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—  K e n d i  A r a m ı z d a ----
Sevgili AKİS Okuyucuları
J^Jeonıua bu haftadan itibaren normal düzenine kısmen kavuşmuş. bu

lunuyor. ü ç  haftalık  çırpınma sayesinde, biraz geç de kalarak olsa 

A K İS  Tilrklyenln her tarafındaki yüz binlerle okuyucusuna ulaştınla- 

bllm lçtlr. Baskı o derece fazla olmuştur ki bu yüzden bazı mecmuaların 
piyasaya bozuk çıkması önlenememiş, bîr tak ım  satırlar ta ma mil e ezil

miş, okunmaz hal alm ıştır. Bunların fevkalâde hallerin doğurduğu fev

kalâdeden İhmaller olarak kabul edilmesini rica ederiz. Şimdi, başımız 

nisbeten rahatladığından yllz binlik bir baskı için tedbirlerimizi alm ış 

bulunuyoruz. Gerçi g«ne bu m iktarda mecmuası piyasaya tel dikişi 
yapılm ış halde çıkarmam ız köhne tesislerimizle m üm kün değildir. F a 

ka t lim it ederiz k i bu hafta  bozuk mecmua adedi biç yüksek olmaya

cak ve okuyucularım ız satırların mânasını keşfetmek için  göz nuru 
dökmeyeceklerdir. Zaten teknik aksflMkfclannuzı affettirmek maksa

dıyla hiitıin A K lS  ekibi 27 Mayıs sabahından İtibaren seferber halde

dir. Bu çalışmaların neticesi olarak bütün hâdiseleri bilinmeyen taraf

larıyla ve d erli toplu şekilde sadece A K lS  aksettirmekle, okuyucuları

na manzarayı kuşbakışı seyretmek İmkânını sağlamaya m uvaffak ol

muştur. N itekim  geçen haftanın sonunda Hürriyet şehitlerim izin An- 

karadokl cenaze törenini radyolarının başında tak ip  eden AKİK  oku

yucuları spikerlerin ağzından tanıdıkları bazı cümlelerin döküldüğünü 
lşltmlşlerdlr. Hakikaten tören sırasında 27 Nlsaıı - 27 -Mayı» devresinin 

hikâyesini an latan spikerler bu vazifelerini düpedüz A K lS  oku malda 

en gilzel şekilde yapmışlardır. Spikerler genç teğmen A li İhsan K ai

msem hikâyesini ve şehadetlnl de AKLS İn cümleleriyle dinleyicilerine 

nakle t inişlerdir.

Okuyucularım ıza bu hafta da a lâkalarına lây ık  bir m ecmua hazır

layabilmek için çalıştık. YURTTA O LU P  B İT E N LE R  sayfalarım ızda 

bir hafta  boyunca başkentte cereyan eden bütün hâdiselerin ta fs ilâ tlı 

hlkâyeai bulunmaktadır. Yeni İktidarın nelerle meşgul olduğu, hangi 

şartlar altında ve nasıl bir istikamette, çalıştığ ı dikkatle tetk ik  olun

muş, A K İS  muhabirleri kapalı kapıların arkasında olup bitenleri öğ

renmek im kân ın ı sağlamışlardır. Bundan başka Yassıaduya şevkleri 

bir s ‘-rpriz teşkil eden Bayarla Menderesin llarblyeden nasıl ç ıkarıl

dıkları, hangi vasıtalara '«indirildikleri, bu yolculuk sırasındaki ruh 

haletleri ve adadaki hayat şartlan  aynı sayfalarda en emin kaynaklar

dan alınan m alûm ata dayanılarak anlatılm aktadır. Okuyucularım ız 

Ankarada ısrarla dolaşan ve Nam ık  Gedikin intiharıy la a lâkalı bir idd i

am a üzerinde de şüphesiz dikkatle duracaklardır.

★
jg u  hafta zevkle okuyacağınız yazılardan biri “C.H .P.” başlıklı yazı

m ız olacaktır. İnöniiniin partisinin pek kısa bir istikbalde TUrklyede 

iktidarı yeniden ele alacağından a rtık  zerrece şüphe yoktur. İçerde de 

belirtildiği gibi aslında bunun İhtilâlle bir alâkası nıevcut değildir ve 

C.H.P. y i İh tilâ l iktidara getirm iş olmayacaktır. A K lS  bundan aylarla 

evvel neşrettiği -ve İk tidar büyüklerini deliye çeviren- meşhur Seçim 

Haritasında Tiirklyrde durumnn ne okluğunu ortaya koymuştu. 1!>59 

dan İtibaren TUrklyede geniş seçmen kütlesinin C.H.P. safına geçmiş 

olduğu açık bir hak ikattir. İh tilâ l sayesinde m illi lra.denln i>u tezahü

rü  kardeş kavgasına mahal vermeksizin tecelli edecek, İktidar bir d«v 

mokrasiye lây ık  şekilde kolaylıkla devredilecektir. Ancak bu, C.H.P. 

nln kendisini o yakın iktidar günlerine daha İyi hazırlaması lüzum un! 

doğurmaktadır. “O J I.P .” başlıklı yazım ızda okuyucularım ız bu parti 

içinde beliren ve durdurulması gereken bir tak ım  şahsi endişe, temayül 

ve gayretlerden haberdar olacaklardır. H iç bir partiyi tutm adığı ve 

sadece inandığı fikirleri savunduğu, bir partinin ikbalini değil memle

ketin saadetini diişUnfiöğ’l artık  herkes tarafından anlaşılm ış olan 

A K lS  bugünkü Geçici İdareyi de, y annk i İktidarı da ve onun karşı

sında belirecek Muhalefeti de dün DJP. yi yaptığ ı gibi ikaz etmekte 

devam edecektir. B izim  “dostlara yard ım " anlayışım ız budur. N itekim  

bu haftak i başyazısında da Metin Toker C.H.P. den bütün namuslu ay

dınların -bizim kanaatim izce bugünkü İh tilâ l cnların eseridir- ne bek

lediğini dile getirmektedir. Elbette W bu İkazlar bugünden kaale a lı

nırsa bir fayda verecektir. Üm idim iz yann  memleketin mukadderatını 

ele alacak bir tak ım  politikacının on sene sonra süngüyle dürtülerek 

bir defa daha Harhlyeye götürülmesine lüzum  kalmaması ve bu zeva

tın gözlerini bugünden açmalarıdır. Z ira bu nüllet artık  “İyi idare’’ İste

mektedir. Saygılarımızla AKlS

a
l i
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Millî Birlik Komitrsi toplantı haiindo> 
Meşruiyet mutlaka seçime bağlı değildir

Millet
Çalışma zamanı
g u  haftam uzun yıllardan, hattâ 

1950 den de evvele griden pek uzun 

yillardan sonra İlk defa olarak Tiirk 

ir ille ti kendisini idare eden mesul şa

hısların ağzından memleketin hakiki 

durumunu öğrendi. Sadt-ce öğren

mekle kalmadı, çok çalışması ve ke

merlerini sıkması tavsiyesini de aldı. 

Gerçi bu tavsiyeler vaktiyle de yapı

lırdı, fakat bunlar meşhur Kalkınm a 

Edebiyatının parçalarıydı ve zaten 

Cadillac'lardan inmeyen, şarklı ah

baplarına binbir gece âlemleri yaşa

tan kimselerin ağzından çıkardı. Ge

çen haftadan bu haftaya Ticaret Ba

kanı C ihat tren, Devlet Baltanı Şe

fik  İnan, Sanayi Bakanı M uhtar U- 

luer ancak politikacı olmayan devlet 

adam larına has açıkka’plllikle her 

şeyi radyodan millete olduğu gibi an

lattılar. Gerçi bu suretle meşhur 1- 

marcınm ve Kalkınm am ızın boş m i

m arının marifetleri daha açık şekilde 

ortaya çıktı. Menderesin Türkiyeye 

bir takım  hizmetler yaptığı masalı 

‘ btttün cazibesini kaybetti. -Buna hâ

lâ  inanmakta devam eden, galiba sa-

4

dece bizim iylniyet dolu Amerikalı 

dostlarımızdan ibarettir-. Am a açık

lamalar Devlet Başkanından en ba- 
cit vatandaşa herkesin om uzlanra 

m ühim  vazifeler yükledi. Hâdiseler 

gösterdi ki milletçe selâmetimiz D.P. 

li politikacıların açtığ ı “az iş - çok 

kazanç” yolunu ebediyen kapayıp 

“çok iş - az verim” Lstikametinde sü

ratle ilerlemektedir. Geçici İdarenin 

mesulleri, selefleri gibi gökteki ayı 

vaad etmekten de dikkatle sakındı
lar. Y ük ağır, yol uzun, zahmet çok 

olacaktı. N itekim  aldıkları cesaretli 

kararlarla eşiğine geldiğirrriz felâke

ti durdurmaya muvaffak oldular.

Bu haftan ın  başında herkes yeni 

idarecilerin giriştikleri hareketin 

“bugünü kurtarm ak” tan ileri bir va
sıf taşıdığını farketmekten geri ka l

madı. İrenler, İnanlar, Uluerlcr ve 

bugünlerde konuşacak olan Alican- 

lar yann  iktidardaki yerlerini a lm a

ları mukadder -ve elzem- profesyo

nel politikacılara başarı yolunu da 

göstermiş oldular. Z ira 27 Mayıs ha

reketi ispat etm iştir k i m illeti kan 

dırarak iktidara gelmek kabildir, 

m illeti kandırarak iktidarın öm rünü 

uzatm ak da kabildir am a milleti

kandırmanın insanı sürüklediği âki- 

bet bir nefret ve iğrenme denizinin 

ortasındaki Yassıadada ik am ^e  mec
bur edilmektir.

