerçek ten Adenauer Londra hava
alanında MacMillan ve Dışişleri Ba
kanı Selwyn Lloyd tarafından karşı
landığı zaman bir senedir iki devlet
arasında esen soğuk hava devam edi
yordu. Adenauer geçen senedenberi
İngiltere Başbakanını, Sovyet Rufyaya lüzumundan fazla yaklaşmak ile
İtham etmişti. Sonra Fransa He bir
likte kurdukları müşterek pazar İngllterenin öncülüğünü yaptığı ser
best mübadele bölgesinin karşısına
C&mif. gerginliğin artmasına aebap

Adenauer
Havayı değiştirdi...
olmuştu. Şimdi iki devlet adamının
görüşmelerinin batı cephesini sağ
lamlaştırmak için soğuk havayı or
tadan kaldırmaları beklenirdi.
Gerçekten Adenauer'in Londra’ nın
Gatwick hava alanına indiği anda esen hava tamamiyle olmasa.hiİ3 bü
yük ölçüde değişti. MacMillan ile Ba
tı Almanya Şansölyesi anlaşmazlık
konusu olan meseleler üzerinde fikir
birliğine vardıklarını açıkladılar.
önce Almanyanın daima çekin
genlikle karşıladığı silâhsızlanma me
selesi üzer-nde duruldu. Doğu ile Ba
tı arasında silâhsızlandırılmış bir böl
ge fikrini, Adenauer kabule yanaştı.
Sonra Doğu - Batı yüksek kademe
toplantısındaki gündem hakkında tar
tışıldı. Daha düne kadar Berlin me
selesinin gündeme alınmasına şiddet
le itiraz eden Adenauer “ Bütün A l
manya” meselesi içinde Berimin de
müzakere edilmesini kabul etti. Ve
nihnyet Müşterek Pazar ile Serbest
Mübadele bölgesinin münasebetleri
nin gerginleşerek Br.tılılann dostluk
havasını bozup aleyhte bir dıırum ha
sıl etmemesi için Avrupa İktisadi İş
Birliğinin bir nevi aracılık etmesine
karar verildi.
Ş mdi Adenauer 1 Aralıkta Pa
ris’te General De Gaulle dle görüşe
cek. Almanya ile İngiltere arasında
hasıl olan yakınlığın Fransaya da te
sir etmesi beklenir. Bir müddet önce
İngiitere ile Fransa arasında vukubulan görüşmeler zaten müsait zemin
hazırlamış bulunmaktaydı. Bu durum
karşısında 19 Aralıkta Pariste topla
nacak olan Batrlılar arası yüksek ka
deme toplantısında arzulanan müsbet
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neticelerin alınmaaı kaabil olacak. Do
ğu - Batı yüksek kademe toplantısı
na Batının sağlam bir cephe hulind«
kalılmusı imkân dahiline girecektir.

l»ah Almanya
Sağa doğru
« v i m d i şayet 1959 içinde tutumuV
ıiiuzu Marx ve Eugt-is'iıı prensip
le r; ne göre tayin (jütisek, çok &eç*
ıııeaeıı bir parti htlv>> etiuUen çıkarak
sadece modası geçnı.ş bir mezhep
halini al:rtz...”
Badgodesberg -Bonn- de yapılan
Batı Almanya Sosyal Demokrat par
tisi olağanüstü kongresinde parti ge
nel başkanı Erich Oilenhauerin yu
karıdaki cümlesi
sürekli alkışlara
sebep oldu. Bütün dünyada
geniş
yankılar yaptı. Birkaç gün sonra Ba
tı Berlin belediye reisi W illy Brand
"Erich Oilenhauerin konuşmaları ve
Sosyal demokrat partinin yeni tutu
mu tamamiyle demokrat bir partinin
modem anlayışını göstermektedir.”
diyordu.
Gerçekten
Bodgodesbergteki
Sosyal Demokrat Partisi olağanüstü
kongresi birçok
yenilik getirmişti.
Kongrenin devam ettiği günler için
de 340 delege Uç devredir Hrist yan
Demokrat partisi karşısında uğra
dıkları yenilginin sebebini
araştır
mış ve eskidenberi edindikleri hare
ket tarzında
değişiklikler yapmak
lüzumunu
ittifakla kabul
ederek
toplantılar sonunda bir tebliğ yayın
lamışlardır.
1925 senesinde Sosyal Demokrat
parti tamamiyle Kari Marx'm pren
siplerine
göre son değişiklikleri
yapmıştı.
Şimdi
bu
prensipler
Oilenhauerin ifadesiyle “ Beynelmilel
sosyalizm hareketinin tamamiyle ta
rih olmuş vesikalarından başka bır-

lîiişlvan Eiscnİjowcr’in Seyahat Programı
||

Ir le ş ilı Amerika Başkanı Elsenhower
k an Ita şU a n .n ııı y a p m a d ığ ı u/unlukta

şimdiye kadar hiç bir Am eri
bir seyahate hazırlanıyor.
U ın üç kıt» üzerinde tl iilkeyl ziyaret edecek, 20 bin milden fazla mesa
fe katrdecektir. S'-yahat 3 A/alık t i* '* yarısı bavlıyacak 22 Aralık bale
den sonra ııihayetleneeektir.
K.ıtün seyahat bovıınca sanki Amerikanın bir eyaletindeymiş gibi
\Vastiingtnn SU> m l<ı sıkı irtibatını muhafaza edecek olan Balkan 3 AraI k (ene yarısı bir jel uçağı Ue Amerikanın başkentinde» ayrılacak. L’çıtk
yolda benzin ikmalini yaptıktım sonra 4 Araiık günü öğleden sonra Ko
trada olacak. Başkan burada Avrupantn istikbalinin hazırlanmasında
fikri alınmadığı İçin komünistler karşısında güç durumda bulunan Baş
vekil Antonio Se~ninin durumunu kuvvetlendirecek. Sonra papa 13. John
ilo görüşerek, Komayı 6 Aralık Pazar günü Ankaraya müteveccihen
terke.’ ecektir. Aııkarada sadece bir gece kalacak olıuı Eisenhower 7 A ra
lık Pazartesi günü Pakiatanda olacaktır. Buruda bir yandıuı Eyüp Kanın
Pakistan - Hindistan hudut hâdiselerinde Birleşik Amerikancı desteğini
İsteme teklifiyle karş-Iaşacak, diğer yandan da Kızıl Çine karşı PakisJan;u hazırladığı Hindistan ile müşterek hudut raiidafca plânı hakkında
fikri alınacak, i) Aralık -.aba.'ıı erkenden Kâbile müteveccihen hareket
edecek. Kabilde, Başkanı Sovyet Busyadau alınan 3'JO milyon dolarlık
yardımın “ Komünist hakimiyeti” demek olmadığını ileri süren Kral X dlıammcd Zahir Han karşdıyacak. Zahir Han Başkan Eisenhower'dcn
Amerikan \ardınım.n artırılmasını Istiyecek. Başkan K&bilde sadece beş
saat kaldıktan sonra Delhiye hareket edecek. Burada kalacağı dört giin
İçini®. 11 Aralıkta Diinya Ziraat sergisindeki A. B. D. pavyonunu açacak.
Nehrunun. Komünist Çin - Hbıd anlaşmazlıklarına Amerikanın müdahele~ini değil, siyasi yardımını istiyen teklifiyle karşılaşacak. Ilindlstanın
iktisadi kalkınması için hazırladığı 5 senelik plâna Amerikanın yardımı
istenecek. Elseııhower 14 Aralıkta Tahrana hareket edecek. Burada da
sadece 5.5 saat kalıp Şahın daha fazla askeri yardım ve CENTO’yu daha
fazla destekleme, istekleri ile karşılaşacak. Sonra 15 Aralıkta Komünist
komşuları dolayısıyle daima tetikte duran Yunan İdarecileriyle görüşüp
bir Amerikan harp gemisiyle hareket edecek. Seyahat programına son
radan dahil edilen Tunus Reisicumhuru Ilabib Burgiba ile 17 Aralıkta
harp ge.nişinde, Tunus liman.nda birkaç saat devam edeu bir görüşme
yapacak. Başkanın bundan sonra Fransanuı hangi limanından karaya
çıkacağı ve hangi yoldan Parise gideceği açıklanmamıştır.
Başkan Eisenhower 19 Aralık ile 21 Aralık tarihlerinde Pariste ya
pılacak “ Satıhlar arası yüksek kademe” toplantısında bulunduktan son
ra daha önce hazırlanan program gereğince Fasa gitmeden Madrite uğ
rayacak, İspanya diktatörü General Franco ile görüşecektir. Başkanın
İspanyaya ziyareti İspanyanın Batıya yaklaşma hareketini hızlandırmış
olacaktır. Madridin 13 kilometre kuzeyinde Amerikalılar tarafından 100
mİ',yon dolar saı fiyle hazırlanan “ Torrejon” hava alanına inecek o!an Baş
kan Elsenhower’in İkâ.ıetl için Moneloa Sarayı hazırlanacak. Muhteme
len General Franco İle Faştaki Amerikan üslerinin tahliyesi meselesi ve
İspanya topraklarında kurulacak Amerikan roket üsleri meseleleri müza
kere edilecektir. Buradan sonra Başkan Faşta Sultan Muhammed ile gö
rüşecek muhtemelen Cezayir harbinin netlceleiYdlrilmesi için Fransa üze
rine baskı yapması kendisinden istenecektir.
Sultan Beşinci Muhammed İle yapılan görüşme İle Başkan Eisenhovver’in büyük tuıu neticelenmiş olacak ve Başkan VVashington’a döne
cektir.
19 gün devam edecek seyahati sırasında Başkan Elsenlıoıver’ln müt
tefikler arasında kendini göstermek istidadında olan güçlükleri hemen or
tadan kaldırmağa gayret edeceği ve Sovyet Rusya ile yapılacak anlaş
maların hazırlıklarının devam etliği şu günlerde dünya efkârı uıuıımiyesiııi Batılılann ardında toplamağa çalışacağı tahmin edilebilir.
Günlünüzün modern imkânlarından faydalanacak olan Eisı>nhower
belki asrın anlayışına uygun olııııvan “ Şahıs diplomasisinde donmuş
olacak fakat muhakkak Batı cephesinin kuvvetlenmesinde büyük rol oynıyacaktır.

v_______ ________________________________________________________ <

Erich Ollenhauer
Modern anlayts...
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şey değildir." Parti genel başkanma
göre günün icaplarına uymak gere
kir.
Sosyal Demokrat partinin
yeni
tebliği klâsik sosyalizmden hareket
etmekte, bilhassa klâsik sosyalizmin
iktisndi prensiplerine
dayanmakta
dır. Yeni anlayışa göre “ serbest bir
iktisadi alstem - içinde serbest reka
bet”
şarttır.
Eskinin
“ totaliter.

kontrollü iktisadi sistemi” reddedil
mektedir.
Sosyal Demokrat partinin kong
resinde alınan kararlardan biri de par
ti tarafından ilk defa mecburi asker
lik konusunun tasvip edilmesi olmuş
tur. Bu konuda, neşredilen nihai teb
liğde "Sosyal Demokrat parti demok
ratik düzeni ve müdafaa hürriyetini
kabul eder” denmektedir. Gene aynı
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DÜNYADA OLUP BİTENLER.
tebliğde partinin eskiden beri müda
faasını yaptığı “istihsal kaynakları
nın devletleştirilmesi’’ prensibinin de
büyük değişikliklere uğradığı görül
mektedir. Bu madde üzerinde yapılan
değişiklikten sonra Batı
Almanya
Sosyal Demokrat partisinin anlayışı
göyln özetlenmektedir “ sadece başka
türlü iyi idaresine imkân olmıyan is
tihsal unsurlarının devletleştirilmesi,
bunun dışında serbest teşebbüs”
Kongre sonundaki parti tebliği
nin genel havası artık Batı Alman
ya sosyal demokrat partisinin sade
ce İÜâsik parti prensipleri için mü
cadele edeceğini ortaya koymakta
dır. S. D. P sosyal ismirin aranda
bu f*-ı kararlanyia sata do*'ru 'ca
yarken, şimdiye ka^ar Adenaueri
Hristıysn Demokrat partisini destek
lemiş olan kütlelerden bir kısmının
kendi saflarına geçeceğini, boylece
gelecek seçimleri
kazanacaklarını
ümit etmektedirler.

Nicara"iıa

kif edilen üç arkadaşımızın hemen
tahliyesin© tavassutunuzu rica ede
riz. imza: Milli Talebe Birliği Baş
kanlığı....”

larının dört üniversiteliyi üzerlerin»
ateş ederek öldürmeleri neticesi en
şiddetli halini almıetı.

Nicaraguadaki general Somoza
diktatörlüğüne karşı yegane muha
lefet memleketteki iyi organize edilmiş olan üniversite gençliğinden
gelmektedir. Nitekim geçen
hafta
üç üniversitelinin patlamamış
bir
bomba ile birlikte yakalanarak tev
kif edilmeleri üniversite ile
dikta
idaresi arasının bir kat daha açılma
sına sebep olmuştur. Bu gerginlik ve
Milli Talebe
Birliği başkanlığının
diktatöre
çektiği telgraf
üzerine
başkan Somozanın üniversiteyi ka
pamaktan bahsettiği söyleniyor. Baş
kanın kardeşi olan general Somoza
yabancı gazetecilerle yaptığı bir ko
nuşmada “ Hükümet kendi parası ile
üniversitenin ihtiyaçlarını
karşılı
yor. Çalışanların kamını doyuruyor.
Durum bu iken
bütün talebelerin
hükümete karşı cephe almasıaın se
bebim izah edemiyoruz” demiştir.

L 1 kim ayı başında üniversite açıldı1J g ı zaman başkanın muhafızların
dan beşinin üniversiteye öğrenci olarak kaydolduğunu gören üniversi
teliler bu durumu protesto etmek için
açlık grevi yapmışlardı, önce sade
ce beş kişinin açlık greviyle başla
yan protesto hareketine daha son
raları 300 üniversitelinin kendilerini
143 yıllık bir mazisi olan üniversite
ye kapamaları ile devam etmişti. 300
üniversiteli üç gün kapalı kaldıktan
sonra başkan Somozanın üniversite
ye kaydolmuş bulunan be5 muhafı
zı tahsil için İspanyaya göndermeğe
kaıar vermesi üzerine greve
son
vermişlerdi.
Şimdiki diktatörün babası dev
rinde de üniversite diktatörün karşı
sına dikilebilen yegane kuvvetti.
Şimdi binlerce üniversiteli başkanın
ü j üniversiteliyi serbest bırakıp bırakmıyacağını
merakla
bekliyor.
Başkanın karan arzu ettikleri gibi
olmadığı takdirde atılacak yeni adı
mın hazırlığını yapıyorlar.