Saat 12 yi vurdu
f K apaktak i B akan) ,

Q eçen  haftanın sonlarında bir gün, 

akşam ın Ankaraya çökmek üzere 

olduğu saatlerde Adalet Bakanlığ ı

n ın  kütüphanesindeki p tu" kişilik 

upuzun masada oturanlardan iri, ya

k ışık lı yüzlü, beyaz saçlı bir adam 

etrafına bakındıktan sonra:

“—  Ne m utlu! Dedeler, babalar 

ve torunlar bir hukukî meseleyi gö

rüşmek üzere bir araya geliyorlar, 

rahatça, serbîstec konuluyorlar, k a 
rarlara varıyorlar” dedi.

Konuşan İstanbul Üniversitesinin 

meşhur hocası H ıfz ı Veldet Velide- 

deoğluydu. “Dede” diye bahsettiği 

masanın başındaki başkanlık mevki

in i işgal eden Ord. Prof. Tahir Ta- 

nerdj. “Baba" diye kendisinden bah

sediyordu. ‘Toran' lar derken yan ta 

raflarda oturan askeri adil hâkim le

re ve Muammer Altsoya banıyordu.

A K İS , 16 B Â Z tR A N  1969
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Q n  senelik b ir m uhalefet devresfcıden sonra sayın İnö-

nünün, partisi C JL P . Ue birlikte Tttrktyenln m u

kadderatını yeniden eline alacağı anlaşılıyor. Sayın 

Muhalefet liderinin de, partisi G.H.P. n ln  de on sene 

evvelki İn ö ıı ı  ve C.H.P. o lmadıkları m uhakkaktır. N i

tekim  bu ihtim alin bütün yabancı basında saicee alkış

lanm akla kalmaması, memleketimizde istikrarın »ağ

lanması, normal bir devrin açılması için müstesna b;r 

L-. kân  olarak gösterilme*! bu yüzdendir. Hakikaten su 

anda m illetim iz de, m illetim izin geçici idarecileri de 

nazarlarım  TUrkiyelin 1 numaralı devlet adam ına çıv 

virmişlcrdir vo onun prestijini, tecrübelerini, enginliği 

son on senede dalıa iy i ortaya çıkan kabiliyetlerini İkinci 

Cumhuriyetin temeli yapmak arzusundadırlar. İkinci 

Cumhuriyet trenini rayın üzerine yerleştirip ona £»>- 

rekU hıZı verdikten, yani öm rünün gajesi olan demok

ratik  bir Tıtrklyenln mesut ufukla-a doğru ilerlediğini 

gördükten soııra sayın lııiinü san ve şerefle siyasi ha

yatım  tam am la j  acak, ç<-klUİ>ği köşesinden milletinin 

saadetini paylaşacaktır. Ancak bu g ıpta edilecek sona 

erişmek İçin sayın İnönü şimdi, partisi C J I.P . ile bir

likte bir yeni ve çetin im tihanı da.ıa başarıyla verme!» 

zorundadır.

27 Mayıs hareketini ben, daha 27 Mayıs sabahının 

saat dördünden itibaren basit bir askerî darbe olarak 

görmcmişimdlr. Bu binlerle insanın çok fedakârlığa, 

çok ıstıraba, çok göz yaşına malolan ve senelerdir sii- 

ren mücadelesinin başarıyla neticelenmesi hâdisesidir. 

Gözlerinin önümde cereyan edeıı vak'ala ra doğru tejhis 

koymasını bilenler olacakları aynen ve bir bir söylemiş

lerdir. Son safhada, beklendiği üzere, Türk »ilim li 

Kuvvetlerinin mensupları kendilerinden evvel fik ir 

adam larm ış, genç’.erln ve ilim  adam larının yapt.kları 

gibi bütün tehlikeyi göze alarak nihaî darbeyi indir

mişlerdir vo bir d iktatörlük böylece ç ö k jp  gitm iştir. 

Şimdi m illetin hak ik î arzularının gerçeldeşmesl devri

ne ayağım ızı atm ış bulunuyoruz. Geçici İdare mevcut 

pürüzleri yoketmok, eskinin hesabını görmek, gerekil 

tasfiyeyi yapmak vo yenilere tertemiz bir vasat bırak

m ak vazifesini, bu şerefli fakat çetin vazifeyi yüklen

mektedir. İt ira f etmek gerekir k i bütün  Cumhuriyet 

tarihinde dalma en m iişk il anlarda memleket mukadde

ratına eî koyma talihinden -veya talihsizliğinden- bu 
sefer C.H.P. yi Türk S ilâhlı Kuvvetleri kurtarm akta

dırlar. Zira düşmüş İktidarın Idarccllert 27 Mayıs ha

reketini bir zaruret haline getirmemelerdi İlk seçimde 

sayın İnönü partisiyle birlikte iktidarı gene alacak, fa 

kat öyle zorluklarla karşılaşacaktı k i bunları yenmek 

için bir Her İdil kudretine ihtiyacı olacaktı. Şimdi sa

yın İnönii ve C JÎ.P . büyük bir ferahl-k vo siikftnot 

İçinde, fakat yüreklerinde mesuliyet duygusu kendile

rini yarınki vazifelerine dikkatle hazırlamak mevki Iıı- 

dedirler. Sayın İnönü ve C.H.P. bir hak ikati gözden 

uzak tutm am alıdırlar: Son bir ayın hâdiseleri kendile

rin i aşmıştır, son bir ay İçinde m illet topyekrtn bütün  

politikacıların  İlerisinde olduğunu gösterm iştir. Sayın 

İnönü ve partisi ilk  iş olarak hâdiselerin seviyesine çık-

Metin TOKER

m ak, millete yetişmek zorundadırlar. Bu, çetin bir he

deftir.

Evvelâ, politikayı ç lık in  politikacılardan temizle

mek sayın İnotviiıan boynunun !x>r'U halindedir. Ç ir

k in  politikacının tarifi k lâsik hal a iniştir. Bu önce 

kendisini, sonra partisini, nihayet memleketini göt 

tnıindc tutan, hareketlerinde menfaat hesaplarını böy
le bir s’ra üzerinden gözeten politikacıdır. İtira f etmek 

lâzımdır k i Bayar ve Menderes, kurdukları sistemle 

sadece kendi taraftarların ı, dostlarını değil muarızla

rım, rakiplerini de İfsat etme, lekeleme, suça sürükle

me yolunu denemişler ve itira f gerekir ki daima bar 

şa.-ıszlığa uğramamışlardır. C.1L1’. de partizanca gö- 

rUş belki bir nefis müdafaası olarak filizlenmiş, itibar 

kazanni’s, gelişmiştir. (  J M 1. de partizanca görüş bel

idi bir zaruretin icabı diye iltifa t görmüştür. Am a bfiy- 

le bir nefis müdafaasının, böyle bir zaruretin orta<îan 

k a lk tğ ı bu-ün bu yılanın C JI.P . de hâ lâ  çöreklen: ılş 

oturduğunu germek ha/in  oluyor, iu ild ı k i C .ILP . ııin 

iktidar m evzuuuJa artık  hiç bir endişesi olmamak ge

rekir. Seçim sistemi ne olursa oltan, seçim no zaıııan 

yapılırsa yapılsın, seçim günü şartlar ne haldu bu’ıı- 

nnrsa bulunsun, *and.k başında karşnm a k im  ç-karsa 

çıksın (  -IÎ-P. rahat bir ekseriyetle iktidara prelei’ck, on 

y ıllık  mücadelesinin haklı m ükâfatı olarak İkinci Cum 

huriyetim izin do ilk  tuğlalarım  milletçe atılan  temel 

üzerine yerleştirmek şerefini kazanacaktır. Vaziyet bu 

olduğuna gOre h â lâ  küçük hesaplara girişmek, bâ lâ  ba

sit endişelere kapılmak, hâ lâ  gayretkeşlik etmek insana 

daha da fazla batıyor.

İkinci Cumhuriyetim izin bu hazırl k  devrelinde 

sayın İnanüye vo partisine, memleketteki müstesna 

İtibarları v© ifado eitikjeri knv/oMa do mütenasip şe
kilde rol düşmektedir. Sayın İnor.ü vo partisi, niçin 

söylemekten çekinmeli, bugünkü Geçici İdarenin m â

nevi desteğini teşkil etmekte, onun fik ri platformunu 

meydana getirmektedirler. Bu bakımdan atılan her 

adımda tesirleri İster İstemez büyük olmaktadır. Böyle 
anlarda yapılması gereken şey memleketçi görüşleri 

parti m ülâlıazalarm ın üstüne çıkarmak, Geçici İdareyi 

C.H.P. için en faydalı değil, memieket için en faydalı 

tedbirleri ve tutum u alm aya teşvik etmektir. Geçici 

İdarenin partilerüstü davranışı bir çok C.H.P. lijrt ra

hatsız edebilir, hattâ  Geçici İdare bazan kompleks

lere boyun eğerek bu istikametto ifra ta  bllo kaçabilir. 