Diktatöre karşı üniversite

A çlık grevi

Hükümet ile üniversite arasında
ki gerginlik geçen temmuz bir me
rasim su asında başkanın muhafız

C a y m başkan Luis Anastasio Somoza I r vT*yle... Haksız yere tev
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Narkotik büro Eroinmaıılan tevkif ediyor.
New Y ork polisinin küçük zaferi...

A. B. D.
Filmlerdeki gibi
Q elişi güzel giyinmiş beş k i * kö
sedeki perdeleri kapalı' binanın
önünde durdular.. Birbirlerine baktı
lar.. Sonra içlerinden biri zile uzandı
ve üç defa kısa, iki defa da urun uzun
çaldı. İçerden sallanarak yürüyen bir
adamın ayak sesleri duyuldu ve kapı
gıcırdıyarak aralandı.. Bir baş uzan
dı ve gelenlere dikkatle baktı.. Niha
yet birisini tanımış olacak kİ, kapıyı
ardına ka ia r açtı ve “ Buyrun” dedi..
“ Buyran Bay Stone Face, biz de sizi
bekliyorduk zaten” .. Am a ! Kapıyı
açan böyle derken gözü İle <Jigerlerini
işaret ediyordu.. İsminin Stone Face
olduğunu öğrendiğimiz şahıs yaban
cı değil gibilerden bir hareket yaptı
ve gayet iyi tanıdığı bu evin salonu
na rahat rahat yürüdü..
Salonun hali bir âlemdi.. İçerde
yüzleri içeri çökmüş kendinden geç
miş kişiler, kokusundan Marihuana
Uıtiva etti«1 anlaşılan
sigaralarını
tüttürüyorlar, bir kaçı köşede bongo
çalan bir adamın etrafına çevrelen
miş sallanıyor bir kısmı da bitkin bir
halde münakaşa eder görünüyorlar
dı..
Stone Face alışık olduğu bu yeri
yadırgamadı ama, bu çok sevdikleri
arkadaşlarının elindekinl gören lçerdekiler bfr hayli şaşırdılar.. Ama bu
uzun sürmedi.. Elindeki
tabancayı
»aliayar, Stone Faoe'ln “ kimse kıpır
damadın, hepiniz! kanun namına tev

£u böylece yaşayışım deriştirdi..
Traştan vazgeçıkli.. Hırpani elbiaeler
giyilmege başlandı.. Bir gün hiçbiri
sinin. dış görünüş bakımından bu m >hir düşkünlerinden farklan kalma
dığını gördüler ve onlara sokulma
nın zamanının geldiğini
anladılar..
Ncw York polisi için bu kendinden
geçmiş, dünyayı unutmuş insanlann
arasına karışmak, bundan sonra hiç
zor olmadı.. Artık lüzumlu oelillerir
toplanmasına başlanabilirdi.. Onlar
çalışaduı sunlar, bu zehir düşkünü za
vallılar da polislere çabuk ısındılar..
Onlara kendi argolarına göre lâkap
lar taktılar.. Şiirlerini okudular.. Dans
ettiler, edebiyat münakaşası yaptı
lar.. Hiçbirinin aklından “ şüphe” ke
limesi geçmedi.. İçlerinde öyleleri
vardı ki, belki aralanna nolis karış
tığım anlasa bile aldırış etmezdi.. N i
tekim tevkif ediIJİkleri gün parmak
İzlerinin alınması için karakolda bek
lerken çöp sepetlerini ters çevirip
bongo gibi çalanlar oldu.. Cünkli on
lar için hayatın mânası kalmamıştı .
Kısa bir müddet sonra, polis bu
zehirleri satanlan. alanlar ve evlerin
de bu gayeye hizmet eden toplantılar
yapanlan tespit etti.. Deliller tamam
landı ve harekete geçildi..
Bir hafta sonunda, Brooklyn, Harlem ve Greenwich Village da yapı
lan tevki'fler sonucu, hapishanelerde
kadınlı erkekli 109 k:şi toplandı. Ele
geçirilen zehirlerin değeri ise 1 mil
yon doları geçiyordu.
Narkotik büro mensuplan, mllyonian tehdit eden bu tehlikeye kar
şı küçük bir zafer kazanmışlardı.

kif ediyorum” dediğini duyunca herşeyl bir anda anladılar. Ve hayatları
na çok az evvel kanşan ve kendisini
hemen sevdirip benimsettiren arka
daşlarının polis oluşuna da hayret
etmediler. A ğ ır ağır yerlerinden doğ
ruldular ve büyük bir tevekkülle ka
rakola yürüdüler..
Bir haftada 109 kişi
R unlar bir hafta İçinde tevkif edi
len 109 keyif vcrici zehir düşkünü
erkek ve kadından sadece bir kaçı idi.
Nevv York Emniyet Müdürlüğü
Narkotik büroya mensup 140 polis
bu insanlığı tehdit eden tehlike İla
çoktan beri uğraşıyordu.. Ama zehlre
düşkünlüğün günden güne artması
üzerine bir kaç hatta evvel toplanmış
lar ve kesin netice verecek usuller
aramışlardı.. İlk akıllarına gelen de
kaleyi İçinden fethetmek oldu. Ka
rarlarım çabuk verdiler ve gruplara
ayrıldılar., önceleri keyif verici zehiriere düşkün kişilerin hayatlarını
tetkik ettiler.. Bunların ekserisi, ikin
ci cihan harbinden sonra çıkan mo
dem cereyanların aleyhinde oluşları
İle tanınmış kültürlü insanlardı.. Üst
başlarına kıymet vermezler, traş ol
mağa bile lüzum, görmezlerdi.. Tek
meraklan zehirli sigaralan tüttürüp,
morfin enjeksiyonları yaptıklan, ero
in İçtikleri toplantılar tertipleyip, bu
toplantılarda şiirler okumak, çalgı
çalmak ve dansetmekti..
Onlann arasına kanşmak İçin, on
lara benzemenin şart olduğunu bilen
narkotik büro mensuplarının pek ço-
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Güzellik
Gençleşmenin yolu...
II

akik&ten her kadın yüzünü temizlemeslni bilmiş olsaydı, cildi
nin gençlik ve teravetiîu, ihtiyarlık
günlerine kadar pürüzsüz, buruşuk
suz olarak uzun müddet muhafaza
etmek imkânım eldo edebilirdi. Fa
kat kadınların yüzde doksan beşi bu
bilgisizlik ve ihmalcilik
yüzünden
daha pek genç yaşlarında yüzlerinde
peydah olan ihtiyarlık
çizgilerinin
derin izlerinde saadet ve istikballeri
nin çoktan uzaklaşmış olduğunu gör
düklerini sanırlar.
Halbuki, düzgün bir cilde sahip
olmanın çizgi ve buruşuklardan kur
tulmanın basit bir şartı vardır. Bu
nu her kadının bilmesi ve asla ihmal
etmemesi icap eder. O da yüzün te
mizliğidir. İster makyaj yapsın, is
ter yapmasın, her kadm, bir günün
toz ve kiriyle örtülmüş derisini, her
akşam yatağa ginneden önce tıpkı
dişlerin fırçalandığı gibi yüzün te
mizliğini de vaz geçilmez bir itiyat
haline getirmelidir.
Derinin üzerinde beliren ve kepek
denilen ölü tabai.a temizlik esnasın
da temizleneceği r'den, alttaki canlı
hücrelerin inkişafına yardım edilmiş
olunacaktır.
Canlanan cildin daha
renkli ve daha pürüzsüz görünece
ği tabiidir. Güzellikleri ve ciltlerinin
sıhhatiyle alâkadar bazı kadınların
yüzlerindeki cazibe ve duruluğun
başlıca sebebi budur. Tem izliği ihmal
edilen bir cilde en iyi cinsten krem
ler pudralar sürüp neticede güzellik
ummak her halde boşuna gayret ola
caktır. Yüzü
temizlemek için her
yerde ve her vakit kullanılan ve kati
yen muzur olmıyan bazı terkipler
tavsiye edilebilir. Bunlar, yüzü temiz
leyerek, yüzdeki makyaj artıklanm
eriterek tamamen
çıkartan aynca
cildin sıhhatini
koruyup, besleyen
maddelerden müteşekkildir.
Cildi yağlı ve kuru olmak llzere
iki tipe ayırmak uygun olur. Cildi
yağlı olanların yüzlerini yalnız sabun
ve su ile yıkamaları kâfi değildir.
Onlann ciltlerinin de kuru derililer
kadar yağlı maddelere
ihtiyaçlan
vardır. Kuru derililer yüzlerini her
gün yağlıyabilirler. Fakat yağlı de
rililerin ancak gün aşın yağlamalan
lâzımdır. Diğer günlerde temizlik için su ve sabun kullanılabilir. Cildin
yağlanacağı
günlerde şu formülün
tatbikinin faydalı olacağı söylenebi
lir. Bir ölçü narafin yağı, bir Ölçü
acıbadem yağı, aynı miktar hint ya
ğı ve kamomil kanştınlarak kulla
nılmalıdır. Fakat cilt cok fazla yağ
lı ise hasıl olan miktarın 250 gramı
için 50 gram “ Huile de cade” ilâve
edilebilir. Bu sulu merhem bir pa
mukla sürülmek suretiyle yüz silin*
. melidir. Yüzdeki yağı tülbent ve kâ
ğıtla silerek temizledikten sonra de
ri de kalan yağı da temizlemek için
evvelce bir litre ılık suya bir kahve
kasığı “ borat* de aoude" atarak ha-
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azetelerde okuduğumuza sröre,
İstanbul Umanına Kelen (Tenli
lerden biri yine riski ve ııuylon oyun kâğıdı getirmiş. Olı, ne İyi bir
eksiğimiz bunlardı zaten, onlar da
geldiğine göre, artık boş zamanla
rımızda pırıl pınl kâğıtlarla oyun
oynar, bir yandan da viskimizi yu
dumlarız.
Yabancılar bizi ireri kalını?}
memleketler arasında sayıyorlar
hattâ bu yüzden bazı yardımlar
dan da sebepleniyoruz. Ama bir
taraftan minnetle edindiğimizi, di
ğer taraftan viski mahmurluğuyla
eUU-n çıkartmaktan çekinmiyoruz.
Memleketimize biç viski gelmese,
oyun kâğıtları naylondan olmasa,
kaybımız ne olur diye bir an dü
şünmemek eide değil. Pek eski bir
geleneği olan, pişirilişindeki özel
liğiyle tanınan kahveyi bile kaç yıl
içmedik,
keyfinden mahrum ol
duk da, alışkanlığını gidermek i*
çln çeşitli terkiplere baş vurduk.
Sonunda alıştık. Peki, şu tadım
bilmediğlnüz viskiyi getirip, dün
yanın parasını dışarı akıtmanın ne
lüzumu var? Viskinin ve naylon
oyun kâğıdının meraklısı türeme
zenginler olduğuna göre, her şeyin
pahalısına merak sardıran, alın
teriyle kazanmadığı parayı kolay
ca savuran, her gördüğünü bilir
bilmez taklit etmeğe kalkan ma
halle milyonerlerinin oynadığı pa
ralan yabancıya kaptırmaktansa.
Tekelin İmâl ettiği Kanyakm kali
tesini daha yükseltip, fiatını da dı
şardan gelen viski fiatı gibi 6ö li
raya çıkarmak suretiyle pastırma
lı yumurtayla viski İçenlerin pa
ralarını çekmek pekâlâ mümkün
olurdu sanıyoruz. Kokulu ve man
tarlı sigaraların hazı müşteriler
İçin çok cazip olduğunu, zenginle
rin sayıca üstün bulunduğu Ana
dolu şehirlerinde Yeni Harman si
garasının bayilerde çabucak tü
kendiğini. bu yüzden tane ile sa
tıldığım hemen hemen dııymıyan
kalmamıştır. Şu halde aynı zihni
yette olanların yani, zenginliğini
teşhir etmekten hoşlananların ne
reye harcıyaofıklarını bilemedikle
ri paralarını bu yoldan toplamak
hem de kolay olurdu.
Maddi sıkıntısı günden
güne
büyüyen orta tabaka varken, bu
İnsanlar evlerine girecck ekmeği,
zeytini, peyniri, çayı hesaplı alır
ken, piyasaya çıktığı halde, kah

zırlanmış olan su ile yağ izleri temizlenmelıidir. Borate cildin yağını
tamamen aldığı gibi, deriyi dezen
fekte ederek her türlü sivilce ve kı
zarıkların teşekkülüne mani olur.
Mesâftıatı sıkıştırır. Yüzdeki yağı
almak için başka bir formül daha
tavsiye etmek mümkündür. Ancak

venin kokusunu dükkânda doyup,
evine yüz gram götüremezken, ba
zı kimselerin elinde viski bardağı
ve naylon oyun kâğıdı
görmek
her halde hayat seviyesinin yük
sek olduğunu isbat için delil sar
yılmıyaeaktır. (.'ocuklarımız sıca
cık evlerinde sütü, yağı ve reçe
liyle kahvaltı yapıp, temiz vasıta
larla saatlerce sokaklarda oyalan
madan okullarına gidip,
batıda
kullanılan en son ders araçlarıyla
pratik çalışmalarını yapıp, şahsi
kitaplarından yeni yeni bil eller arili», hoş saatlerini kütüphanelerde,
konferans
salonlarında, jlıuna»tiklıanelerde, konserlerde ve
re
sim gelerllerlnde değerlendirebilir
se, hayat seviyemiz yükseliyor diyo sevinir, yarma ümitle bakabili
riz. Naylon oyun kâğıtlarının do
laştığı ellerde binlerce liranın har
candığını görmek, pek meşhur olan viski mahmurluğunu duymak
için viski içenleri seyretmek bizi
hayat seviyesinin yükseldiğine 1n andırmadığı gibi, gidişatımızı da
acı acı düşündürmektedir.
İlâç ihtiyacımız yok mu? İlâç
sızlıktan ölenleri duyuyoruz. Tıpd* kullanılan aletlerden eksikleri
n iz pek çok. Medeni ihtiyaçlardan
sayılan, ev İşlerini kolaylaştıran
makineler bizde halâ lüks eşya sa
yılıyor. Kitap ve plâk öyle değil
nd? Bütün bunlar hemen akla ge
lenler. İhtiyaç duyulan ve yüzde
yaz lüzumlu olan daha pek çok
ş : î .V vardır şüphesiz. Bu
itibarla,
d.şardan alacaklarımız
mübrera
lhtiyaçlanmızı karşılamak kaygusuyla seçilmelidir. Yoksa viski g<v
tir:irken olduğu gibi, yabancılann
d iviz çekme oyununa bile bile ka
pılmış oluruz.
Skoç viskilerinin İmâlinde kullr.nılan memba sularından biri
nin tükenmek üzere oluşu, onlar 1çin pek ilzücU bir olay sayılıyor.
Ama bu ilzüntii kendi İçtikleri vis
kinin kalitesi düşeceği İçin duyul
muyor. Hem o memba suyu özel
bir şeklide yapılan ve yurt dışına
ç.karılan viskiler İçin kullandıyorıı us. t'ziint illerinin sebebi, düşük
k ıliteli viskilerin alıcı bulamanıaauıdan İleri geliyor. Halbuki biz,
b:ı sıkıntılı devremizde bir de vis
ki alışkanlığı çıkarıyoruz. Duru
mumuzu ve mahdut imkânlarımız»
İnkâr etmenin ne faydası var. H e
saplı hareket etmek ve yarını dü
şünmek zorunda değü m iyiz?

bu sabun gibi köpüreceği için, yüze
t: aş fırçasıyla sürmek icap edecek
tir. “ Extrait fluide de salsepareille’1
30 gram, extrait fluide de Saponaise
30 gram, Eau sterile 75 gram.
Yine vağîı ciltliler için gün aşın
tatbik edilecek başka bir formülde
ev han ım ların ın hiç de yabancısı olAKİS, t i K ASIM
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KADIN
m adıklan mayonez tertibi garip fa 
kat o mabette faydalı bir formüldür.
1 42e bir yumurtanın cadere sarısı
içine konacak Uç kahve kaşığı zeytinyağ ile çarpılmak suretiyle elde
edilen merhemdir. Yüze- iyice sürül
dükten sonra bir kaç dakika beklet
mek kâfidir. Sonra boratlı ılık su ile
yllz yıkanabilir.
Kuru derililer de aynı formülleri
kullanmak suretiyle ciltlerini temiz
leyip, koruyabilirler. Yalnız birinci
formülde kullanılan parafin yadın
dan sarfı nazar etmeleri icab eder.
Bu yağlı merhemle yüz temizlendik
ten ve kâğıtla silindikten sonra yağ
lı derililerde olduğu gibi borat ile
yağlan temizlemelidirler. Deride ka
lacak olası yağ izleri cildi bütün ge

İstenilen neticeyi kısa ramanda te
min eder. Yüze sürülen sütü koyu
çay suyu İle silmek âaha da faydalı
dır.
A çık mesamatı kapamak için li
mon suyu da kullanılabilir. Bilhassa
yağlı derililer İçin fevkalade bir los
yon yerine geçer. Kuru derililer için
bir ölçü limon suyu ile aynı ölçüde
Gliserin kanştırmak suretiyle elde
edilecek su daha faydalı olacaktır.
Bir de yumurta akı ile yapılacak
cilt maskesi vardır. Bu da yumurta
akının iyice çarpılmasıyla elde edi
len köpüğün yüze sürülmesi ve 10-15
dakika bu maskenin yüzde tutulma
sıyla yüzdeki
kınşık ve çizgilerin
giderilme usulüdür. Yumurta sürül
dükten sonra sırt üstü yatmak ve

Evlenen bir çift
Yuva kolaj/ kurulmuyor.
ce besîiyecek ve derînin İfrazatım
intizama koyacaktır. Kuru derililer
ancak haftada bir gün yu kanda ter
kibi verilen köpüren formülü tatbik
etmelidirler. Haftanm her gününde
gece yatarken yüzlerini yağ ile te
mizlemek suretivle ciltlerinin ku
ruluklarını, kabarcıklarım giderebi
lirler, sivilce ve kızarıklıkların pey
dalı olmasına mani olabilirler.
Çay soğuk olarak yüze sürülür
se, cildi gül suyu kadar sıkıştınr. Sa
bahleyin yüz yıkandıktan sonra,
makyajdan önce yüze bir parça pa
mukla sürülürse, açık mesamatı ka
p a tır'v e cildi kuvvetlendirir.
Açık
mesamatı kapamak yani sıklaştır
mak İçin çiğ süt de çay kadar fa y
dalıdır. Sabah ve akşam olmak llzere gilnde iki defa yüzü sütle silmek
A f!? ?
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yüz adalesini hiç oynatmamak şart
tır. Bekleme müddetinin sonunda yü
zü ılık suyla yıkayıp, yağlamak lâ
zımdır. Günde sadece 15 dakikalık
bir meşguliyetle cilt güzelliğini elde
etmek her halde hiç bir kadın için
külfetli bir is sayılmıyacaktır.

Aile
Aile geçimsizlikleri..,
G on zamanlarda şaşılacak derece
de artan boşanmalar karşısında
kadınlar ve erkekler bunun sebeple
rini ayn ayn noktalardan İzah edi
yorlar. Kadınlara göre boşanmalara
sebep,
erkeklerin eşlerine lüzumu
olan alâkayı göstermemeleri, hayat
pahalıl ığı, kendi ailelerine
fa z

la yakınlık göstermeleri, çapkınlık
tan... Erkekler İse, kadınların çabfip para kazanmaya başladığından
beri çok asi olduklannı, süse, eğlen
ceye fazla vakit ve para harcadıkla
rını ve kaynana ve kaynatalanna lü
zumu kadar
hürmet etmediklerini
ileri sürüyorlar... Bu iki iddia da bel
ki yerden göğe kadar doğru, çok kı
sa zamanda tamamen değişen cemi
yet hayatımız, örf ve adetlerimize
intibak bu nesil için hiçte kolay ol
madı. Nitekim eski terbiye ile mo
dern devrin anlayışı arasında kadın
ve erkek bir bocalama geçirmekte
dir.. Havat şartlan karşısında bozu
lan asablar, en ufak hir hadiseyi bü
yüten sinirli insanlar cemiyete ha
kim olmuş dunımda. Kâfi miktarda
spor yapılamaması, istirahat edileme
mesi dinlenememek, asab bozuklu
ğunu milli hastalık haline getirdi...
Sokakta, otobüste, sinemada herkes
münakaşa ediyor,
aynı sahnelerin
evlerde de olduğuna hiç şüphe olur
mu? insanlann sakin kafa ve man
tıkla her türlü problemi halledece
ği yüzde yüz, fakat bu ancak sağlam
sinirli ve sakin kafalı insanlann ya
pacağı şey, bugün 7 sinden 70 ine ka
dar hakim olan asab bozukluğunu
Tiirkiyeyi ziyaret eden, bir İsviçreli
doktor geçenlerde bir toplantıda
Söyle izah etti:
—
Memleketinizde yemekler çok
lezzetli fakat hazmı güç ağır ve çok
şişmanlatıcı şevler, haanı bozuklu
ğu kadar asab bozan, ömrü kısaltan
bir şey tasavvur edilemez. Yanlış gı
da almak yüzünden Türkiyede hiç
bir yerde rastlamadığım kadar asa
bı bozuk insana rastladım, kendi
kendinizi bir deneyin, salata, yoğurt,
h afif bir haşlanmış sebze yiyip te
miz havada yanm saat bir gezinti
yaptığınız zaman mı daha iyi uyu
yor ve kendinizi iyi hissedlyorsunua
yoksa, İçkili, mezeli kızartmalı bö
rek! i yemek yiyip, hemen akabinde
yorgunum diye kendinizi yatağa attığu .a zaman m ı?
Herşeyden evvel sıhhata ve asab
bozukluğuna itina lâzım, o zaman
kararlar ve hareketler ve sarf edilen
«özler daha ölçülü olacaktır. O tak
dirde de günlük saçma sapan a ğn
münakasalan
ortadan kalkacak,
hürmet ve sevgiye halel gelmiyecek
ve bu anlayış içinde büyük problem
ler de daha efendice halledilecektir.
Problemler halledilince de evlilik
norma! bir minval üzerinde devam
edecektir. U fak bir kavga,
derhal
mahkemede
neticelenmivecektir.»
Hele çocuklu boşanmaların ne büyük
bedbahtlıklara sebep olduğuna hiç
şüphe yok... K an koca ve çocuklann birbirine olan sevgisd hürmeti ka
dar, kannm ve kocanın birbirlerinin
ailelerine olan candan sevgisi ve alâkâsı ve hürmetide evlilik saadetin
de büyük rol oynar.
Boşanmaların artışını “ acelecilik
ve asab bozukluğu” na atfetmek
çok yerinde olacaktır.
Bir yuva kolay
kurulmadığın»
göre, kolay da bozulmamaUdır.
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ünyanın dürt bir tarafında muhtelif g iy elerle kurulmuş sendi
kalar listesine yeni vo çok de£i:;ik
bir ilâve yapıldı. Serveti dillere des
tan olan Hay dar aba t Nizamının 000
akrabası Nizamın kendilerine ver
mekte olduğu tahsisatı az görerek,
bunu arttırmasını saklamak i-in bir
sendika kurduiar. Anlatılan. Hindistanda da görülmemiş bir kalkınma
vaıdı vo hor gün artan pahalılık, ha
yat şartlarını güçleştirmişti.
Bir sene evvel kumlan sendika.
Yeni Delhiye iki müracaatta buluna
rak, Hindistan Hükümetinin araya
girmesini talep etti. Fakat Hükümet,
alâkadar olmakla beraber, Nizamın
aile içindeki anlaşmazlıklarını ken
disinin halletmesine taraftar görün
dü.
Bir zamanlar dünyanın en zenKİn adamı olarak tanınan Hayılarabat Nizamı, 73 yaşındadır. Merkezî
Hlndistandaki arazisi, New York
eyaletinin iki misli genişliğinde bir
s a h a yı kaplamaktadır, lngilizler za
manında. ya p tık bir hususi anlaş
ma neticesi, tanıamiyle kendi başına
buyruk yaşamaktaydı. Fakat. 1948de. arazisini ve bütün hükümranlık
haklarını yeni kurulan müstakil Hindis'an devletine devretmeye mecbur
kaldı. Buna mukabil Yeni Delhi hü
kümeti ona, 10.000.000 rupi, (2 mil
yon dolar), senelik tahsisat bağladı.
Bos sene sonra. Nizam bu tahsisatın,
6.500.000 rupiye, (1.500.000 dolar),
indirilmesine razı oldu.
Gelinlerinin Türk a.<nllı olmasına
bilhassa dikkat eden Nizam, iki meşrû oğlunun her birine senede 600.000
rupi, (120.00) dolar) vermektedir.
Türk prensesi Dürrtlşehvar ile evli
büyük oğlundan olan torunu. Prens
Berekâtı kendisine vâris tâyiıı etmiş
tir. Avrupada tahsil görmüş yakı
şıklı Prensin, İstanbullu güzel Tllrk
kızı Esra Biı-fren ile evlenmesi, geçen
sene bütün dünya basınını meşgul
etmişti.
Fakat, gençliğinde çapkınlığı iîe
m<*‘ hur olan Haydarabat Nizamının
haremi- çok kalabalıktır ve iki oğ
lundan başka, çocukları da vardır.
İşte, sendika onların ve geçimleri
Nizama bağlı yüzlerce akrabanın
haklarını korumak için kurulmuştur.
Tahii atalarında sefalet eeken hiç
yoktur. Ekseriyeti .orta halli bir ha
yat sürmekte ve sâdece bir iş sahibi
olmayı akıllarına getirmedikleri için
para sıkıntısı çekmektedirler.
Bu aile isyanının sonu pek par
lak görünmemektedir. Hindistan hük0m«-ti işe karışmamayı tercih etti
ğine fröre ve Nizamın meşhur olan
hostbllifri göz önünde tutulursa, sen
dikanın bir netice elde edebileceğine
pek ihtimal verilmemektedir.

overt Garden Krallık balesi müd;resi ve İngiltere Krallık bale
okulu kurucusu Daıne Niııe t te de Volols şerefine İngiliz .sefiresi tarafın
dan verilen kokteylde N a fia Vekili,
ve Maarif Vekâleti Vekili Tevfik İle
ri ile, son zamanlarda daima beraber gözüktüğü Sıhhat Vekili Dr.
Lütfl Kırdar, yanlarında Başvekâlet
müşteşan Ahmet Salih Korur oldu
ğu halde, Daıııo Ninette de Vololsı hiç
yalnız bırakmadılar. Necll Kâzını A kses, Ahmet Saygım, ise daha ziyade
büfeye yakındılar. Rus Kültür A ta 
şesi ise, Türk gazetecilerini sual ya ğ
muruna tuttu, ve sözleriyle Türk ga;etelerinl satır satır takip ettiğini
ısbat etti...

H

j\T flessif trafik kazaslle başlıyan
“ Pakistan
haftası” sona erdi...
Çankaya köşkünde Celâl Bayar ta
rafından Eyüp Kana ve kordiplomat-

D aşkentteki kuvvetli şayialara g3re, Waahingtona Melih Esenbelin
büyük elçi olarak tâyinine kati na
zarı ile bakılmaktadır. Bu ara hâri
ciyede sürprizli tâyinlerin hazırlan
dığı söyleniyor.

Esra lîirgen

★

Nizâmın ffeîiıü...

f J çak kazasından pnnra, hastanede
aylarca yatan Emin Kalafat son
zamanlarda gözlerinden rahats.z bu
lunduğundan eşi ile birlikte tekrar
‘ ‘Londıa” ya gitti. Rivayete göre Sa
bık Bakanın,- Londra civarında ufak
bir ev alıp yerleşeceği ve yalnız yaz
lan 3 ay için Istanbula geleceği söy
leniyor.

lığa çok resmî bir yemek verilirken.
Basın Yayııı Umum Müdürü Altomu?
Kdtçda PakistanlI gazetecileri ra
kı, çerkes tavuğu zeytin yağı dolma
üe ağırlıyordu... Ahmet Emin Y a l
manın açtığı, büfe cidden çok zen
gindi. Istanbuldan Ankaraya
akın
eden A. P. ve U. P. muhabirleri de
bu fikirdeydiler... Kadın
azlığına
rağmen, Basın Yayının
adamları
kokteyli uzun uzun filme çektiler...
Ertesi akşam Ankara Palas da A d
nan Menderes tarafından verilen re
sepsiyon ise senenin en kalabalık, en
muazzam davetiydi... Hâki rengi elbisesile daha da trftsterişli duran Pa
kistan reisicumhuru hafızasının kuv
veti ile bilhassa kadınlar arasında
hayranlık uyandırdı... Resepsiyonda
İki saat kalan ve salonu terk ederken
1800 kişi ile hemen hemen ayn ayn
vedalaşmak nezaketini gösteren Sa
yın misafirimiz -ki davet 1300 kişi
likti, 500 ün nasıl geldiği anlaşıla
madı- Leylâ Tepedelenin önünde du
rarak "iki sene evvel, genel kurmay
başkanı olarak memleketinize gel
diğimde sizinle ve eşinizle Moda ku
lübünde yemek
yemiştik,
nasılsı
nız?” diye hatır sordu, ve hemen ya
nı başında, güzel İngilizce konuşan
Pakistan Resicumhurunu dinleyen.
Şevlin Zorluya dönerek, ‘‘siz do İlci
senede bir hayli zayıflamışsınız” di
yerek kendileriyle
vedalaştı... De
mokrat parti milletvekillerinin dolup
taşdığı resepsiyon, çok da sıcaktı.
Celâl Jîayar, Adnan Menderes, Refik
Koraltan, Eyüp Han daha ziyade ma
vi salonda oturmayı tercih ettiler,
gecenin en büyük
sürprizi Adran
Menderesin, Eyüp Hanı ve Celâl Ba
yan teşyi ettikten sonra Fatln R ühtü Zorlu ile tekrar solona dönmesi
oldu... En çek rağbet edilen İçki, grib

Ç ' ok sevdiği torunundan bir müddet için aynlan,Ilasan A li Yücel,
Tahrana konferanslar vermek üze
re gitti... Son zamanlarda, bir şiiı ki
tabı hazırladığı söylenen Hasrın A t
Yücel bu eserinin. Fransızcaya çev
rilmesi için şimdiden Fransız kül
tür heyetinden teklifler aldı.