A m a bu gibi hallerde dahi, sanırım , sayın lnönüye ve 

C.H.P. ye düşen, Türkiyenlıı ııztm istikbalini ön plânda 

tutm aktır. Anayasa hakk-nda, Se-lm Kar unu hakk ın

da, dünkü rejim in mesulleri hakkında, I),P . nln m u

kadderatı hakkında kararlar alınırken C.H.P. hâdise

lerin tabiatı icabı söz tıahibi olacaktır. F.ğer sözünü 

partizanların tesiri altında kalmaksızın söylemezse, 

eğer geçen bir ayın tecrübelerinden ders ı-.idığını belli 

edemezse, eğer namuslu aydının kendisinden ne istedi

ğ in i anlayamazsa sayın İnönü partisiyle birlikte İlk 

seçimde gene İk tidara gelecektir. Am a bu ik tid ar, b i

zim  arzu lad ığım ız İktidar olmayacaktır.

AKtS , 16 JJA Z tRA N  1960
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Upuzun masa cam kaplıydı. Ca

m ın altında petrol rengi bir çuha 
vardı. Her İskemlenin önüne İsabet 

eden yere “Adliye Vekâleti” başlıklı 

küçük bloknotlar ve muntazam  açıl

mış Nur marka kurşunkalemler kon

muştu. O  gün kütüphane saat 18.15 

dc dolmuştu. Geçmiş iktidarın mesul

lerinin nasıl yargılanacaklarını tayin 

edecek, daha doğrusu bu yargılama

nın usulü hakkında MÜ1I B irlik Ko

mitesine rapor verecek ilim  heyeti

nin Bakan olmayan âza lan  yerlerini 

almışlardı. Heyete bir Bakan değil, 

Ord. Prof. Tahir Taner başkanlık 

edecekti. Heyetin Uç Bakan âzası 

-Adalet Bakanı Abdullah Gözilbüyük, 

Devlet Bakanı A m il Artus. Basın - 

Yayın Bakanı Zühtü  Tarhan - meşru 

bir mazeretten dolayı gecikmişlerdi: 

Hürriyet şehitlerinin cenaze törenine 

hükümet olarak katılıyorlardı. N ite

k im  biraz sonra onlar da geldiler, 

îçerl ilk giren kahverengi bir elbise 

giymiş, yeşil kravat takm ış Adalet 

Bakanı Abdullah Gozübüyük oldu. 

Esıd bir Türk ananesine uyarak, ce

nazeden geldiğinden ellerini yıkadı, 
Tahir Taner in solundaki iskemleye 

oturdu. "Dede" nin üzerinde gri bir 

elbise, boynunda bordo kravat var

dı. Kulağına ağ ır i ji tenlere mahsus 
bir âlet takm ıştı. Bazı lâ f la n  duy

muyor, duymak zahmetine de k a t

lanmıyor, gülümsüyordu. Odada ta t

lı bir hava esiyordu. Daha sonra Dev

let Bakanı A m il Artus kapıda görün

dü. Saçlarını taram ağa bile vakit bu

lamamış, koşup gelmişti.

Komisyon âza lan  upuzun m asa

nın yansını bile işgal etmiyorlardı. 

B akanlan  beklerkon birer orta şe
kerli kahve içmişler, sadece Tahir 

Taner az şekerliyi tercih etmişti. 

Herkesin tam am  olduğu anlaşılınca 

Adalet Bakanı ayuğa kalktı ve açış 

konuşmasını yaptı. Birbuçuk daktilo 

sayfası ebadında bir metin hazırla

m ıştı. Konuşmasının yarısında dura- 
Iadı. Boğazı kurumuş, heyecanlan

mıştı. B ir yudum su içti ve öyle de

vam  etti. Bütün bir m illetin kanaa

tine tercüman oluyor, eski rejimin 

mesullerinin tarihte görülmemiş de

recede ağ ır suçlar işlediklerini ifade 

ediyordu. Abdullah Göz'Jfcüyüka ha* 

vennemenin İmkânı yoktu. T ır "  ‘ -> 

pek az iktidarın liderleri bizim De

m okratlar kadar el üstünde mesuli

yet mevkilerine taşınmışlar, orada 

milletlerine bizimkiler kadar ihanet 
etmişler, bizimkilerinki neviinden 

im ha p lân lan  tasarlamışlardı.

Adalet Bakam  konuşmasını ta 

mam ladığında kütüphaneyi kısa bir 
sessizlik kapladı. Odada bulunup ta 

komisyona dahil olmayanlar âza lan  

selâmlayarak usulca çekildiler. He

yet gizli oturumuna başladı.

Hukuk ırtzam»

^ d a le t  bakanlığında bu hâdise ce

reyan ederken en ziyade merak 

içinde olanlar eski rejim in mesulleri 

ile onların yardımcılan ve destekle

riydi. Nasıl yargılanacaklardı? Ken

dilerine savunma hakkı verilecek 

m iydi? Yoksa kendilerinin kullan-

d ık la n  cinsten bir tak ım  savcılar 

-Rahmi Ergil gihi- hazır iddianame

ler okuyacaklar, bir takım  hâk im 

ler -Çelil Cevlıeroğlu gibi- hazır k a 

rarlara im za m ı basacaklardı ? Vazi

yet bu haftanın başında aydınlandı 

vo yeni idarenin hiç bir haksızlık 
yapmak niyetinde bulunmadığı, ama 

suçların üzerine sünger de çekmeye

ceği anlaşıldı. Hakikaten pazar ak

şam ı yeni idareyi bağlayan Geçici 

Anayasa haklımda bilgi edinenler 
Demokrat büyükleri ve ideal arka

daşlarını hangi aklbctln beklediğini 

öğrendiler.

N itekim  o akşam Devlet Bakanı 

A m il Artus bir basın toplantısı ter

tipleyerek ik i gün evvel toplanan 

ilim  heyetinin ne gribi bir prensip 

karanna vardığını Gcçici Anayasa 

dolayısıyla açıkladı. Toplantının ga
yesi Geçici Anayasayı takdim  etmek 

ve bu mevzuda m illeti aydınlatm ak

tı. Toplantı kalabalık oldu ve Am il 

Artusa çeşitli sualler sonıldu. Ge

çen rejim in sakıt Cumhurbaşkanını, 
Başbakanını, Bak an lannı, m illet

vekillerini ve bun lann sabit suçlan- 

na İştirakleri bilinen kimseleri yar

gılam ak üzere bir Yüksek Adalet D i

vanı kuruluyordu. Divan bir başkan 

ile sekiz âzadan teşekkül edecekti. 

Başkan ve âzalar üç çeşit kaza orga

nından, adli - askeri - idari kaza or

ganından seçümiş hâkimlerden müte

şekkil olacaktı. Seçim için teklifi 

Bakanlar Kurulu yapacak, M illî B ir
lik Komitesi uygulayacaktı. Bu Y ük 

sek Adalet D ivanının kararları ke-

lu  hkikatı tanzim komisyonu vazife babında 
Hesaplaşma Kaman»
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YURTTA OLIT  BtTENUER

Millî Birlik Komitesi basın sözcüleri
Doğru söyleyeni dokuz köye davet ederler

eln olacak ve bunlara İtiraz oluna

mayacaktı. Sadece İdam hüküm leri

nin İnfazı M illi Bi'-llk Komitesinin

ti-sdiki^den gcçeccktl.

S n.U, ayağa kalk 

J )  ki, Yüksek Adalet Divanına İlim 

ler scvkedilecektl? Bunu tayin 

İçin bir Yüksek Soruşturma Kurulu 

kuruluyordu. O  K uju I bir Başkan İle 

otuz â iadan  mürekkep olacaktı. Baş

kan ve âzalar gene Bakanlar Kuru

lunun teklifi üzerine M illi B irlik Ko

mitesi tarafından tâyin edilecekti. 

F u  Başkan ve âzalar arasından Y ük 

sek Adalet Divanının Baş savcısı il<î 
beş yardımcısı aynı usuile seçilecek 

va onlar sabıkların yargılanmasında 

iddia m akam ını teşkil edeceklerdi. 

Am il Artus o gün daha fazla bilgi 
vermedi. Am a bu haftanın orta ların

da A K ÎS ’in  Öğrendiğine göre Yük- 
sok Soruşturma Kurulunun çalışma

ları "öyle olacaktır: Kurul küçllk ko
misyonlara ayrılacak, hakkında id

dia bulunan kimselerin durumunu 

inceleyecek, bu mevzuda bir rapor 

tanzim  edecek ve kurul um um i heye

tine sunacaktır. Böylece her d u ıu n  

kurul um um i heyetinde görüşülüp 

karara bağlanacak ve tıpkı savcıla- 

rrn yaptığı gibi Yüksek Soruşturma 

Kurulu sanıklar hakkında bir iddia
name düzüp bunları Yüksek Adalet 

Divanın bilebileceği cevabını verdi, 

kukl bütün formalite tam am lanm ak 

suretiyle jski iktidar mesulleri yar
gılanacaklar, Divan önünde şahit, de

lil, vesika gösterecekler, savunmala

rını yapacaklardır. Mekanizmanın 

normal mekanizmadan tek farkı ola

caktır ': Son derece süratle işleyeeel:, 

bir takım  oyalamalara im kân bırak

mayacaktır. Cezayı geciktirmek ka 

bil halden çıkarılacaktır.