P ransızlann

harika çocuğu Itaffi
PetrosHİan, Ankaradaki konseri
ne bu sefer pek az Türkün gidişin»
şaşmış, ye sebebini öğrendiği zaman
“ davetleri, müziğe tercih eden dinle
yici zaten matlubum olan dinleyici
değildi” diyerek, işi kestirip atmış.
f*

E N TO ’nun Amerikalı
Generali
RIGGS dün Amerikadaki anne
sinin öldüğü haberine çok üzülmüş
fakat, mecburen, daha evvel kabul
ettiği ve tertib ettiği bütün dâvetlere icabet edeceğini açıklan^ :tır.

ft

PakistanlI ünlü gazeteci, Reicumhurlarını teşyi ettikten sonra,
-içlerinde en genci 24, en yaşlısı 69
yaşında- İstanbul, Bursa, İzm iri
ziyaret etmek üzere Ankarad^n ay
rılmışlardır... Kendilerine Türkiyede
en çok neyi görmek istedikleri suali
ne PakistanlI gazeteciler şu cevabı
verdiler: "muhalefet partis'nden bir
tek kulun yüzünü."
A K t t l.
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KISA D Ü N Y A TARİHİ
(Tl. O. Wels’den çeviren Ziya İshan, Varlık Yayınlan 707, Faydalı
kitaplar serisi 3, Ekin Basım Evi,
I9b9, İstanbul, SZ6 sayla 500 kuruş}.
O 748 senelik bir dünya tarihi 314
sayfaya sığdırılır mı? Sığdırüırsa bir mâna ifade eder m i? Bu su
allerin cevabını vermek bir bakıma
gayet kolay, bir bakıma da gayet
zordur.
İsadan önce 800 yılında kurulan
K&rt&cadan başlayıp, milâttan önce
ve milâttan sonra meydana gelmiş
milyonlarca değil belki trilyonlarca
hâdiseyi alacaksınız ve bunları ana
hatları ile 314 küçük sayfaya sığdı
racaksınız. Buna verilecek tek cecap “ böyle şey olmaz’dır. Zira ihti
yarlıktan yüzü buruş buruş olmuş
dünyamızın Kartacanın kuruluşun
dan başlayıp 1946 ya kadar uzanan
tarihini, bırakın hâdiseleri,
sadece
tarihleri gösteren rakamları alt alta
sıralasanız 314 sayfaya sıgd i ramaz
sınız. Eh, durum böyle olunca da kos
koca bir dünya tarihini hâdiseleri ile
birlikte 314 sayfalık bir kitapçığa sığ
dırmak imkânsızdır dememek için
sebeb yoktur.
Bu şekilde düşünenler rahatça
kendilerini haklı sayıp köşeye çekile
bilirler. Yukardaki suale verilecek
en doğru cevabı vermişlerdir. Ancak,
bu ünlü tarih yazarı, daha doğrusu,
tarih yazarlığından da daha büyük
bir şöhrete sahip büyük edip H. G.
Wels':n “ Dünya tarihinin umumi hat
ları” adlı büyük eseri ile bunu taki
ben yazdığı "Kısa Dünya Tarihi” ni
görüp okuduktan sonra kolay kolay
söylenecek bir söz değildir. Zira H.
G. YVels’in Dünya tarihinin umumi
hatları adlı kitabı, yazarın nasıl bir
tarihçi olduğunu ortaya koyacak ve
rahatça bu husustaki şüpheleri iza
le edecek bir kitaptır. Daha da doğ
rusu bir külliyat. İkinci kitaba ge
lince, koskocaman bir külliyat olan
Dünya Tarihinin umıumi hatlarının
yanı başında, belki bundan faydala
narak ama muhakkak surette yeni
den yazılan bu kitap ise. “ böyle şey
olmaz, 2746 senelik bir dünya tarihi
314 sayfaya sığmaz” diyenlere en gü
zel cevaptır. Zira H. G. Wels, dünya
tarihini, hem de rahatça ve okuyana
adeta dört başı mamur bir bilgi vere
rek yazmağa muvaffak olmuş insan
dır. Kısa Diınya Tarihinin yazarının
adı H. G. VVels’dir.
Kısa dünya tarihine yazdığı ön
sözde, “ hemen hemen bir roman g i
bi kolayca okunabilecek şekilde ha
zırlanmış olan bu Kısa Dünya Tarihi,
tarih alanındaki bilgilerimizin tafsi
lat ve teferruattan a^ade ve umumi
bir bakışla görülmesini mümkün kı
lacak. her hangi bir memleketin ta
rihinin özel bir devrini inceleyecek
olan bir kimsenin ihtiyacım hisse
deceği çerçeveyi sağlıVacaktır” di
yen H. G. Wels, büyük bir tevazû Içlr.de yarattığı bu gerçekten büyük
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-maddeten değ İse de manen- eserin
na^ıl yazıldığım da şu sözlerle an
latmaktadır:
"Bu eserin asıl gayesi, Dünya ta
rihinin umumi hatiarmdaki haritala
rı ve kronoloji cetvellerini inceleyecek
zamanı oimayan, fakat insa*ıhğm büyilk maceracına ait unutulmuş veya
dağınık bilgilerini tazeleyip devli top
lu bir hale getirmek arzusunda olan
kimselerin ihtiyacım karşılamaktır.
Bu eser sözü geçen büyük kitabın hü
lâsası veya teksif edilmiş bir şekli de
ğildir. Çünkü o kitap kendisine tesbit
etmiş olduğu hedefler çerçevesi için
de daha fazla kısaltma kabul edemez.
Bu yeni eser, yeni baştan tasarla
nıp kaleme alınmış olan daha fazla
umumileştirilmiş bir tarihtir.”
Gerçekten de, tercümesi Varlık
yayınlarının Faydalı Kitaplar seri
si arasında neşredilen Kısa Dünya
tarihi, 2746 senenin belli başlı bütün
olaylarını rahatça 314 sayfaya sığ
dırmanın imkân dahilinde olduğunu
gösteren bir kitapçık olarak adeta
bir mucize gibi kabul edilebilir.
70 bölüme ayrılmış olan Kısa Dün
ya tarihi ilk 11 bölümünde insandan
önceki dünyayı anlatmaktadır. Mekân
içinde dünya, zaman içinde dünya,
hayatın başlangıçları, Balık
çağı,
kömür bataklıkları çağı, sürüngenler
çağı, ilk kuşlar ve ilk memeliler, me
meliler çağı, maymunlar kuyruksuz
maymunlar ve yarı insanlar, neandertlıal adamı ve Rhodesia adamı, ilk
hakiki insan başlıklarım taşıyan bu
bölümlerde son derece ustaca bir dil
le dünyanın oluşundan insanın oluşu
na kadar geçen çağlar anlatılmakta
dır. Bu bakımdan, Kartacanın kuru
luşundan 1946 ya kadar geçen 2746
seneye daha milyonlarca sene ekle
mek lâzımdır. Yani kısa dünya tari
hi, sadece 2746 senenin değil, aslında
milyonlarca ve milyonlarca senenin
kitabıdır.
İlk nazarda akla gelen, peki in
sanın oluşundan İsadan önce 800 yılı
na kadar geçen devir ne oluyor su
alinin de cevabı Kısa Dünya tarihin
de yer almaktadır. Elbette ki H. G.
Wels gibi bir tarihçi bu mühim ara
yı da boş bırakmayacaktır. Nitekim
bırakmamıştır da. Kitabın tamamının
aciı kısa sıfatını taşımasına rağmen,
YVels büyük b:r ustalıkla ilk insan
dan İsadan önce 800 yılına kadar olan tarihi de hülasa ederek kitabına
almıştır.
*
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Kitabında yardığı önsözde kendi
sinin de belirtti'1! gibi eserin bütünü
bir roman atmosferi içinde yazılmış
tır. Yani, 314 sayfalık kitabı bir ak
sam elinize alabilir ve hiç sıkılmadan,
bıkkınlık duymadan rahatça sonuna
kadar okuyabilirsiniz. İşte VVels’ln
asıl büyüklüğü de zaten bu noktada
ortaya çıkmaktadır. Wels bu kitabın
da, okuyucuyu sıkmayacağım diye,
binlerce senelik tarihin en ufak bir
yerinde dahi, bilinen ta rh i hakikat
lerden herhangi bir kaymaya, sapma
ya kaçmamıştır. Yazdığı her kelime
yi, her cümlevi tarih literatürüne, ta
rihi hakikatlere mota mot uydurmuş
tur. Henı bir roman, hem bir ilim ki
tabı hasletlerini bir arada toplaya
bilmek ise pek kolay olmasa gerek
tir.
Kısa Dünya Tarihinin sonuna 12
sayfalık bir kronoloji cetveli eklen
miştir. Bu cetveldeki tarih 800 yılın
dan başlamaktadır. Bu cetvelden ör
nek olmak üzere bir kaç rakamı sıra
layalım:
800 Kartacanın kuruluşu, 776 İlk
Olimpiad, 753 Romanın kuruluşu, 606
Kaidenin kuruluşu, 490 Maraton sa
vaşı, 336 Makedonya ordularının Asyaya geçişi ve Filip'in katledilişi, 323
Büyük İskenderin ölümü, 146 Kcrtacamn yıkılışı, 89 Bütün İtalyanların
Roma vatandaşı oluşu, 44 Juiius Cae*
sarın katli. 4 Nasıralı Isanın gerçek
doğum yılı. 0 İsanın doğduğu iddia
edilen >•*», takvim başı. 30 İsanın çar
mıha gjrilişi, 68 Neronun intihar edi
şi, 277 Manesin İranda çarmıha ge
rilişi, 337 Kostantinin ölüm döşeğin
de vaftiz edilişi, 410 Vizigotların Ko
mayı alışı, 453 Attilanm ölümü, 527
Justiııyanüsün imparator oluşu, 570
Hazreti Muhammedin doğuşu,
022
Hicret, 632 Hazreti Muhammedin ölümil, 711 İspanyanın Araplar tarafuıdan fethi. 1071 Malazgirt savaşı,
1147 İkinci ilaçlı seferi, 1189 Üçün
cü Haçlı seferi, 1227 Cengiz Hanm
ölümü. 1292 Kubilav hanın ölümü,
1453 İstanbuîun fethi, 1520 Kanuni
Sultan Süleyman:» tahta çıkışı, 1546
Martin Lutiıcrin ölümü, 1626 Bacomın ölümü, 1683 Türklerin ikinci V i
yana kuşatması, 1689 Büyük Petronun Çar oluşu. 1769 Napolyonun do
ğuşu, 1789 Bastilin zaptı, 1829 Yunanistanın bağımsızlığı, 1835 Sosya
lizm kelimesinin ilk defa kullanılışı,
1S65 Japonyanın medeni hünyaya ilk
defa açılışı, 1878 Berlin anlaşması,
1912 Çinin Cumhuriyet oluşu, 1914
Dünya Savaşı, 1917 Bolşevik ihtilâli,
1922 Faşistlerin Romaya yürüyüşü.
Yunanlıların Anadoluda bozguna uğrayışı, 1937 Madrid kuşatması, 1938
Avusturvanm ishali, 1945 Almanla
rın kayıtsız şartsız teslimi ve Roosvelt'in ölümü.
Takma olduğu anlaşılan Ziya tshan adıyla \Vels’in eserini diiimize
kazandıran mütercimin hayli temi*
diline ve hiç olmazsa bir cümle ile
dokunmamak vc bunu belirtmemek
haksızlık olur.
Kısa Dünya tarihi, hiç değilse şöylece dünya hakkında bir şeyler öğren
mek isteyenlerin muhakkak okuma*
gereken bir kitap.
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Asansörde- ameliyat

I

B
diği iş mesulıyetllydl. Bir
tutanak
tanzim edildi.
Polislerin yanında ağzında sigara,
metanetini muhafaza eden yaralı mu
vafakat verdi. Tutanağı imzaladı.
Kuzgun! siyah saçlı, bıyıklı, yabancı
olduğu şivesinden anlaşılan genç dok
tor işe koyuldu. Elindeki çantanın içindo böyle bir operasyonu mümkün
kılacak bazı aletler yoktu. Akan ka
nı durduımak için gerekli düğümü
yapacak aletin yerine poLslerden bi
rinin elindeki cobu kullandı. Operas
yon bir saat devanı etti. Yaralının acısını hafifletmek için morfin yapıl
dı. Bu sırada yaralının köpeği efen
disinin başı «cundan ayrılmıyor, ke
derli bakışlarla olup biteni seyredi
yordu. Bir ara yaralının yüzündeki ızdırap ifadelerine polislerin sebep ol
duğunu sanıp onların üzerine saldır
dı. Teskin ettiler.. Asansördeki ame
liyatın ikinci kısmı hastahanede de
vam etti. Garajın asansörüne ayağını
kaptıran adamın hayatı kurtulmuş
tu. O geceyi rahat geçirdi..