H aftan ın  başlarında Yüksek A- 

dalct; D ivanının Yassıadada faaliyete 
se<*-çeğı söyleniyor, duruşm alpnn 

pek tabii açık olacağı bildiriliyor, 

yerli !ve yabancı basın tarafından ta

kip çdjlebileceği açıklanıyor, celse

lerin filme, televizyona alınması im 

kânları sağlanıyordu. Sah günü baş
ka bir basın toplantısında gazeteci

ler M illi Birlik Komitesinin bir söz- 
cükllne duruşmanın yeni seçimlere 

kadar bitip bitmeyeceği hususunda 

suâl sorduklarında sözcü bunu ancak 

Dnvanın bilebileceği cevabını verdi. 

Anlaşılıyordu k l ilim  heyetlerinin 

tavsiyesiyle yargılam a usulünü tâyin 
eden Geçici İdare yargılamanın sey

rini de kaza organlarına bırakacak 

ve böylece tarafsızlığının tam delilini 

verecckti. N itekim  geçenlerde bir gün 

, bizzat Cemal Gürsel kendisiyle konu

şan Neva Week muhabirine sabıkla

rın suçluluk derecesi hakkında bir 
3ey söyleycmcyeceğini, ancak Cum-

hurbaşkanıyla, Barbakanıyla, Bakan

larıyla D .P  Meclis Grubunun bütün 

âzaların ın siyasi haklarından m ah
rum  kalmalarının tabii bulunduğunu 

bildirmişti. Doğrusu istenilirse Cum

huriyet tarihinir. tek kirli Meclisini 

teşkil eden bu zevat için bu ceza ce

zaların asgarisi olacak, varsa öteki 

suçlarından dolayı yiyecekleri m ah

kûm iyet -elbette bir Celâl Yardımcı 

İle bir Fatin Rüştü Zorlunun duru

mu aynı olmayacaktır- buna eklene

cekti.

Canın yongnsı

J^aka t bu haftanın başında asıl mem

nunluk uyandıran karar gayrimeş
ru İktisapların müsadere olunacağı ve 

m illetin mallarının millete İade edile

ceği yolundaki karar oldu. Po litika

cılar hesap sorulacak mı, hesap so

rulmayacak m ı münakaşasını yapar

ken askerler ve İlim adam ları tu tum 

larını tâyin etmişlerdi bile. Bu yüz

dendir ki, hukukçuların tavsiyesiyle 

askerler Geçici Anayasada eski Ana

yasanın müsadereyi meneden mad- 

desinin kaldırıldığını ilân ettiler. İlk 

iy olarak sakıt Cumhurbaşkanı, Baş

bakan, Bakanlar, milletvekilleri ve 

onların yardımcıları mal beyanına 

tâb i tutuluyorlardı. Bunlar en kısa 

zamanda alâkalı mesele bir beyanna

me vorecekler ve hem kendilerine, 

hem yakınlarına a lt hıallan , İçerdeki 

ve dışardakl servetlerini bildirecek

lerdi. Tabii meselâ Fatin  Rüştü  Zor

lunun "dışardakl servet” hanesine na 

yazacağı, Samct Ağaoğlunun D.P. 

muhalefetteyken bedava rakı peşin

de koşarken on yıl sonunaa mllltinıil- 

yoner oluşunu nasıl izah edeceği, 

"zeki iş adam ı” eniştesi Werner efen

dinin A lmanyada ne m ik tar para be
yan buyuracağı pek alâka uyandıra

caktı. Bu haftanın başında Ankara- 
da bu beyanname muhteviyatının

açıklanması yolunda karara varıldı. 

Böylece sabıkların servetleri, m allan , 

mülkleri ortaya çıkacak ve kendileri

ne karşı asıl nefret o zaman millet 

sinesinden yilkselecakti. Yoksa hâlâ 

bir takım  D.P. borazanları kenar 

f•■mUerde “Yavuz Menderes" edebi

yatı yapıyor, bu âh ır zaman peygam

berinin Yassıadadan kuş sırtında ka

çırılacağını müjdeliyor, onun yaptığ ı 

bunca yolu, getirdiği suyu m illetin 

nasıl inkâr edeceğini soruyordu. Bu 

borazanlar.n söylemedikleri bir litra 

su getirirken »sabık ların  ne m iktar 

haracı kendi keselerine attıklarıydı. 

Onun da cevabı beyannameler yayın

landığında alınacaktı. Zaten geçen 

haftan ın sonundan itibaren gazeteler 

sabıkların gözle görülür servetleri

nin fotoğraflarını bir koleksiyon ha

linde yayınlamağa başladılar. Bilhas

sa Kalenderdeki muhteşem köşkler 
büyük gıpta uyandırdı. An karada Ko- 

raltanın, Koruıun  ve onların yakın

larının göklere yükselen apartman

ları, hanları da bunlara eklenince ko

leksiyon tamam lanacaktı.

F akat M illi B irlik Komitesi sade
ce .bak sız iktisapların müsadere edi

leceğini, membM meşru m allara -bu 

malların sahiplerinin başka suçları 
ne olarsa • olsan- dokunulmayacağını 

açtkla m aktan geri kalmadı. Her sa

bık. servetini beyan ettikten sonra 

bunun kaynağını da gösterecekti. Ta- 

bü “ayda beş bin lira  maaş alıyor

dum, dişimi sıkıp tasarruf ettim  ve 

şu 700 bin liralık arsayı, 2 m ilyonluk 

binayı, 1 m ilyonluk köşkü aldım, bir 

de 3.Î5 milyonluk şu tesisi kurdum ” 

tarzındaki izahlar hiç bir ticari de

hayla kabili telif olmadığından m ak

bul addedilmeyecekti. O  bakımdan 

hesaplaşma sonunda meselâ Dr. Mü- 
kerrem Sarolun cebinde. 1050 seçim

lerinde m alik  bulunduğu m eşhur iki-
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buçukluktan bafka bir şeyin kalm a

mam pek az kimseyi şaşırtacaktı. 

Doğrusu istenilirse oan'ıarını kurta

racak olanlar bunun yongasını pek 

kurtaramayacaklardı.

Sam im iyetin fazileti

Q eç ic i İdarenin bütün kararlarını

ilm in ve hukukun ışığı altında a l

masıdır k i bu haftanın başında Anka- 
rada ve îstanbu lJa  lıaîkın yeniden 

sevgi gösterilerine yol açtı. îstanbul- 

Uakl tezahürata Üniversitenin yeni

den açılması vesile vereli. (.Bk. GENÇ- 

U K  - S: 27). Ankaracia ise Muhafız 

A layı başkent caddelerinde bir gös

teri yaptı. Pazartesi akşamı K ızıiayın 

meşhur saati 17 de bir ay evvel cop

larla kovalanan gençlerin Orduya ait 

tankların, GMC'lerin üzerinde Gazi 

Osman Paça mar.jını söylemeleri, 

bayraklar .«3’ılam alan v r; binaların 

pencerelerinden İnen, caddelerin kal

dırım larından yükselen alkışlara m u

kabele etmeleri pek çok kimseye se

vinç göz yaşlan döktürdü, "Hamdol- 

sun A llaha” dedirtti. Hele aynı akşam  

radyolann okuduğu bir mektup 

memleket idaresinin ne derece temiz, 

idealist ve cesur ellerde bulunduğunu 

ortaya koydu.

O lnınan mektup 3 Mayıs 1960 ta 

rihinde Kara Kuvvetleri Kumandanı 

olan Cemal Gürsel tarafından devrin 

Savunma Bakanı Ethem  Menderese 

yazılm ıştı. Mektubun metnini dinle

yenler -Ordudaki adıyla- Ağanın me

deni cesaretine hayrqp kaldılar. O 
tarihte Gürsel Savunma Bakanına 

aynen ."öyle yazm ıştı: “Cumhurbaş

kanı istifa etmelidir. Çünkü, bütün 

fenalık lann bu zattan  geldiği hak

kında memlekette um um i bir kanaat 
vardır”. Aga, il&ve etm işti: “Kabine

de iyi kabul edilmeyen ve suihalleri 

bütün  memlekete yayılm ış bulunan 

zevat çıkartılm alı ve yeni kabine 

m utlak  dürüst, makul, zorcu değil, 

adalet ve şefkat hissi taşıyan zevat

tan kurulm alıd ır”. Cemal Gürsel o 

mektubunda vaziyeti olduğu gibi 

teşrih etmiş, tedbirleri, kurtu luş ça

resini söylemiştir. Aga o tarihte şöy

le demiştir: “Sayın Vekilim, bu ahval 

küçümsenecek, cebir ve şiddetle ge

çiştirilecek şeylerden değildir”. Gö

rülüyor k i İktidar, hiç kimse tarafın

dan ikaz edilmeksizin bugünkü Akıbe

tine sürüklenmiş sayılamaz. Muhale

fet liderinin aleni lhtarlanndan başka 

mert bir Cemal Gürsel hususi mek

tupla İk tid an  uyarmaya çalışmış, fa 

ka t mektubunun neticesi bir "mecbu
ri iz in” olmuştur. Mektup D.P. bü

yüklerini çileden çıkarm ıştır. Ancak 

Ağanın Ordu içindeki mevkii üstad- 

la n  intikam  alm a zamanım  daha m ü

nasip günlere bırakmaya şevketmiş. 

Kara Kuvvetleri Kom utanına doku

namamışlardır.
M ektup bizim  askeri İhtilâlim ize

8

Kurunun yanındaki yaş
P w c U  bir küçük m isâl: Türk Ilav a  Kurum un un Tefti* Heyeti Baş-

kanı günlerden bir gün. Kurum un İşlerini tedvire memur edilen ye

ni Genel liaşkan vekilinden bir yazı alıyor. Yazıda kendisinin IS IS  <Iaa 

beri D.P. »afiarında bulunduğu, D .P de çeşitli faal vazifeler a id ğ ı, 

şimdiye kadar istifasının beklendiği fakat gelmediği belirtiliyor ve du

rumu ink ılâp  hareketine uym adığından vazifesine nihayet verildiği 

bildiriliyor.

Mektubu alan 191C Demokratı dorln bir üzüntüye kapdıyor. Par

tisine en temiz hislerle, dalıa çok partili hayatın başında girmiştir. 

15*50 ye kadar İdealist görünen liderlerinin yanında gayret sarfet aiş- 

tlr. İk tidar ahnd.ğ nda çeşitli kuram lardan <’.H.P. İller tasfiye edilip 

yerlerine D.P. liler getirilirken Ttlrk Hav a Kuruntunda kendisine vazi

fe verilmiştir. Daha sonraları teşkilâtta faal vazife de almış. Belediye 

Meclisine sc?llm'ş. Daim i Encümende çal ^nı:ş, Ankara 11 ik ’nei baş

kanlığı yap ılıştır. I ’akat D.P. y i bugünkü hale getiren zihniyetle ve 

ş:ıh:slarla elinden geldiği kadar savaşmış, onların hiddetlerini çekmiş, 

bazen başır.a y ılıbnm lar yağmış, ancak “ben bu partiden atılmadan 

çıkman-, içinde kalır mücadelemi yaparım” prensibine sam im î surette 

bağlı bulunduğundan D.P. den ayrılmam ıçtır. Gerçi prensip bir çok 

korkağa paratonerdik etmiştir, am a bahis mevzuu Demokrat hak ika

ten didinmiş, Ankara teşkilâtım laki menfaat şebekesiyle uğraşmış,

ancak onlar “yüksek yer” den himaye gördüklerinden yenilm iştir.

Şimdi, bir tem izlik devresinde bulunduğumuz hakikattir. D.P. nin 

bütün  resmi lıava taşıyan kurum  ve müesseseler! kendi taraftar!any la  

doldurduğu daha da açık hakikattir. Türk Hava Kurumu Teftiş Heyeti 

Başkanı eğer D.P. li olmasaydı ne oraya gelebilirdi, ne orada kalab ilir

di. Aynı şekilde bütün Kızılay, bütün  Çocuk Esirgeme Kurumu, bütün 

İdare Meclisleri Demokratlarla dolu.lur ve bunların yerlerini ehilleri

ne bırakmaları şarttır. Ancak bu tem izlik yapılırken kurunun yanında 

yaşın da yanmamasına m üm kün ııLsbctindo dikkat etmek sadece İn 
k ılâp  hareketinin şerefini arttıracak, prensiplerine bağlılığ ım  göstere

cektir. Bunun da yolu daha emin kaynaklardan tahk ikat yapmak, 

kulağa fısıldanan ilk  ihbarla harekete geçmemek ve balıls mevzuu k im 

selerin partilerini değil ehliyetlerini ve namuslarını göz önünde tu t

maktır.

İnk ılâp  hareketiyle birlikte bir âdi “İhbar K am panyas ın ın  açıl

d ığ ım  saklamanın im kân ı yoktur. Am irine kızan memur, hocasına k ı

zan talebe, itttronuna kızan işçi soluğu Tahkikat Komisyonlarında ve

ya askerî mercilerde almakta, hiddetini celbeden zatın Demokratlığım  

bildirmektedir. N itekim  bizar olan Geçle! İdare de yalıuı ihbarların şid

detle cezalandırılacağım ilân  cUaek zorunda kalm ıştır. Istanhulda evi

ne telefon edilerek korkutulanlar, ha ttâ  şantaja maruz bırakılanlar 

vardır, ltütitn bunlar, aslında, ilk  günler için tabii sayılacak davranış

lar, hâdiselerdir. Ancak bilmeyerek yapılan haksızlıkların telâfisi yo

lunun açılması ve Demokrat olmanın bir suç teşkil etmediği bilinme

lidir.

Kurum lar ve müesseseler partizanlar için geçim yuvası olmaktan 

fcVıratle çıkarılmalıdır. Bu, bir zarurettir ve aslında yaş Demokratların 

çektikleri yeni İdareden değil kendi partilerindeki kurulardandır. İk i 

bag!; Bayar - Menderes rejim i cemiyeti o hale getirm iştir k i suçlu ile 

ruçsui-u ay ırm ak âdeta imkânsızlaşm ıştır. D .P. bir m enfaat ağ ı halin

de ge’iş , İş, her tarafa kol atm ış, nerede çimlenecek bir şey varsa ora

yı İdaresi altına alınıştır. Bu  tem izlik sırasında karine» İncitmemek 

elbette k i m iımkün değildir. Nezaret a ltına alınan baz: kimselerin suç

la n  öyle sudandır ki -sesini veya kalemini kiralam ış olmak gibi- bun

l a r a  :;ahsl emniyetleri dışında, rejim in hakiki mesulleriyle eş muame

leye tâbi tu tu lm a lan  lüzumsuzdur. Bunlar, İçinde yaşamaya mecbur 

oldukları cemiyetin kendilerine karşı göstereceği İstihfafı hayatları 

boyunca hissetmek suretiyle cezaların en ağ ırın ı zaten çekeceklerdir.

P  " ; le bîr tem izlik devrinde m üm künle m üm kün olmayanı İnsafla 

•d"ş':nnr.ek l&zımdır. Bu bakımdan haksızlığa maruz kaldıklarını ranan 

ya;. Demokratlar birer buruk İnsan haline gelmemeye çalışırlarsa iyi 

olur. Teıalzlik vazifesini üzerlerine alanlara gelince onlara söylenecek 

siS; şıvlıır: İtidal, şlnudiye kadar hiç kimseye zarar vermemiştir!
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de ba^ka askerî ihtilallerin doğurdu

ğu  endişelerle bakan bilhassa anglo - 

e&kson çevrelerine 'aha fazla sükû

net verdi, Cemal Gürselin sözünü tu
tan bir asker olduğu kanaatini kuv

vetlendirdi. Cemal Gürsel ise daha 

İşin başında, serbest s çimlerle iş ba

şına gelecek iktidara, kazanan parti 

hangisi olursa olsun, mesuliyet mev

k iin i teıkedeceğini ve Orduya döne

ceğini .söylemiş, seçimlerin en seç iiç 

ay İçinde yapılacağını da açık bir 

taahhüt olarak millete bildirmişti.

Zaten haftanın başında cereyan 

eden bir başka hâdise rejim in istika

metini göstermek bakım ından alâka 

çekici oldu.

Fotoğrafçılara şenlik

JJnk ik a te n  pazartesi günü TUrklye-

de ilk defa olarak basın fotoğraf

l ı l a r ı  27 Mayıstan bu yana herkesin 

en ziyade merale ettiğ i şahıslan top

lu  hal d o görmek im kân ın ı buldular. 

M illî B iriik  Komitesinin 38 âzasından 

22 tanesi Başbakanlık binasındaki 

Bakanlar Kurulu odasında Savunma 

Bakanı Orgeneral Fahri özdilekin 

başkanlığında toplanmıştı. Maroken 

kapfı kapılar açıldı vc gazete fotoğ

rafçılarının resiın çekmelerine m üsa

ade edildi. Resimler çekilirken uzun 

boylu bir tümgeneral sevimli yüzüy

le fotoğrafçılara ters ters bakıyor, 

hem bıyık altından gülümsüyor, hem 

de başım sallıyordu. Bu, İnk ılâp  ha

reketinin öncülerinden Ankara Ku

mandanı Cemal Madanoğluydu. Ken

disinden bahsedilmesini hiç isteme

yen ve sevmeyen Paşa -başkalarının 

da reklâm  hevesine kapılmasından 

nefret eder- günlerle fotoğrafçılar

dan kaçmış, fakat en sonda Bakanlar 

Kurulunda k ıstın lm ıştı.

M illî B irlik Komitesinin âzaları

nın isimleri bir gün evvel Geçici Ana

yasanın ilân ı dolayısıyla açıklanm ış

tı. Böylece Komite 27 Mayıstan beri 

sahip göründüğü askeri ju n ta  hava

sından kurtuluyor ve Geçici İdarenin 

Parlâmentosu halini alıyordu. Gerçi 

bu husus! Parlâmentonun âza la ıı 

mevkilerine seçimle gelmemişlerdi 

am a m illî iradeyi ve m illetin arzusu

nu tam  olarak temsil ettiklerinde hiç 

kimsenin zerrece şüphesi yoktu. Za

ten kendileri de vazifelerinin m uvak

kat olduğunu ilân etmişler, yeminle

rin  en asilinin altına imzalarını bas

m ışlardı. Böylece haftanın başlarında 

geçici idare de kendisine has normal

leşme yoluna girdi ve çalışmaların is

tikam eti daha iyi belirdi. A rtık  huku

k i bir Anayasa -geçici de olsa- idare

nin tasarruflarını bağlıyordu. İdare

nin şekli ve zaruretler icabı işlerin 

daha süratle cereyanı im kânın ın  bu

lunması, Demokrasinin ayak bağı o- 

lan formalitelerden kurtulunması
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pratik askerlerin verimli neticeleri 

kısa zamanda alm a yolunu alabildi

ğine açtı. Bu arada D  P. büyüklerinin 

çeşitli dairelerin başına getirdikleri 

adam lar oralardan alındılar ve yerle

rini işin ehillerine terke mecbur edil

diler. Zaten bunların bir kısmı neza

ret altına alınmıştı.