£ 8 inci sokanın H9 numaralı gara** jı önünde acık mavi renkte MG
markalı bir spor otomobil durdu. Otomobildeki adam garajın kapısının
açılmasını bekledi. Yanındaki koltuk
ta sabırsızlanan Stop-ginin basım ok
şadı. Saat.ne baktı, gecenin 12.30 u
olmuştu. Kapı arabamn geccceği ka
dar açıldı. Otomobildeki adam gaza
ayağını dokundurdu. Acılan kapıdan
girdi. Kapıcının işaret ettiği istika
mete ilerledi. Arabasını üst kata çı
karacak olan asansörün üzerinde dur
du. Kapıyı acan adam asansörü hare
ket ettirdi. Dev asansör MG markalı
spor arabayı tüy gibi kaldırdı Gece
nin sessizliği içinde gıcırtı yaparak
yükselmece başladı. Bu sırada araba
nın içindeki adam otomobilinin altın
dan gelen bir çarpma gürültüsü işit
ti. Merakla yanındaki kapıyı açtı. Ayağım dışanva çıkardı. Başını uzatıp
ne olup bittiğini anlamak istedi. Asaruör birinci katı geçmiş İkinciye
Yaralı kim?..
yaklaşıyordu. Garajın kapısını açıp
f " 1 eçen hafta Cumartesi gecesi saasansörü hareket ettiren adam birden
baha karşı saat 12.30 da 58 nci
canhıraş bir feryat işitti. Biraz öncej ardından bir boşluk bırakarak yuka .sokağın 119 numaralı garajına ara
basını bırakmak isteyen adam 60 yarı doğru çıkan asansörün arkasından
î'.nda İngiliz asıllı tanınmış bir sah
baktı. Ortalığı iyice aydınlatan lam
ne sanatkârıydı. İsmi Martyn Green
balara rağmen şimdi kendisini daha
di. O gece hâdise mahalline hemen
yavaş hareket ediyormuş gibi gelen
'yetişip oracıkta başarılması pek ko
asansör ile duvar arasındaki karaltı
lay olmayan bir ameliyatı büyük bir
nın ne oldugumı anlıyamadı. Fakat
cesaretle, imkânsızlıklar içinde ya
hemen koşup yanındaki manivelayı
pan kuzpunî siyah saçlı bıyıklı dok
indirdi. Gıcırtı ile yoluna devam eden
tor Knickerb^cker isimli hastahaneasansör ikinci katta durdu. Feryat
nin gece nöbetçisi idî. İsmi Şemsettin
devam ediyordu. Bütün isçiler ikinci
olan bu 25 yaşındaki genç doktor
kata doğru koştular. Biraz önce ya
Hindistanın Kerale eyaletinden gel
nındaki köpeği ile birlikte MG marka
mişti. Hastahaneye yerleşeli
daha
otomobilini yukarı çıkaran adam bir
dört ay olmuştu. 1957 de Hindistanda
bacağı asansör ile duvar arasına sı
Tıp Fakültesini bitirmişti. Şimdi Akışmış olduğu halde baygın yatıyor
merikada ihtisas yapıyordu. Kerale’du.
da bir avukatın oğhı olan Şemsettin
Asansörde
asansördeki adamın hayatını kurtar
manın verdiği huzur içinde o sabah
1 şçiler bir yandan adamın bacağını
nöbeti sona erdiği zaman yatağına
•* bu sıkışık vaziyetten kurtardılar,
rahatça uzandı. Gözlerini kapadı. He
bir yandan da en yakın hastahaneye
men uyumuştu.
haber verdiler. Bir kaç dakika son
ra New York’un 58 nci sokağının 119
Azarlama ve istifa
numaralı binası önünde bir cankurta
C öhretli İngiliz sahne
sanatkârı
ran arabası durdu. İçinden koyu si
V
Martyn Greenln hayatının kurta
yah kıvırcık saçlı, bıyıklı genç bir arılmasından iki gün sonra, operasyo
danı indi. Elinde ilk yardım- malze
nu yapan grenç Hindli Doktor Şemsetmesi dolu bir çanta tutuyordu. Yaban
tinin Knickerbocker hastahanepinden
cı olduğunu belli eden şivesiyle İn gi
istifa ettiği haberi yayıldı. B ra z son
lizce “ nerede" dedi. İşaret
ettiler.
ra gazetecilerin karşısında
doktor
Merdivenleri ikişer ikişer çıktı. Asan
Şemsettin olup bitenleri anlatıyor
sördeki adamın yanma geldiği za
du.
man adam yerde inliyordu.
Fakat
Hâdise gecesinden sonra Ameri
kendine gelmişti. Etrafındaki polis
kan gazetelerinde çıkan haberler haslerin yüzünden okunan üzüntüye
tahanenin
baştabibini
sinirlendir
rağmen yaralı bir sigara yakmıştı.
mişti. Baştabib bir doktorun tamaGenç doktor hemen işe başladı. Ba
miyle mesleğine ait bazı hususları ga
cağın hemen hemen bütün kemikle
zetecilere anlatmasına ve ameliyat es
ri ezilmişti. Muhtemel bir gangrene
nasında polis cobu. cep bıçağı gibi
mani olmak için hemen oracıkta bir
tıbbi olmaktan uzak âletlerin alenen
ameliyat yapmak ve bacağı kesmek
kullanılmasına kızmıştı. Bu hususlar
gerekiyordu. Yaralının hastahaneye
üzerine Şemsettinin dikkatini çek
götürülecek kadar bile vakti olduğu
mesi, hatta onu azarlaması yabana
söylenemezdi. Doktorun yapmak iste

bir diyarda çalışan milliyetçi bir
Hindimin kolay tahammül edeceği
bir *»y değildi. Şemsettin hunıen inti
fasını vermişti.
Bu istifa olayının da bütiln Amerikan gazetelerinde büyük başlık
larla yer alması hastahane idaresini
telaşa düşürdü. Başta bib muavini
doktor Şemsettini bürosuna çağırdı.
İstifa mektubunu geri almasını isti
yorlardı. Hastahane idaresi olarak
başardığı büyük ameliyattan dolaı
kendisiyle iftihar ediyorlardı. Ken
disi Amcrikaya yeni gelmiş olduğun
dan orada cari usuller hakkında bil
gisinin olmaması, basına beyanat
vermiş bulunması normaldi.
Dr Şemsettin istifa mektubunu
geri almadı. O gün için vapurda ye
rini ayırtmıştı. Ingilterede başka bir
hastahaneye gidecekti. Sâdece git
meden önce Amerikadaki küçük hastahanelerin gece servislerinde çalışan
doktorların güçlükler içinde olduğu
nu açıkladı. Çalışma saatleri uzun
du. Yardımcıları yoktu. İy i gıda al
dıkları söylenemezdi.. Hastahane ida
resine göre Krickerbockerin diğer
hastahanelerden geri kalır tarafı yok
tu. Dr. Şemsettin baştabibin sözleri
ni çok ciddiye almıştı. Halbuki gü
cenmemesi gerekirdi.
Tahkikat
I I indli doktor Şemsettinin gider a* *yak hastahanesi halikında söyle
dikleri New York’un sağlık teşkilâtı
nı harekete geçirdi. Müfettişler Knickerbocker hastahanesinin altını üs
tüne getirdiler. Neticede ortaya şöy
le bir gerçek çıktı.
Dr. Şemsettin o gece kazadan ha
berdar edildiği zaman “ Bu benim 1şim değil” demişti. İlk yardım telefo
nu ancak üçüncü defa çaldığında v«
hastahanenin nöbetçi tabibinin emri
üzerine Şemsettin söylenerek cankur
tarana binmiş, fakat kızgınlığından
ameliyatta
kullanacağı
aletlerden
bir kısmını unutmuştu. Kanı durdur
mak için kullanılacak cop ile bir po
lis bıçağını oradan tedarik etmesinin
sebebi buydu. Müfettişler Knickerbocker hastahanesinde herşeyi mükem
mel bulmuşlardı. Bu
hastahanenin
gece cankurtaranı senede asgari 17
bin davete icabet ederdi.
Tıb otoriteleri bu mevzuda geçit
li fikirler ortaya atıyorlardı. Ne var
ki hepsi bir kaç nokta üzerinde itti
fak ediyorlardı.
Evvelâ böyle bir vak'a tıp tari
hinde cok zaman rastlanılan v a k 'a lardan biriydi. Sonra her doktor ge
rekli ilk müdahaleyi yapmalıydı. Bu
vazifesiydi. Ancak, Dr. Şemsettinin
tek b r hatası vardı ki affedilmemel ydi. Hiç bir doktor, lüzumlu ameli•> t cih ız nı unutacak kadar asablyctle hastasının başı ucuna gitmeme
liydi. Her an bu lüzumsuz asabiyet
hastanın hayatına mal olabilirdi.
Teftiş heyeti hastahaneyl temize
çıkaracak raporu verdi. Fakat bu fır
sattan faydalanarak
hastahanenin
servislerinin daha disiplinli olmala
rını sağlıyacak daha sert direktifleri
muhtevi bir tebliğ yayınladı. Ilastahatıe idarelerini ikaz etti.
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stanbul I^eylâsına kavuştu!” Birkaç gim için de olsa...
Dünyaca tarımın.? Türk sapro*
nosu Leylâ Gencer bir müudetteııberi
IslaıUıuldakı sanat dostla* ına ve onu
sevenlere Aııkaradan müjdeler yolla
makta idi: Istanbulda kurulacak Opsrada seve seve, kısa angajmanlarla
da olsa, söylemek arzusunu kat’i bir
ifade ile haber veriyordu. Ve bu ha
ber öyle bir zamanda veriliyor ve sa
nat çevrelerine ulaşıyordu ki bir kat
daha önem kazanmasına sebep olu
yor, heyecan uyandırıyordu. Çünkü
şayet bu söz, herhangi bir zamanda
verilmiş olsa idi, belki sanatseverler
ve hatta Leylâ Gencerin sesine has
ret duyanlar sadece "nerede o günler”
deyip içlerini çekerler, fakat bir rü
ya karşısındaymış gibi aldırmadan
geçebilirlerdi.
Taksimdeki İstanbul
Operası
binasının hâlâ bir iskelet
şeklinden kurtulmamış olması karşı
sında ünlü bir sopranonun gelişinin
ne faydası olabiUrdi ? Milli Eğitim
Bakan Vekili Tevfik ileri İstanbul
'daki "Kral Oidipııs”
temsillerinin
temdidi talebi karşısında verdiği söz
arasında, basma ulaşan beyanatında:
"İstanbul Operasının iki yılda tamamlanmış olacağım” söylediğine göre de,
şimdiden Leylâ Gencerin
İstanbul
Operasında çalışmak arzusunu açık
laması henüz erken sayılmazmıydı ?
Halbuki bu söz hiç de erken söy
lenmemişti. Çünkü durum başka idi
ve kritik bir tarafı vardı:
.
Leylâ Gencer
Ayni günlerde Istanbulda sansas
Sanat elçisi...
yonel haberler dolaşmaktaydı. Yeni
Opera binası tamamlanmadan önce
de. Şehir Dram Tiyatrosu b;nasmda
lan Muhsin Ertuğrul, İstanbul Ope
pekâlâ opera tems.lleri verilebileceği,
rasının kurulması konusunda herzabunun
için
orkestra,
koro
ve
manki g.bi susmayı tercih ediyordu.
solist imkânlarının çoktanberi mev
İstifalar ve dedikodulara karışmak
cut olduğu, hele dışardan ge tirileb i
istemiyordu. Fakat bu susuşunun ar
lecek bir iki misafir solist ile de bu
kasında bir şey seziliyordu. Olayların
teşebbüsün daha da kuvvet kazana
gelişmesini beklediğini zaten beyana
cağı fikri gerçek bir mâna taşıyoıdu.
tında söylemişti. İmkâr.lar ve zaman
Zaten İstanbul Konservatuarının ge
müsait hâle gelince İstanbul Operası
çen yıllar “ Tatb kat sahnesi” adı al
nı kurmak için bütün kuvvetini vere
tında verdiği opera denemeleri gele
ceği ve bunda da başarı göstereceği
cek için ümit verici sayılmıştı. De
muhakkaktı. Çünki onda bu sanat
mek opera temsilleri verebilmek için
gUcli tam mânasıyla mevcuttu. Muhbirrok şeyler elde idi. Bu b r...
Ikinc'si, Ankara Devlet Operasın- ■ J .f
Ertuğrul ha’ en Amerikada mesılelcl temaslarda bulunmaktaydı.
dan bazı avrılmalar olmuştu. Değerli
o p c a sanatçıları Aydm Gün ve eşi
İşte böyle bir atmosferin ortalığı
A rra Gün hemen lstanbula gelmişler
kapladığı günlerde soprano
Leylâ
ve verdikleri beyanatlarda yeni İs
Gencer lstanbula geldi ve tertipledi
tanbul Opsrası için seve seve çalışa
ği bas:n t p'.antısınia, önümüzdeki
caklarını söylemişlerdi. Aydm Gün
günlerde ç'kacağı Avrupa, Hindistan
memleketinizde tanınmış bir sahne
ve Arrerii<a turnelerini izah etti. Bu
ye koyucu ve kaliteli bir tenordu. Azarada kendisine sorulan sualler ara
ra Gün i.^e yabancı diyarlarda da ba
sındaki Devlet Operasından ayrılışım
şarı göstermiş bir sopranomuz ddl.
da kısaca açıkladı. Türkiyerin dışarNİhayot, memlekete Bölge Tiyat
da prest Jini yabancı
memleketten
rolarını kazandırdıktan sonra Devlet
gelen angajmanlara müspet
cevap
Tiyatrosunda görevi sona eren Muh
vererek daha iyi koruyacağına inansin Ertuğrul derhal işe koyulmuş ve
d ğına. Türk Operasına dışarda ve
lstanbula yeni tiyatrolar kazandır
iç*rüc hizmet etmenin onun için mil-.’
mıştı. Türk Tiyatrosuna yaptığı bü
11 bir ödev olduğunu h*kh olarak sa-iyük hizmetleri inkâr edilemiyecek ovundu.
A.Kİ8. U

KABI M JfcS»

Bu arada Devlet Operasında şlrn*
dilik söylemesinin şart olmadığını,
çünkü opera idaresinin kendisini sa
dece bir memur gibi kullanarak, is
tediği tarihleri empoze ettiğini, bu
nun ise en verimli çağında olan sana
tını körlı tmekten ve Türkıyeyı dıJarda şerefle temsil etmeği alıkoy
maktan başka bir faydası olaniiyacağını sözlerine ekledi.
“ Devlet Operasında asla söylemiyeeeğine” dair bir ifade kullanmadı
ğım belirten eşsiz sopranomuz Leylâ
Gencerin bu arada bir sözü bilhassa
toplantıdaki basın mensuplarının ve
dâvetl*ler*n dikkatinden kaçmadı:
“ Devlet Operası memleketin malı
dır, ben de bir Türk sanatkârıyım!"