Hukukçular çalışıyor

j> a  arada hukukçular yeni Anayasa 

projesi ve Seçi.a Kanunu üzerin

de harıl h an i çalışıyorlardı. Sıddık 

Sam i Onarın başkanlığındaki heyet 

Istanbulda faaliyet gösterirken bir 

anket açtı. Anket 31 sualden teşek

kül ediyordu. Cevaplar 19 Hazirana 

kadar alınacak ve heyet bunların ışı

ğından ça1::;malannda faydalanacak

tı. Anket, Anayasa projesini evvelâ 

m uhtelif teşekküllere göstermek gibi 

dolambaçlı, tatb iki m üşkül ve fay-

W
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Cemal Madanoğlu
K ıstırıld ı

dasız usûlleri bertaraf edecekti. Bu 

haftan ın  başında hazırlanacak Ana

yasanın kabulünün nasıl olacağı yo

lunda kesin bir karara varılmamıştı. 

Fakat referanduma gidilmesi fik ri 

daha ziyade taraftar toplamaya baş

ladı. Evvelâ, bu pratik  bir yoldu. 

Ondan sonra, bunca ilim  adam ı ta 

rafından hazırlanan bir metnin şu

rasına burasına ilişmenin fazla fay

dası bulunmayacaktı. Zaten öyle A- 

navasalar vardı ki bir kaç ayda ha

zırlandığı halde asırlardır yürürlük

teydi, buna mukabil hazırlanması se

neler süren bazı Anayasalar kısa bir 

müddet sonunda işlemez hale gelmiş

ti. Mesele memleketin realftelerini 

Demokrasinin icaplarıyla bağdaştır

m ak ve esaslı bir pota meydana getir

mekti. Bunu da İlim adam lan, asker

ler ve şüphesiz tecrübelerinden, fik ir 

lerinden faydalanılacak po litikacılar

elele vererek mükemmel şekilde ba

şaracaklardı. Referandum daha ziya

de Anayasanın hukuki bir temele o~ 
tu m ı ası zaruretinden geliyordu ve

İlim  adam lan halkın tasdikinden geç

memiş bir metnin bir gün m uallâkta 

kalmasından çekiniyorlardı.

B ir yandan Anayasa çalışmaları

devam ederken bu haftan ın başların

da Abdullah GözübüyUkle Adalet Ba
kan lığ ım  meşgul eden bir başka rpe- 

sele Seçim Kanunu meselesiydl. O ba

his üyeline de ilim  adam ları ciddi dü

şüncelerle eğilmişlerdi. Seçim sistemi 

de bu arada tâyin  edileceğinden ge- 

çffii haftanın sonunda kendi particik- 

lerinin müsfakbel şansını her şeyin 

üstünde tutan bazı politikacılar ses

lerini yükselttiler ve nisbl temsilin 

lüzumsuz bir müdafaasına giriştiler. 

Yeni ssçlm sistemi olarak nisbi tem

ellin alınacağında zerrece şüphe yok

tu. Ancak bu temsil, pkrticiklerin 11- 

dercikleri gönüllerinde yatan aslan- 

la n  tatm in etsinler diye en İptidaî 
nisbi temsil olmayacak, mesela Al- 

manyadakine y?.kın -zehiri alınmış- 

bir usûl tercih edilecekti. Z ira kaba 

ekseriyet sisteminden on yıldır ağrı 

yanan memleketin bir on yıl da kaba 

nisbi temsil-n ıstırabını çekmesine hiç 

k im in in  göz yummaya niyeti yoktu.

Doğişen mevzuat

JT>u haftanın başlarında faaliyet gös

teren başka bir komisyon daha 

va*dı ve yani İktidarın yardım ına ça

ğırdığ ı bütün komisyonlar gibi onun 
da âzaları hukukçulardı. O  komisyon 

kanunlar arasında bir ayıklam a ya

pacak ve antidemokratik buldukları 

hakkında M illî B irlik Komitesine ra

por verecekti. H aftan ın başında Ada

let Bakanı Abdullah Gözübtlyük ken

disiyle görüşen AKİS muhabirine bu 

çalışm alann neticesinin eski çalışma* 

lann  neticesinden değişik olacağını 

söyledi ve güldü. Gülmekte hakkı 

vardı, zira D P . soneler senesi -tabii 

Muhalefet yıllarında- bu kanunlar

dan şikâyet etmiş, bunlann kaidınl- 

masını istemişti. Böyle bir seçim p lât

formunun üzerinden iktidara yükse

len Bay ar - Menderes k liğ i iktidar

larının ilk y ıllannda bir komisyon 

kurm u.lar ve komisyona bugünkü 

komisyonun vazifesini vermişlerdi: 

Antidemokratik kanunlanr. tesbitl!

O  tarihlerde Fevzi Lûtfi Karaosman- 

oğlu İçişleri Bakanı bulunuyordu vb 

komisyon cna bağlıydı. Çalışm alar 

ilerlemiş, antidemokratik hüviyet ta 

şıyan kanunlar birer birer belli ol

maya başlamıştı. Zaten doğrusu İste

nilirse bunlar hiç kimsenin m eçhulü 

değildi. C.H.P. de, D.P. de bun ları 

İsim isim , num ara num ara biliyor, 

tanıyordu. F akat kom isyonun raporu
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Barbakan Menderesin bürosundan 

İleri seçemedi. O  zamana kadar üs- 

tadlar iktidara ısınmışlar, oradan ay

rılmamanın yolunun antidemokratik 

kanunların muhafazasından geçtiği 

kanaatine varmışlardı. -Kanaat Baya- 
n n  kanaatiydi ve onu Menderese tel

k in  eden sakıt Cumhurbaşkanıydı. 

Bugün o yolun İnsanı sadece Yassıa- 

daya götürdüğü sabit olmuştur-. 

Menderes. Karaosmanoğlıınun bütün 

ısrarına rağmen raporu ele almayı 

reddetmiş, her seferinde bir bahane 

bularak antidemokratik kanunları 

1954 e kadar m uhafaza etmişti. 1954 

te D.P. -gene Bayann tâbiriyle- İnce 

Demokrasiye paydos diyor ve kaba 

kuvvetin himayesine sığınıyordu. Ta

bii ondan sonra eski antidemokratik 

kanunların kaldırılması defiril, ancak 

bunlara yenilerinin İlâvesi bahis mev

zuu olabilirdi. N itekim  Eayar, Men

deres ve arkadaşları meşhur Basın 

kanunlarını, Toplantı ve Gösteri Y ü 

rüyüşü kanununu. M illi Korunma ka

nununu, Emeklilik kanununu. Seçim 

kanunlarını çıkarmışlar, en sonda da 

Tahkikat Komisyonuna görülmemiş 

yetkiler veren kanunu yürürlüğe sok

muşlar, böylece antidemokratik ka

nunlar portföyünü Cumhuriyetin hiç 

bir anında görülmemiş derecede ka 

bartmışlardı. işte, bahis mevzuu ko

misyon bu portföye elini daldırdı ve 

antidemokratik tab iatları müsellem 

kanunları birer birer dışarıya çıkar

maya başladı. Bunlar M illi B irlik Ko

mitesi tarafından süratle lâğvedile

cek, memleket huzura kavuşturula- 

■ çaktı.

B ir saatlik  İyi niyet

g u  hâdiselere bakanlar haftan ın 

başlarında İnönliyü hatırlam ak
tan kendilerini alamadılar. Muhale

fet lideri tam  26 Mayıs günü bir de

meç vermişti. Tabii demeç neşir ya- 

8 iğ i  nıayinine çarpmış ve tekrar su

yun altına dalmak zorunda kalm ıştı. 

İnönü o demecinde Menderesin Eskl- 

şehirde verdiği nutku cevaplandırı

yordu. Menderes “serbest ve dürüst 
•iç im le r’’ den bahsetmişti. İnönü bu 

horoz şekerinin Ordu mensuplarım 

oyalamak için söylendiğini belirtiyor, 

hiç bir ciddî tarafı bulunmadığını 

söylüyor ve aşağı yukarı diyordu k i: 

“DJP. Genel Başkanı bu sözüyle hiç 

kimseyi kandırmaya m uvaffak ola

mayacaktır. Z ira  serbest ve dürtlst 

seçimin şartlan  elinin altmdadır. Se

çim  kanununu 1950 deki haline getir* 

Bin memlekete huzurun geldiğini hem 

kendisi, hem arkadaştan hemen gö

receklerdir. Bu bir saatlik iyi niyet, 

Meclisin tek celsesi ve ik i satırlık 

kanun İşidir. Am a D.P. Genel Başka- 

nının rejim i salâha götürmeye hiç ni-

ly i niyet yan .yı

yeti yoktur. O  zannediyor k i Türk 

m illetini kaba kuvvet altında tutabi
lecektir. Türk m illetini hiç tanımıyor. 