A. B. D.
Kültür sarmaş dolası
(N ew York, Kasıttı, İlhan K. iftmaroğlu, yasıyor)
rutçeften sonra sıra şimdi Şostakoviçtedir. Şostakoviç. Hrenikof Kabalevski, Am irof ve şürekâ
sı. . . . Sovyet musiki sahnesinin bu
parlak yıldızları geçen hafta Am eri
kanın sanat hayatım inceliye durmak
ta, gördüklerini
öğrendiklerini -vs
Yeni Dünyada kazanadurduklan şe
refleri- İyi yoldaşların yapması gerek
t:ği gibi, aralarında paylanmakta, he
le, ser verip sır vermemiye azami dik
kati göstermekteydiler. Heyet, VVasmgtondada b:rkac gün geçirdi, mo
dern musikinin mekkesi Loulsvillee
gitti; New York'ta Columbia Üniver
sitesinde musiki profesörleriyle
ve
öğrencileriyle tanıştı. Nevv York Filârınonl Orkestrasırun bir konserinde
hazır bulundu ve bu münasebetle or
kestranın misafir şefi Eleazar de Carvalho programda bir değişiklik ya
pıp, Will:am Schuman’ın Yaylı Saz
lar Senfonisinin yerine Kabalevskinin
“ Colas Breugnon” uvertürünü çaldı;
olay, Kabalevskinin gövdesini göste
rip halkı selâmlaması İçin bir fırsat
teşkil etti. Bundan başka Boston Sen
foni Orkestrasının şefi Charles Milnhc
bu mevsim New York'taki ilk konse
rinde bir cömertlik gösterip, viyolon
sel konsertosunu idare etmesi İçin,
kürsüsünü Kabalevskiye bıraktı. Sov
yet bestecilerinin ziyareti münasebe
tiyle hazırlandığı aşikâr olan prog
ramda, Azerbeycanlı besteci Fikret
Amirofun "Senfonik Makam"ı da yer
almıştı.
Sovyet bestecilerinin Cs'umbia Ünlversitesini zivaretleri, olayın önemiy
le ilgili olrrçıyan bir derbederlik için
de cereyan etti. Üniversitenin musi
ki sınıflarından birinde öğrenciler,
ziyaretçilerin geleceği bildirilen saat n üstüne bir saat kadar sabrettik
ten sonra, başka bir dünyadan gelmiş
garip yaratıkları görmek merakı içirde bekledikleri Sovyet bestecileriy
le karş.laşabildiler. Şostakoviç ve şü
rekâsı, Columbia Üniversitesi musi
ki bölümü profesörlerinden Otto Luenins ve Vladimir Usaçevski i’.e bir
likte, bir masanın etrafında yer al
dılar Salona şaşkınlık havası "hâkim
di; kimse ne söyliyeceğini bilmiyor-
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Başvekilimizin oğlu Yilksel
S ayın
Menderes’in Hariciye
Vekâleti

Başkâtiplik imtihanına kanuni müd
detinden önce girdiği yolunda A kis’in
bir kaç hafta evvelki bir nüshasında
çıkan yazı mesnetsizdir. Her şey ka
nun vc nizâmlara uygun şekilde cere
yan etmigtir.
Vekâletimizin bilhassa hariçteki
teşkilâtında başkâtiplere duyulan şid
detli ihtiyaç dolayısiyle. zamanı esa
sen Vekâlet makamının talimatına
göre tâyin edilen başkâtiplik imtiha
nı son d 2fa altı ay kadar ileriye alı
narak yapılmış ve buna Yükse: Men
deres ile birlikte, onun duı umumda
olan. 17 kişi girmiştir.
Hariciye Vekâleti Umumi Kâtip
îdari İşler Muavini
Danis Tunahjril
du. Beylik sözleri solak sükûtlar ta
kip ediyor. Sovyet bestecileri Columtaia bestecilerinin yazdığı
eserlerin
partisyonlarını görmek istiyorlar, no
talar getiriliyor, sayfalar üstünkörü
çevrildikten sonra bir iki boş lâf edi
liyor. derken genç bestecilerden biri
piyanoya oturup eserini çalmaya baş
lıyor, fakat şaşkınlığından olacak,
notalar birbirine karışıyor ve ortaya
acayip bir gürültü çıkıyor, bunun üzerine eserin icrasının manyeWonla
dinletilmesine karar veriliyor, rnanyetofon bulunup getirilene kadar va
kit beklemekle ve bakışmakla geçi
yor, manyetofon geldiğinde bozuk ol
duğu anlaşılr’-'r. tamiri için biraz va
kit daha harcanıyor, nihayet uğultu
ve zırıltılar içinde genç bestecinin eâeıi misafirlere dinletiliyordu. Şostakoviç ve şürekâsı Columbia’dan ay
rıldıktan sonra, ziyaretin sorumluluk
yükünü daha iyi hissetmiş olan Cohımbia profesörleri derin bir nefes
aldılar.
Bostropovîc*ln konseri
A merika İle Rusya arasındaki kttl‘ tür sarmaş dolaşmın bir tezahürü
de. iki memleketin profesör alışve
rişine karar vermeleriydi. Buna göre
Sovyet Rusyadan birkaç
profesör
Amer:kaya gelecek, buna kar:,ı da
Columbia Üniversitesinden birkaç
profesör -karara göre "beşten fa^la
olmamak ilzere” - Rusyaya gidecekti.
Tezahürler arasında, Sovyet mu
sikişinaslarının Amerikana vereceği
konserler de vardı. Ocak ayı başın
da Moskova Devlet Senfoni Orkest
rası Camegie
Hall’da, Ivanof ve
Kondraşin gibi şeflerin idaresinde,
Gilels. Şafran gibi solistlerin iştira
kiyle. bir seri konser verecektir. Davld Oystrah’un bu mevsim Anvirikada gene konserler vermesi beklen
mektedir. Bundan başka çellist Mstislav Rostroooviç geçen hafta Carnegie Hall’da bir resital vermiştir.
“ Viyolonselin Oystrah’ı” diye ta
nıtılan Rostropoviçin. ünlU kervancı

nın gölgesinde
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musikişinas olmadığını, kendi değer
leriyle, kendi babanlarıyla
metlek
hayatını allrdürme hakkını kazarımı#
mükemmel bir musikişinas okluğunu
anlamak İçin. Rostropoviçten tek bir
eserin tek bir bölümünü dinlemek kâ
fidir. 34 yaşındaki Rostropovıci 'bu
günün en ivi viyolonselcisi" olarak
görmek mübalağa sayılmaz. Hattâ
Oystrahın, Rostropoviçin sanatkâr
şahsiyeti yanında, konservatuar ke
man öğretmeni olarak kaldığı söylenebüir. Sovyet musikişinaslarının bir
çoğu gibi Rostropoviç de barok mu
sikiyi romantikleştirmek temayülünü
göstermekte, programında modem eseriere yer vermekten kaçınmakta
dır. Bu anlayışla Bach'm çello siiitinl
çalmak, kalem efendisine “ blue jeaııs’’
giydirmek gibi b rşeydi ama, Brahms,
ya da Rahmaninofa sıra geldiğinde
Rostropoviçin tefsir tarzına söz söy
lenemezdi. İcra hızı, çok notalı geç.tlerin temizliği ve çevikliği .halam
larından Rostropovtçle kıyaslanabile
cek birkaç viyolonselci gösterebilir
di.
Rostropoviçin Camegie Hail prog
ramında Şaporinin kısacık scerzosundan başka Sovyet eseri çalma
mak, bundan başka, ev sahiplerine
bir lûtufta bulunmak istermiş gibi,
ek parça olarak Gershwin’in piyano
prelüdlerinden birinin viyolonsel dü
zenlemesini
çalmak
inceliğini de
gösterdi.

relliniıı çıktığın» gör«n seyirci te
nor Robert Nagy derhal sahne geri
sine koştu. Don Curzio rolü için bir
tenoıa muhtaç bulunulduğunu anla
mıştı. CarelH “ Viyanadan beri Don
Basilio rolünü söylemedim. Ne yapa
cağım şimdi?” diyip duruyordu ama,
Robert N agy’nin, Viyanada bile söy
lememiş olduğu bir rolü söylemesi
ne imkân olmadığı için Carelli hafı
zasına güvenip rolü devam ettirecek,
Nagvde Don Curzioyu oynıyacaktı.
Temsil hâdisesiz cereyan etti.
Oyundan sonra, beklemedikleri bir
sırada sahneye çıkmış, fakat kazasız
belâsız hâdiseyi atlatmış iki tenor
beraberce halkı selâmladılar. Eve
dönerken Carelli dostlarına "İy i kİ
şu son günlerde. Don Basilio rolün
de kaydetmiş olduğum plâğı sık sık
dinlemiştim” diyordu.

Callas özür diliyor...

]V ew York Metropolitan operasının
genel direktörünün telefonu çaldı.
Dünyanın bu en büyük operasındaki
kurduğu düzenle şöhret yapmış olan
genel direktör Rudolf Bmg,
rahat
koltuğundan kımıldamadan elini uzattı. Ahizeyi kulağma götürdü. Tele
fonun öbür ucundan direktörün uzun
zamandır duymadığı tanıdık bir ses
konuşuyordu.
"Anlaşmazlıkları ar
tık halledelim. Gene Metropolitanda
söylemek istiyorum..” Rudolf Bing
gülümsedi. Dünyanın en şöhretli sop
ranosu yaptığı şımarıklıkların azabı
içindeydi. “ Peki” dedi...
Salondan sahneye
İtalyada kocasından ayrılmak 1p
eçen hafta bir akşam Metropoliçin açtığı davâda bulunmak üzere
tan operasında, Mozart'ın “ FigaDallastan Ncw York yoluyla hareket
ronu*ı Düğünü-’ nün birinci perdesi
eden şöhretli sopra.ua Maria Callaa.
oynanmaktayken iki tenor, biri so
New York hava alanından Metropo
yunma odasında gazete
okumakla,
litan direktörüne telefon oderek ara
öbürü salonda operayı seyretmekle,
larındaki anlaşmazlığı
kaldırmağa
kaygısızca vakit
geçirmekteydiler.
muvaffak olntlıştu. Biraz sonra ken
Bir üçüncü tenor, kuliste sırasının
disiyle konuşan gazetecilere bu ha
gelmesini bekliyordu. A z sonra Char
beri verirken gözlerinin içi gülüyor
les Kullmann, Don Basilio rolünde,
du. Maria Callas’a göre opera ile ara
sahneye çıkacaktı. Bir ara Kullsının açılmasına büyük çapta kocası
mann. bir şeyin farkına vardı ve
Giovanni Battista Meneghinl sebep
dehşet içinde kaldı. Sesi kısılmıştı.
olmuştu. Şimdi ondan ayrılması bü
Zâten günlerdir soğuk algınbğı yütün meseleyi halletmiş olacaktı.
rilnden yataktaydı. Am a artık iyi
Dallas operasıyla yaptığı anlaşma
leşmişti. Doktorlar sahneye çıkabile
neticesi “ Sevil Berberi” operasında
ceğini söylemişlerdi. Zaten o da ken
oynaması gerekirken boşanma davâdini iyi hissetmekteydi. Sesi yerinsı üzerine İtalyaya hareket etmek zo
deydi, kezâ formu da... Am a işte,
runda kalınca Dallas opera idaresi
tam sahneye çıkacağına birkaç da
yerine Scala’nın sopranosu Eugenai
kika kala sesi gene kısılıvermışti.
Ratti'i angaje etmişti. Bu defaki ay
rılığı gerek opera idarecileri gerek
Derhal soyunma odasına koçtu.
operaseverler tarafından aniayışla
Orada meslekdaşı Gabor Car e İli ga
karşılanmıştı.
zetesini okumıya devam ediyordu.
Maria Callasm Metropolitan ope
Carclli’nin sahneye çıkmasına daha
rası ile bu kadar kolayca anlaşabile
vakit vardı. Oynıyacağı Don Curzio
ceğine vc yeni mevsime saVncie gö
rolüne sıra ancak üçüncü perdede
geliyordu. Kullmann, fısıldıyarak, bo rülebileceğine ihtimal verilmenıekted r. Bu mevzuda bir açıklama yapan
ğazını göstererek,
durumu anlattı.
Metropol’tan operası sözcüsü "Misa
Carelli güldü. "Alayın sırası mı ca
Callas’m 1960 - 61 mevsiminde ope
nım? Bir iki dakika sonra sahn^ve
ramızda söyliyebileceğini pek san
çıkacaksın. Haydi git kulise, yerini
mıyorum,. Bu sâdece belki misafir
al” dedi. Am a Kullmann şakasında
8an'atkâr olarak
mümkün olabüeısrar ediyordu. Careili nihayet işin
cektir. Çünkü 1960 - 61 mevsiminin
ciddiyetini
anlıyabildi. Don Basilio
programını çok önceden tesbit ettik
kostümünü Kullmann'm üstünden
ve bütün hazırlıklar tamam anıma
çıkarıp aceleyle sırtına geçirdi ve
bulunuyor. Değişiklik yapabileceği
a&hneye fırladı.
mizi sanmıyorum” demiştir.
Salonda. Kullmarmm yerine CaAKİ3, tS KASIM IS58
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Ankara
“Yalan”
O

0 Kasım Cuma gecesi Devlet Tiyatrosunun Küçük Tiyatro sah
nesinde bu mevsimin ikinci telif piyesi
temsile başlandı. Piyesin adı: Yalan.
Yazarının adı: Orhan Asena. Orhan
Ascnanın daha önceki mevsimlerde
£>evlet Tiyatrosu sahnelerinde “ Gılg&meş - Tanrılar ve İnsanlar” , “ K or
ku” ve “ HUrrem Sultan” adlı piyes
leri temsil edilmişti. Ayrıca ismi Van
Gogh Operasmın livresini yazanlar
arasında da görünüyordu. Hatta livrenin ilk orijinal metnini tek başına
o yazmıştı. Yani adı artık tiyatromu
za “ piyes yazan” olarak geçebilecek
bir duruma gelmişti. Tabii şayet bir
piyes yazannın piyes yazarlığı vasfı
nı kazanabilmesi için sadece oynattı
ğı piyeslerin sayısına bakmak kâfi
gelirse...
Dr. Orhan Asena prolog, Üç perde
ve epilogdan ibaret “ Yalan” dramı
nı oynatmasaydı ne kaybederdi? T i
yatronun gişesinden cebine girecek
t**s - on bin lirayı. Oynatmakla neyi
■kaybetti? “ Piyes yazan” olarak adı
etrafında şimdiyedek toplamağı ba
şardığı bir yığm ümidi...
"Yalan” ın konn.su:
2
1 yaşlannda genç bir kıs, Vicdan
** Ilçin Saraçoğlu- bir gece ailesi ef
radı sinemada iken havagazıyla inti
har eder. Kızın intihan üzerine ola
ya Savcı -Turgut Sarıgöl- el koyar
ve intihara sebep teşkil edecek bir
ipucu bulabilmek için bütün ev hal
kını. yani Anneyi -Meliha Ars-, Ba
hâyı -Çetin Köroglu- Kırkardeşi Vildanı -Tijen Par- ve Vicdanın nişanlısı
Nejatı -Erol Amaç- teker teker sor
guya çeker. Bu soruşturma sonunda
gene kızın intihanna sebep olacak
hiçbir nokta göremez. Savcının sah
nenin arka plânında cere” an eden bu
soruştnnnası esnasında ön plânda da,
yani Mehmet A li ailesinin oturma
odasında başka türlü bir soruşturma
Cereyan eder. Vicdanın hayali san yeşil renkli bir ışık ortasında sahne
ye gelerek sırasıyla önce Süreyyayı,
•yani anneyi-, sonra Mehmet A li’yi,
-ynni babayı-, sem perde de kızkarde?ı Vildanla, nişanlısı Nejatı Savcıya
yalan ifade vermekle itham eder. An
laşıldığına göre Vildan aslında bir
semboldür.
Yani
kahramanlardan
herbirinin kendi kendileriyle, kendi
vicdanlanyla hesaplaşmalannı ifade
eder. Bu hesaplaşma sonunda önce
Annenin yalanını öğreniriz: Süreyya
kocasından hayli genç ve hâlâ da gü
zel bir kadındır. Cinsî bakımdan da
Mehmet A li tarafından hiç tatmin edilmiş değildir. O sebeple, bir yandan
da kızlannm yetişip geliştiğini gör
dükçe, yani ihtiyarlığa dognı yakJaptıCım sezdikçe İsteri nöbetleri geçir
mektedir. Neticede son bir gayret
narfeder ve kocasını genç btr adamla
aldatır. Annenin yalanı bu, yani koca-

4iela, M K A U *

daha güzel bir kızdır. Aslında Nejatla Vildan birbirlerini sevmektedirler.
Bunu hiç göstermezler ama öyledir,
ik i genç hislerin: ancak Vicdanın ölü
münden sonra açıklamağa cesaret oderler. Bu da Vildanla Nejatın ya
lanlandır.
Acaba Vicdan sağlığında bütün
bu y&lanlann farkına vardığı için
mi intihar etmiştir? Yoksa onun da
kendinden dahi gizlediği bir yalanı
mı olmuştur? Bu son sual ancak epi
logun son satırlan içinde. Savcının
son sözleri üzerine beliren, daha doğ
rusu aç:k açık savcı tarafından orta
ya atılan bir sualdir. Zaten perde de
bu sual üzerine kapanır.
“ Yalaa” ın demek istediği
P

Dr. Orhan Ascna
Yazdın.» Oyıw.tma$a>M,..~
ya ihanetidir, tkinci perdede ise ba%anm yalanını öğreniriz. Baba her
nasılsa karısının kendisini aldattığım
haber alır, fakat ya kurulu bir dü
zeni bozmamak, ya da karışım haklı
gördüğünden durumu bilmemezüge
gıîlir. Bu da babanın yalanıdır. Üçün
cü perdede kızkardeşin yalanıyla, ni
şanlının yalanını öğreniriz. Vicdanın
İtardesl Vildan kendisine nazaran çok

iyesin konusundan da anlaşılacağı
gibi yazar burada kahramanların
yalanlarını ortaya dökerek bize onlann iç dramlarını vennek istemiş
tir. Ama kendisinin "Yalan” piyesiy
le yapmak istediği birşey daha var
mış. Bunu Dr. Orhan Asena Devlet
Tiyatrosu Dergisinde, piyesi hakkmdaki açıklama yazısında şöyle ifade
ediyor: “ Şurada oturduğu iki saat bo
yunca seyircim içinde ufak ta olsa
biı- tedirginlik hissetti mi? Söyle bir
ara gözlerini kendi içine, kendi için
deki yalana çevirerek ürperdi mi?
E^er ona bu tedirginliği duyurabildimse, eger onu kendi içine, kendi
içindeki yalana baktınp ta ürpertebriİdiysem kendimi ba-janlı savaca
ğım ”
Evet, gerçi seyirci iki saat boyun
ca oturduğu koltuğunda bir tedirgin
lik, bir ürperti hissetti. Ama bu için
deki yalanı görüp te hissettiği bir
ürpertiden ziyade baştan sona tiyat
ro tekniğinden mahrum, karakterleri
belirsiz, tinleri şekilsiz, en dolambaç
lı yoldan hedefine varmağa çabala
yan. aynı zamanda da fena sahneye
konmuş, alabildiğine fena oynanmış
bir piyes karşısında duyulan cinsten
bir tedirginlik bir ürperti oldu.
Reji ve Oyun
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Her öğretmenin, her öğren
cinin, her aydının okuması ge
reken bir ansiklopedidir. Her
faslkülü 100 kuruş, 10 faslkilllilk abone bedeli 10 liradır.
Şiaıdlyc kadar İS fasi kül yayın
lanmıştır. 20 lira gönderenlere
çıkan fasiktüler gönderilir ve
yirminci AttikUlo kadar dfcpne
kaydı yapılır. Bayilere uaiaderilM ttram t adrtnl : Bnrtalns
Y*v«wvi. P. K. Si - B&honllevkır
AN K A R A

V s*1-* sahneye koyar. Salih C&nar
da sanki biltün gayretiyle piyesin
kusurlarına oarmak basmış. Yazann
metninde oynadığından da fazîa ışık
la oynamış Meselâ birinci perdede.
Vicdan’ın hayalinin anneye göründü
ğü sahnede yazar "ışıklar kabartıla
cak. hayalin üstüne san - yeşil renk
te, onu korkunçlaştıracak bir ışık"
düşecek demediği halde rejisör bu llâveyi yapmakta fayda görmüş ne
dense. Zaten aydınlık sahnelerden çok
karanlık sahnelerin piyeste yer al
ması yetmiyormuş gibi böylece Salih
Canar seyirciyi büsbütün sıkıntıya
«okmak yolunu tercih etmiş. Rejisör'ün Vicdan’ı tamamen bir hortlak
olarak aldığı anlaşılıyor. Oysa Vicdan
sadece bir semboldür. Sembollerin
ise ille korkunç obııalan gerekmez.
Pekâlâ genç kız sahneye günlük kıy a
fetiyle gelebilir, böylece, hiçbir gay
ri tabiiliğe düşmeden sahnedeki vazi
fesini basit, günlük hayatın çerçeve
si İçinde de yerine retirebi lirdi. Sah
nede diğer şahıslar günlük hayatını
jraşark*!’. onu da sadece yazann gös-
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TİYATRO
t*rmek İfltadlğl şahıslara KÖaterebilir
di. Böyleo» piyes «ok sey kazanmış
olur yani seyirciyi karanlıklar içinde
düştüğü sıkıntıdan kurtarırdı. Bunu
yapmamış, buna yapmadığı gibi bir
de tempodan tamamen mahrum bir
mizansen tutturmuş. İkinci perdede
Vicdan babasının yalanıyla karşı kar
sıya geldiğinde sanki herşeyt birden
bir anda ifade edivermek istercesine
çırpınıyor, didiniyor da o anda ya
nında bulunan delikanlı bir adım ile
ri, bir adım da geri atmaktan gayrı
hiçbir şey yapamıyor. Bu durum za
man zaman Vıldan ıçrtı de aynı. Onun da çofcu zaman sahnede yapa
cak işi yok. Güzel bir biblo bir köşe
de unutulmuş, sıkıntıyla kollarını
çarprazlayıp açıyor.
Birinci perdede Vicdanın hayali
anneye göründüğünden bir müddet
sonra Süreyya sebepsiz bir atılışla
sahneyi
terkediyor. A rtık sahnede
yalnız kalan Vicdan da karanlıklar içinde hâlâ anneye hitabetmekte de
vam ediyor. Hattâ, ona birşey de gös
teriyor: “ Bak anne, ?u masayı görü
yor musun?” divor. Ama ortada anne
yok. Anne bundan sonraki sahneye
hazırlanmak ’ Mn üstüne bir sabahlık
giymek üzere kulise çıkmıştır.
Oyuna gelince; piyeste rol alan
Devlet Tiyatrosu sanatkârları sanki
topyekûn 50 yıl öncesinin tiyatro an
layışı içiiidcd.rlcr. Sert, aksanlı, kendiierin, de, seyirciyi de yorup bitap
düşüren bir oyun tarzı hemen hepsine
hakimdir. Vicdan’ı oynıyan Elçin Sa
raçoğlu -Ekmek Parası-nda verdiği
ümitleri brdenbire
kökünden silip
eüpürmektedir. Haydi, hayal sahne
lerini anlıyoruz. Fakat gtinlük hayat
ta eteklikli, süveterll genâ kızı oynar
ken tabiilikten bukadar uzaklaşma
sına ne sebep bulmalı ? Hele babası
nın annesinin ihanetini haber veren
o nerden geldiği belirsiz mektubu al
dığında saklanması gereken bir olayı,
bir ruh halini okadar büyük bir gay
retle ortaya dökmeğe çabalaması ne
dendir? Daima karnı ağnyormuş gibi
kıvranması, elhıi m iğdesine bastırma
sı. her repliğinin üstüne baltayla vur
ması da Elçin Saraçoğlu’nun piyese
verilen gayrıtabiiliğl artırmak İçin gi
riştiği gayretin bir ifadesidir.
Babayı oynıvan Çetin Köroğlu
bütün diğer şahıslara nazaran zaman
zaman bu sert oyunun dışına çıkı
yor. Fakat sadece yalnız olduğu sah
nelerde. Dramın diğer
şahıslarıyla
karşılaşınca o da İpin ucunu kaçırı
yor ve aşın bir melodram havası içindekl umumi gidişe ayak uyduru
yor. Anne’de Meliha Ars ise. ağlayış
larını dahi en yüksek perdeden tutuşa
kadar oyunun sivri sivri yontulmuş,
daha doğrusu yontulup ta hiçbir yu
varlaklık, yumuşaklık verilmemiş g i
dişini destekliyor.
Piyeste hiçbir fonksiyonu olmıyan
lâflar gibi hiçbir fonksiyonu olmıyan
şahıslar da var: Meselâ hizmetçi.
Dekor bütün bu olup bitenlere uy
gun. Kapılan siyaha boyanmış, arka
plâna açılan camlı kapıya dahi kirli
beyaz bir renk vurulmuş. O da arka
plânı gösterebilsin diye. Tsl bir kapı
3Q

pekâlâ bu isi görebilirdi Yahut da
tül perdeler—
Kısacası "Yalan” hersayt Oa #0
yıl evvelinden kalmış hissini veren
kötü b r melodram örneği.
Metindeki başarısızlık
I | r. Orhan Aseıuı piyesini defalarca yamp söııen bir ışık oyunu
formu içine oturtmuş. Bu daha önce
de bir çok yazarlar tarafından defa
larca denenmiş, fakat seyirciyi sık
sık karanlıkta, sıkıcı bir hava İçeri
sinde bırakmaktan gayrı hiç bir işe
yaramadığı için terkedilmeğe mah
kûm kalmış bir form olmuştur. Or
han Asena söylemek istediği şeyi
dılmdüz, bir apartıman dairesi için
de ve ışıklardan bu kadar fazla me
det ummadan söylemiş olsaydı belki
de seyirciye o vermek istediği ür
pertiyi verebilirdi. Çünkü böylece se
yirciyi bir günlük hayat içerisine al
mış, onların herbirinı kendi evinin
mahremiyetine sokmuş olurdu. Hal
buki sahnede uzun, beyaz bir hort
lak kılığı İçinde ve mütemadiyen sa
rı - yeşil bir ışık ortasında belirip
uzun uzun bildikleriyle beraber dü
şündüklerini de hikâye eden Vicdan
ın görünüşleri seyirciyi
durmadan
yaşanan bir günlük hayattan koparı
yor, adeta kendilerinin hiçbir zaman
içinde bulunamayacakları bir hortlaklı e v » sokuyor. Yazar piyesinde
yer yer günlük hayata dönmemiş
mi? Dönmüş. Fakat bize gösterdiği
bu günlük hayatın olaylan Vicdanın
o bitmek tükenmek bilmeyen ağıy
kalabalığı yanında öylesine cılız, öy
lesine kifayetsiz kalıyor ki piyes ya
sanmış veya yaşanmakta olan bir ha
yatın sahnede tekran olmaktan zorla
uzaklaştırılıyor, ölmüş bir genç kı
zın şikâyetleri, çırpınmaları ve hattâ
ukalâlıklarının ifadesi haline geliyor.
Kısacası başta da ifade edildiği gibi

Orhan A sen* söylemek İstediği hede
fe varmak için an dolambaçlı yolu
seçmiş, günlük hayatımızda sık sık
rastlanabilecek
birtakım
olaylan
gayrıtabii bir atmosfer içinde boğul
mağa terketmiştir. Başarısız bir mi
zansenle başarısız bir oyun da bu
kördöğüşe katılınca ortaya manakyan tarzı bir “ facia” çıkmıştır.

Talebe Tiyatroları FVstivali:
rF ürk Millî Talebe Federasyonunun
Istanbulda tertiplediği IV. cü Ta
lebe Tiyatroları festivali geçen hafta
sonunda, 20 Kasım Cuma günü sona
ermişti. Geçen hafta bu sütunlarda
verdiğimiz festival programı aynen
tatbik edildi. Festivale katılan yedi
talebe tiyatrosu topluluğu İçerisinde
en fazla dikkati çeken iki topluluk
oldu. Bunlardan biri Akademi Tiyat
rosunun temsü ettiği pandomim oyunlan idi. Akademililerin bilhassa “ Ber
ber” , “ Sinema” , “ Doğumdan Ölüme''
“ Arsız Çocuk” adı altında verdikleri
pandomim örnekleri hayli başanlı idi.
Festivalde başan kazanan diğer top
luluk ta Ankaradan Sahne Z idi. Sah
ne Z Gllner Sümerin rejisi ve idare
si altında Turgut Özakmanm “ Hastahane’'siyle Çekhofun
‘T e k lifin i
temsil etmiş, bilhassa “T e k lif' seyir
ciler tarafından uzun uzun alkışlan
mıştı. Sonucun bukadar başanlı ola
cağını işin aslında Sahne Z liler de
ummuyorlardı. Zira festivale bütün
diğer topluluklar kadar onlar da ge
reği
kadar
hazırlanamamışlardu
Bir haftalık ciddi bir çalışma netice
sinde İstanbul ve Ankaradan festiva
le iştirak eden talebe tiyatro topluluk
tan az veya çok başanlı da olsa yi
ne de festivalin vapılmasından mem
nunluk duymuşlardı. Çünkü bu ken
dilerine faaliyetlerini gösterecek bir
fırsat vermişti.