Türk milleti onun arzuladığı rejim i 

asla kabul etmeyecektir."

Yeni idarenin açtığı devirde bir 

saatlik iyi niyetin. M illi B irlik Kom i

tesinin tek toplantısının ve ik i satır

lık  kanunun bir çok yaraya melhem 

olduğu görüldü, ispat edildi. H ak ika

ten Menderes rejim inin kurbanları 

olan mevkuf subaylar, mevkuf Ü n i

versite talebeleri, mevkuf nümayişçi 

hanım lar ve mevkuf gazeteciler der
hal hürriyetlerine kavuşmamışlar 

m ıydı? Halbuki Menderes ve ideal 

arkadaşlan Kemal özçobanın bir 

“Basma a f” teklifini seneler senesi 

uyutmuşlar, o zam anki D.P. Meclis 

Grubu Başkanı A tıf  Benderlioğlu bu

nu Gruba dahi getirmemişti. Şimdi, 

mevkuflara hürriyetlerinin ladesin

den sonra aynı süratle-ve ayıu esas

lar dahilinde m illetin de h ak lan  iade 

olunacaktı. N itekim  1!X partide Ba

sın kan un lan  lâğvedildi ve Basın 

suçlan Türk Ceza kanununun çerçe

vesi içine alındı. Zaten gazete, dâvacı- 

la n  ve gazeteleri tekziplerle rahatsız 

etme m eraklılan bu İşe âlet olan şöh

retli savcılanyla birlikte kanun yü

rürlükten fiilen kalktığ ında Yassıa- 

dadan mehtabı seyrediyorlardı.

T itiz tetklkı.l

Jşte, bütün bunlardan dolayıdır k l 

■bu hafta içinde Adalet Bakanı Ab

dullah Gözübüyükiln İsmi dillerde en 

ziyade dolaşan İsimlerden biri oîdu. 

Yeni hükümet ilân  edildiğinde Adalet 

Bakanı olarak okunan bu ad pek çok 

kimsenin zihnini kurcalamıştı. Gerçi 

General Cemal Gürsel, kabinesini m il

lete takdim  ederken mesai arkadaş
larını “memleket ve dlinya çapında 

şahsiyet’ler arasından seçtiğini bil

diriyordu am a yeni Bakanların ekse

risi isimleri ilk defa buyulan kimse

lerdi. Buna mukabil, meselâ İsmet 

İnönü Gözübüyük adını yadırgama

dı. Zira bugünkü Adalet Bakanı se

nelerden beri, çıkan veya hazırlanan 

kanunlara a it bir İncelemeyi İsmet 

İnönüye takdim  etmeyi âdet haline 

getirm işti ve İnönü bu titiz incele

melerden ziyadesiyle faydalanmıştı. 

Abdullah GözUbtlylik bunu bir İlim 

adamı hüviyetiyle yapıyordu. Yoksa 

ne partiyle, ne partilllikle alâkası 

vardı. Am a günün meselelerini huku

ki bakımdan ele alıp bir rapor halin

de derliyor, o meseleyle alâkalı geç

miş durum ları belirtiyor, yeni vazi

yetin muhtemel neticelerini tetkik e- 

diyordu. Bunlar öyle raporlardı kl 

okuyan ve hukukçu olmayan bir in

san tenevvür ediyordu. Zaten hâdise

lere böyle açılardan bakmak Abdul

lah GözllbüyükUn eski bir âdetiydi. 

İntizam  ve tasnif merakı yeni Adalet 

Bakanının ballıca huyunu teşkil edi
yordu.

Abdullah Gözübüyük, 1914 yılının 

29 Ek im  günü Kayserinin Serçoönü 

mahallesinin 7 numaralı evinde dün

yaya geldi. Bebekliği sessiz, fakat 

hareketli geçti. Daha pek küçükken 

Zeki bakışlarla etrafındakiler! Büzer, 

hareketlerini mânalandırm ağa çalı

şırdı. İlk  tahsilini Gazi Paşa ilkoku

lunda ikm al eden GözUbüytikte bir 

“okuma merakı” göze çarpm ağa baş

ladı. Bunda ailesinin rolü büyüktü. 

Z ira Gözübüyükler ilme ve okuma

ğa  ziyadesiyle meraklı İnsanlardı. N i

tekim  babası Gözübüyükzâde Memiş 

efendi Kayseri müderrislerindendi. 

İlkokul bitince sıra orta ve liseye ge

liyordu. Çalışkan ve terbiyeli bir ta 

lebe olan Abdullahın orta ve lise tah

sili de Kayseride tamam landı. 1934
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Geçici Anayasa H akkında

|klncl Cam hnrlyet devrini hatırlayan  ve norm al Mr re- 

Jbne geçmeden evvel m em leketi idare cdecek olan 

M illi B irlik  Kom itesinin vazifelerini, yetkilerin i tesblt 

ve tanzim  eden Geçici Anayasa 27 M ayı* 1960 tarlhla-  

dm  İtibaren yürürlük  t*  olm ak ü**rc 12 Har!»»*» '^ Ro 

tarihimde yayınlandı. Her şeyde* «vrel «s noktaya iba

ret cttturic gerekiyor: Bu Geçici Anftyasa, geçn -işe jAoj-I 

bir kaaun m ahiyeti aned lyer g ib i görünm ektedir. Ger

çekten ha k»eunun 26. m addesinin b irinci fıkrası. Ge

çirt Anayasanın yürürlük  ta rih in i 27 M ayı* 186® olarak  

te» M t etm ektedir. Bu, b ir «arurettn ifadvai ve İnkılAp 

hareketinin m âkul b ir neticesidir. Z ira »ak ıt ve sabık İk

tidar, hukuki olarak m eşruiyetini çok daba evvel kay* 

bet/niş olm asına rağm en fü lt İktidarım  27 M ayı* ta ri

hine k ıd a r  devam ettirebilm iştir. Şim di yürürlüğe konu

la* Geçici Anayasa 12 H aziran 1960 tarih ine kadarkl 

zam anı bo* bırakm am ak için  böyle b ir hüküm  tanım ak

tad ır ve m illi İnk ılâp  hareketinin başl it liğ i günü, yeal 

hukuk ve devlet n izam ım ızın  m ehM  olarak kabul etme

de isabetli hareket ed ilm iştir. Bazı şüpheleri bertaraf 

etmek için  ba noktaya işaret ettikten sonra Geçici A na

yasanın özelliklerin* kısaca tenuı* etmek yerinde a la 

caktır.

Her şeyden evvel üzerinde ehemmiyetle durulm ası 

(tereken nokta, bn Geçici Anayasanın A ta türk  İnkılâp

larına tam am en haslı U r ruh taşım asıdır. 1924 Anaya

sasının 2. maddesi, Kem alizm  denilen m illi İnanç ve f i

k ir hazînesinin zöbdesl Inılunan a ltı prensip Geçici Ana

yasada büyük b ir titiz lik le  m uhafaza edilm iştir. T iirkiys 

I »evi et i Cum huriyetçi, M illiyetçi, n a lk ç ı, Devletçi, lâ ik  

ve ink ılâpç ıd ır. İşte bu rub ve kanaate fc ih ip  olan 12 Hs*- 

ü ran 1960 Anayasası İleriye lim iti*  bakm am ızı tem inat 

altına  alm ış bulunm ak tad ır.

Geçici Anayasanın teknik bünyeline ve devlet kud

retini nasıl ve hangi organlarla kullanacağı meselesine 

gelince, burada barla olarak göze çarpan hususiyet şu

dur: M illi B irlik  Kom itesinin 19 num aralı teb liğ in in  2. 

maddesi ile  T .İLM .V . feshedildiğine göre, onu» yerine 

ve Türk m ille ti adm a ya*am a görevini yerine getirecek 

bir mercie ih tiyaç vardı. Geçici Anayasada bu görevi 

M illi B irlik  Kom itesine vermekle ha boşluğu doldur

m aktadır. Demek oluyor kJL, seçim ler yap ılm aya kadar 

adı geçen bu kom ite mem leketim izde b ir parlâm ento gö

revini İfa edecektir. Yasam a organı bu suretle tesblt 

edildikten sonra, onun İttihaz e ttiğ i tanzim ! kaideleri 

uygulayacak olan yürütm e organı da Devlet Başkanın

ca seçilecek ve Kom itece tasvip edilecek Bakanlardan  

meydana gelm ektedir. Kom ite, B akan lan  her zam an de

netleyebilecek ve İcabında görevlerinden uzaklaştıracak

tır.

IVsr-a» A V f iE N

Geçici Anayasanın m ühim  hususiyeti buradadır. 