Sahne “Z” de Teklif
BatarUt *ta
AKİB. İS K A S I K
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Filmler
Sâkin Amerikalı.
r

EÇ EN hafta Ankara’da gösterilen "The Quiet American Bakın Amerikalı” adlı fllm.n
dış sahneleri Saygonda, iç sahneleri
de Komada, meşhur Cinecitta stüdyo
larında çekilmişti. Filmin çekiminde
çalışan elli kişinin Saygonda karşılat
tığı güçlüklerin haddi hesabı yoktu.
Bunların başında taksi şoförleri
nin filmcilere tehlikeli dakikalar ya
şatması, Vietnamın
meşhur sıcağı
ve film çekme şartlarının son derece
kifayetsiz oluşu yer alıyordu. Film
ciler bütün bunlardan başka kendi
lerini kaptırdıkları yalnızlık hissin
den de bir türlü kurtulamamışlardı.
"Sâkin Amerikalı” nın senarist rejisöınl Joseph I* Mankiev/icz, Amerikaya döndüğü zaman
“ Saygonda
kendimi o kadar yalnız hissettim ki,
bir ara bu şehrin dışında bir dünya
nın bulunduğunu düşünemez olmuş
tum” demişti. Çekim ekibindekiler
ancak Romaya, Cinecitta stüdyola
rına kapağı attıkları zaman geniş
bir nefes almışlardı. Fakat Saygon’
daki sıcaktan, Vietnam yemeklerin
den, Doğu Adetlerinden ve film çe
kilirken karşılaştıkları beklenmedik
meselelerden uzun uzun bahsetme
den de yapamamışlardı.
Vietnam, hükümeti "Sâkin Am e
rikalı” yı hazırlayan Figaro Inc. adh
film şirketine her türlü kolaylığı te
min etmişti. Saygonda
Budistlerin
devam ettiği bir tapınakta film çek
mek fırsatı bu sâyede elde edildi. Çe
kim gününden haftalarca önce pro
düksiyon şefi F. E. Johnston ve Bu
dist papazları bir tarih üzerinde an
laşmışlardı.
Kararlaştırılan günde
Ban’atkflrlar tapmağın bulunduğu
yere çeldiler, fakat içeri giremedi
ler. Gökteki ay üçüncü devresini henllz doldurmadığı için yabancıların
tapınağa ayak basmaları doğru bu
lunmamıştı.
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gitmişlerdi. Bu kasabada yapılacak
olan dini bir merasim film * çekile
cekti. Kalabalık sahnelere meraklı
Hollyıvoodcular için bu dini merasim
kaçırılmaması ica beden bir fırsat
tı. Cao - Dal mezhebine bağlı 40.000
kişinin Tav Ninhde toplanması ha
kikaten mllhlm bir hâdiseydi. R eji
sör Mankievvicz beş kamerasını da
büyük bir merasime
iştirak ettiği
sanılan bu 40.000 kişinin üstüne çe
virdi ve kendisine göre
kalabalık
sahnelerden birini en mükemmel bir
şekilde filme çekti. Filmcilerin bazı
larına kalsa bu merasimin dini ilgi
lendiren bir tarafı yoktu. Fakat hep
si Doğudaki
hayatın ve âdetlerin
yabancısı sayılırdı. Kimsenin akima
ağzını açıp bir şey söylemek gel
medi.
Mâsum filmcilerin dini bir mera
sim sandıklan bu toplantı aslında
Cal - Dal mezhebinin Kamfoodlaya
sürülmüş olan reisini geri getirmek
İçin tertiplenmiş bir gösteri yürü
yüşünden başka bir şey değildi. İşin
tuhaf tarafı, Vietnam polisi de bu
gösteri yürüyüşüne mâni olamamış
tı. Film kameralarım gören ilgililer
merasimin “ Sâkin Amerikalı” için
tertiplenmiş bir sahne olduğunu san
mışlardı.
Film çekiminde kullanılan metodlann aksine, “ Sâkin Amerikalı” nın
ekibi Saygonda önce en gllç sahne
leri filme almakla İşe başlamıştı. Sa
bahın altısından akşamın beşine ka
dar ilk üç gün “ Çin Yeni Yılını” so
kaklarda kutlayan halkın filmini
çekmekle geçti. Film i görenlerin ha
tırından çıkmayan bu kalabalık ve
hareketli sahneleri filme almanın ne
kadar güç bir iş olduğunu söyleme
ye lüzum yoklur. Bu sahnelerin bir

de înglllz, Fransız, İtalyan. Alman.
AvusturyalI.
PolonyalI.
VietnamlI
ve Amerikalı elemanlardan meydana
gelmiş, birbirinin lisanım anlamayan
kimselerin bulunduğu bir film ekibi
tarafından çekildiğini hatırlatmak
rejisör Manklevvlczin önüne çıkan
güçlüklerin derecesini çok daha iyi
gösterir. İşin tuhaf tarafı da Uç gün,
üç gece fasılasız bir çalışma netice
sinde filme alınan bu sahneler “ Sâ
kin Amerikalı” nın jenereğine sâde
ce fon olarak kullanılırı ıştır.
“ tlçüncü Adam” , “ Odd Man O utKötü Adam” , “ Romeo ve Jülyet” ve
“ Trapez” filmlerinin şöhretli kainerameni Robert Krasker de “ Sâkin
Amerikalı” yı çekerken çeşitli güç
lüklerle karşılaşmıştı. Saygonun kız
gın güneşi ve şehirin 10 derecedeki
tul dairesinde bulunması, öğle güne
şinin yatık şualan altında film çek
meyi imkânsız bir duruma sokuyor
du. Krasker bu sebepten öğle vakti,
boğucu sıcakta ve kızgın güneş al
tında film sekerken kocaman ark
lâmbalarını da kullanma ş ve V iet
namlIların hayrete düşmelerine se
bep olmuştu. A yn ca Hollywoodun
film hilesi yapan elemanlarından
Rocky Cline ve George Schlickerin
Hindi - Çini Harbi sırasında Saygo
nun içinde bulunduğu havayı yarat
mak maksadı ile patlattıkları bom
balar da şehir halkının haklı bir kor
kuya kapılmasına yol açmıştı. Say
gon Valisi birkaç kere Vietnam Rei
sicumhuru Dlemln yanına çağrılmış
ve kendisinden infilâklar hakkında
malûmat istenmişti.
Bütün bu zorluklar ve rahatsız
lıklar neticesinde meydana çıkan
"Sâkin Amerikalı”
için ne denebi
lirdi? Graham Greencnin romanın
dan perdeye aktarıldığı İçin yer yer
uzun tartışmalarla ve seyirci üstün
de tuhaf bir tesir yaratmak gâyeslyle bir takım gürültülerle doldurulan

Rejisör Mankiewiczin planları
nı altüst eden başka bir hâdise de
hafta sonunu geçirmek için Hong
Konga giden filmin yıldızlarından
Audie Murphynin geçirdiği apandisit
ameliyatı neticesinde orada bir hafta
kalması oldu. Rejisörü ve film çeki
mini ilgilendiren güçlükler birbirini
koValarken fütursuzca otomobil kul
lanmasını âdet edinmiş Saygon şo
förleri de sık sık sebep oldukları ka
zalarla filmcilerin başına türlü işler
açıyorlardı.
Bütün bunlar yetmiyormuş gibi
“ Sâkin Amerikalı” nın çekim ekibi
tarafından
Vietnam
Hükümetinin
tasvip etmediği bir gösteri yürüyüşü
de işin aslı bilinmediği için filme
alındı.
Provaaız çekilen sahne.

p timciler Saygondan 75 mil uzakö T a y Ninh adında bir kasabaya
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France - Soinn bu beyanını pu söz
lerle tekzip etmektedir.
"tkinci gol nizamidir. Zira kor
nerden gelen top kaleciyi aşmış ve
Şerefin kafasma gelmişti. Bu futbol
cu kafayı vurduktan sonra, yere dUştrkcn rakibinin omuzuna dRyanmıştır. Bundan daha normal atılmış bir
gol olamaz. Gol tamamen nizami bir
şarjla atılmıştır.
Maçın hakemi hakkında l'Equipe
gazetesinde çıkan bir beyanatta, ise
şunlar yazılıydı” .
“ Müsabakanın idaresi benim için
kolay olmuştur. H em ekaiar çatışma
lar olmuşsada, bunlar fena niyetle
yapılmamıştır. Eger fikrimi söyle
mem icabederse. Nice Avrupa kupa
sında kardöfinalleri oynayacaktır.”
Maçın hakemi Kralaus L ’equipe
gazetesinin, kendisine atfen verdiği
bu beyanatında şu sözlerle
tekzip
•diyordu.
“ Ben L ’equtpe gazetesi muhabiri
ne, Nice Ft nerbalıceyi Fransada maglûbedeccktır. demedim. Kaldt ki hiç
bir maçdan öncede şu kazanacaktır
diye bir tahminde bulunmam. Yalnız
Fcnerbahçenin Fransada daha şuurlu
oynaması lâzımdır. Şunu da söyliyeb.ürim, Nice kendi sahasında burada
oyna ligi oyımun daha iyisini oynıyacaktır. Çünkü orada da avantajlara
Nice sahip olacaktır. Buna rağmen
Fransada oynanacak Fenerbahçe Nice maçının neticesini söyleyemem.
Futbol bu belli olmaz” .
Maçın hakemi gerçekten haklıy
dı. “ Futbol bu belli olmaz ki..”
Lef ter bir Üstad
T,’ enerbahçe takımının büyük fut* bolcu.su Lefter, hocasının kendisina verdiği pasörlllk vazifesini fazlasıylc başarmış, arkadaşlarına sayısız
fırsatlar hazırla:nışdı. İşte bu usta
futbolcu hakkında L ’equipe gaze
tesi, maçın kritiğini verdiği yazısında
Lefter üzerinde ziyadesiyle durmak
ta ve ona "Herşeye muktedir üstad
futbolcu” Unvanını vermektedir. Gol
lerden ilkinin onun verdiği pasla, ikincisinin de attığı nefis kornerle atıldıgını kaydeden gazete, Canın da
fevkalâde oyunundan
bahsederken,
genç futbolcunun vasıflarını şu kelimelelerle ifade etmektedir. Zarafet,
canlılık ve şut..

ler Galatasaray - Fenerbahçe ve Be
şiktaş klüplerinin temsilcileri, bu is
teklerinin kabul edilmemesi karşısın
da. kendi aralarındaki maçlan. hat
ta lüzum gördükleri bazı karşılaşma
ları kemi' stadlarında ovnamayı dahi
Federasyona kabul ettirmişlerdi. Eger İstanbul Bölgesi ve Belediyesi bu
miktarları indırnıiyecek olurlarsa, lü
zum gördükleri maçları Fenerbahçe
stadında oynıyacaklar ve Federasyon
bu değişikliği kabul edecekti.
Üç büyükler Federasyondan ko
pardıkları bu tavizin yanısıra. Fede
rasyon fonundan 30 ar bin lira koparmıya da muvaffak olmuşlardı. Bu
klüplerin ileri sürdükleri yardım ge
rekçesinde, büyük masraflar karşı
sında elde edilen gelirleri ile idare edemedikleri ve zaruret içinde bulun
dukları zikrediliyordu.
Onlar zaruret içinde olunca, mil
li ligin diğer takımlarının hali nice
olurdu ki. Nitekim bu mevzuda di
ğer klüplerde de bir ayaklanma baş
lamıştı. Istanbuldan sonra, milli lig
de oynıyan 5 Ankara takın ı bir gece
Demirspor lokalinde toplanmış. duru
mu gözden geçirmiş ve Federasyonun
üç büyüklere her hususta taviz ver
diği kanaatına varmıştı. Federasyo
nun bu tutumu şiddetle protesto edi
lecek, Fenerbahçe.
Galatasaray ve
Beşlktaşdan çok daha faz'a mail sı
kıntı içinde bulunan kendilerine de
aynı hakların tanınması istenecekti.

Her hafta lSObin
den fazla iusan
A K İ S '1 b ö y l e
merakla okuyor

Nitekim, bu hafta millî ligde Istanbulda ovnayan iki Ankara takımı
Hacettepe ve Gençlerbirligi, bu deplâsmandan eli boş dönmüştü. Gerçi
sahadan kazançlı ayrılmışlardı ama,
elde edilen hasılattan hisselerine dü
şen para hiç mesabesindeydi. Cumar
tesi günü oynanan Hacettepe - Bey
koz, Gençlerbirl.gı - Adalet maçlannı
Mlthatpaşa stadında seyretmeye 1976
kişi gelmiş ve 5072 lira gelir sağlan
mıştı. Bundan Saha, Belediye, Eölge
hisseleri ile masraflar çıkarılacak olursa klüplerin eline geçecek paranın
gülünç halini kestirmek güç değildi.

BUNLAR

SİZİN ti. ÂNLAKI

NIZDAN

FAYDALANABİLE

CEK MÜSTAKBEL

ZlÜŞTB-

KİLERİNİZDİR.

Hasılât meselesi
\ T illi ligde oynanan maçlarda, btlyük maçlar hariç, diğer maçlar
da elde edilen hasılâtın iç.nden Bele
diye, Bölge, Stad hisseleri ve diğer
masrafların çıkmasından sonra klüp
lerin eline gecen miktarlar hiç de tat
minkâr bulmıyan klüpler. Federasyo
na karşı cephe almakta idiler. Hattâ
büytik maclan oynıyan ve kendilerini
büyük gören klüpler, bu konuda Fe
derasyona karşı ilk hareketi yapmış
lardı. Onlar bu mevzuda ilgililerle
temaslarda bulunmak üzere Federas
yonla anlaşdıktan sonra, bazı istek
lerini de Federasyona kabul ettirme
ye muvaffak olmuşlardı. Üç büyükSİ
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Kurtuluş Yayınları
ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK ve GENÇLİK ANSİKLOPEDİSİ’NÎ
yayınlayan KURTULUŞ Y A Y IN E V İ
BAKİ KURTULUŞ tarafından hazırlanan yeni eserini sunar.
Küçük bir ansiklopedi olan bu eserde, başlangıcından zamanımıza j
kadar Türk ve Dünya şair ve yazarlarının hayatlarından, eserlerinden
söz edilmekle, ayrıca Türk ve Dünya edebiyatlarının bir özeti verilmek- j|
tedir. HER ÖĞRETMENİN, HER ÖĞRENCİNİN, HER K İTA P SE- j
VERİN EDİNMESİ GEREKEN BÎR ESERDİR
Kitap resimlidir, Fiyatı 6 Liradır.
İstanbul ve taşra kitapçıları için toptan isteme adresi : KÜLTÜR KİTABEVt, Ankara Caddesi, 62/2 — İSTANBUL
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