1924 Anayasasının kurduğu sistemden burada, b ir zaru

ret icabı ayn lınm ıştır. 1924 Anayasasında yasam a ve 

yürütm e kuvveti psrlânıeutod» toplanırdı. 1er» kuvveti

nin baş: olan C'nmhnrlmşkanı -Devlet Başkaaı- aynı za

m anda HUkiimet Başkanı değild i. Lümnrı gfcrdüğtt za

m anlar hüküm ete riyaset eder ve teşrii faaliyet» İştirak  

etm ezdi. Ş im dik i sistemde İse, Devlet başkanı, hem ya

sam a g*revi yapan M im  B irlik  K om itesinin Başkanı, 

hem Başvekil ve hem de Başkum andandır. Böylece, hem  

parlâm ento görevini yapan MİUI B irlik  Kom itesine, hem  

Bakanlar K uru luna ve hem de Türk S ilâh lı Kuvvetlerine 

hâk im  bir vaziyettedir. M üstakil m ahkemelerin sahip 

oldukları kaza kuvveti hariç. Devlet Başkanı yasama 

ve yürütm e organların ın  başkanı o lm ak s ıfa tıy la  geniş 

yetki v* otoriteye sah iptir. Bu durum  geçicidir ve Tür

kiye B ıiyük M ille t M eciU lnln yeni seçim lerden sonra te

şekkülüne kadar bu durum  devam edecektir.

Burada kuvvetler b ir liğ in d en  bahsetmek yerinde 

olur. Gerçekten böyle b ir durum , Türkiye Büyük M illet 

Meclisi H üküm eti zam anında da mevcut olm uştur. O 

vak it Meclis Başkanı, aynı zam anda H üküm et Başkan

lığ ın ı ve Başkum andanlığı da deruhte etm iş İdi. Geçici 

Anayasam ızın arzetllfel en büyük hususiyet burada gö

rülm ektedir: T ıpkı 1920 - 1024 devresi gibi, kuvvetlerin  

başlıca bir heyette -M illi B irlik  Komitesi- toplanm ası ve 

bu heyet başmanının aynı zamanda, yürütm e organının  

-I’akanlar Kurulu- başkanlığım  da derubte etm iş bulun

m ası 1

Geçici Anayasa hakkında bir noktaya daha kısaca 

tem as etmek lâzım dır. Sak ıt ve sabık ik tid ar mensupla

rın ın  muhakemesi için kurulan Yüksek Adalet D ivanı

nın teşekkül ve terekküp tarzı, ber hangi bir şüpheye 

yer vermeyecek derecenle m ükem m eldir. A d li, idari ve 

askeri kaza mercilerine mensup yüksek hâkim lerden 

Bakanlar K urulunun tek lifi üzerine M illi B irlik  Kom i

tesince seçilecek bir başkan ve sekiz âzadaa mürekkep 

bu mahkeme, san ık lan  Türk M ille ti ad ına muhakeme 

edecek yüksek bir mahkemedir. K ararların ın  kesin ol

m ası ve bu m ahkemenin m ahkûm  e ttiğ i şahıslar hak

k ında 1924 Anayasasının 73. maddesindeki müsadere 

yasağının  kaldm lm ası ve bilhassa Devlet Başkanııun  

ba mahkemece m ahkûm  edilenler için  a f yetkisini kul- 

la m um yaca irinin kaydedilm iş olm ası, halk e ikâruu  cid

den tatm in  eden hüküm lerdir.

Bu Anayasadan sonra kurulm asın ı arzu e ttiğ im iz  

ve mevcut işaretlere göre tesis etmek yolunda bulundu

ğum uz dem okratik dev let nizam ım  bir an evvel gerçek

leştirecek temel kanunların  ve bilhassa âd il b ir temsile 

yer verecek olan seçim kanununun hazırlanm asını bek

lemek en tatili hakkım ızdır.
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YTJBTTA OLUP B lT ü îL E Jl

y ılıad t ttM d n  oeHTm olduğa oıtrM t 

geride ta tlı hA lıralar. elde derece ha

ne alnd» k*eanı\o "Peki f i"  bulunan

bir diploma vardı. Küçük. Abdullahın 

bütün  tahsil hayatı başarılı geçti.

1034 yılında liseden pekiyi dere

ceyi» m tııııı olan Abdulıahta bir de

ğ iş ik lik  ruk  j  buldu. T atlı hatıra larla  

dolu Um  hayatına veda ?dlnoe kendi

lin i yeni varifeleriıı beklediğim İdrak 

etti. Gençlikle olgunluk arasındaki 

mesafeyi süratle kat etmeği vazife 

bildi. Bunun için evvelâ kendi iç âlo- 

minde hayatının fikrî muhasebesini 

yaptı ve meslek seçti. Cayesi İlim a- 

dam ı olmaktı, tim in  hukuk daluu 

meşrebine uygun buluyordu. İstan

bul Üniversitesi Hukuk Fakültesine 

kaydoldu. Üniversite s ıralan m uhak

kak kl Abdullah Gözübüyüke çok 

«eyler sağladı. Evvelâ, düşünmesini 

öğrendi ve hayatına verdiği İstikame

ti müspet yolda İnkişaf ettirmeğe az

metti. Çalışm ağa koyuldu. 1837 yılı 

geldiği ve Temmuz ayında Hukuk 

FmkUlteslnl pekiyi dereceyle b itird i

ğ i sam an yılların nekadar çabuk ge- 

çiverdlğine hayret e t t i Aynı yıl Ki

k im  ayında açılan bir İmtihan kafası

n ı daha da ışıklandırmağa yard'm 

ed*«ex bir seyahatin vesilesi oldu. 

İm tihan M illi E ğ itim  Bakanlığı ta ra 

fından açılm ıştı. Göztlbüyük, bu İm 

tihan ı iç tlrak  eden 90 namzet arasın

da birincilikle kazandı ve Adalet Ba

kan lığ ı hesabına ceza hukukunda ih 
tisas yapm ak Özere îsviçreye, Lozan 

Üniversitesine g itti. Biraz sonra İk in 

ci Dünya Harbi bütün  şiddetiyle ban
ladı.

tUm Toianda-_

^941 yılında İkinci defa UsaıuKy* ol

muş, bu arada da "Cezai mesuliye

tin  felsefi temeli” ba llık lı doktora te

zini savunarak hukuk doktoru paye
sini alm ıştı

1®41 de yurda dönO$ heyeeani» »* 

sevinçli oldu. EvvelA yurt hasreti, 

sonra da yak ın larına olan özlem i o ta  

anayurda bir an önce dönmeğe âdeta 
İcbar etmişti. Zaten yurt dısın^»

1 pacağı pek bir şey kalmıyordu. Ken

disini memleketinde yeni vazifeler 

bekliyordu. A ltı aylık staj devresin

de Gözübüyük bir hayli yoruldu. A- 

ma müsterihti. Staj biter bitmez va

tani vazifesini ifa etmek için Yedek 

Subaya gitti. Askerliğini piyade ye

dek subayı olarak ikm al etti. Ancak 

yedek subaylığının büyük bir kısmı 

adil subay olarak geçmiştir. 1944 yı

lı kasım ayında terhis edilince kısa 
bir istirahatı müteakip tekrar vazi

feye başladı. 1945 yıl! r>cak ayında a l

dığı yeni vazife Ankara Cumhuriyet 

Savoı Yardımcılığıydı. V azifelerini 

büyük hlr titiz lik  ve kanun an lay ıjı 

İçinde ba»ıraa  GüaübOyûkün süratle

Gözübüyük ailesiyle birlikte
MnçhuUükt&n föhrute

*« oıümta-ten terfi etmesi gecikmedi. 

N itekim  1947 yılında Cumhuriyet 

S ava  Başyardımcı! ıgına yükseldi. 

Bu arada ilm i kariyerini de ihmal et

miyor ve mosai saatleri dışında hu

kukun derinliklerine nüfuz etmeye 

çalışıyordu. N itekim  1949 y.Iında 

5545 sayılı milletvekili seçim kanunu

nun çekirdeği olan tasarıyı hazırla

yan komisyona bakanlık adına katıl

dı. Daha sonra ayni mevzu için kuru

lan ilm i heyette de vazife aldı ve A- 

oalet Bakanlığı m ü.av ir i olarak gö

revlendirildi. B u  arada bazı beynel

milel ilm i toplantılara da katıldı.

Mücavirlik vazifesi 1956 yılı ocak 

ayına kadar devam eden Gözübüyük 

bu vazifesinden Adalet Bakanlığına 

Hüseyin Avnl GöktUrktln, müsteşar

lığa da Hadi Tanın tayininin hemen 

ana binde uzaklaştırıldı ve Ankara A- 

ğır Ceza Mahkemesi başkan vekilli

ğine nakledildi. Gözübüyük bu yeni 

vazifesinde de hak bildiği yoldan ay

rılmadı ve bu defa D.P. nin ateşli ba

zı milletveki'lerlnln mahkemelerde 

önlerine dikildi. Onların kanun dışı 

isteklerini yerine getirmek şöyle 

dursun, aksine, bu nevi tazyiklere 

karşı her türlü  m üşkülâtı çıkarm ak

tan geri kalmadı. Ancak bu tarz ha

reket ©den bir hukuk adamının "sa

yın büyükler”in hoşuna gitmemesi 

tabiiydi. N itekim  aynı yıl Yargıtaya 

nakledildi. Bu, bir nevi kızağa çekil

me idi. Yeni vazifesi 1960 yılı 28 M a

yısına kadar devam etti ve 28 Mayıs 

1960 günü M1UJ B irlik Komitesinin

ve Başkumandanlığın kararıy la CHV- 

zübüyük yeni hllktlmette Adalet Ba

kam  Olarak vasiî'eye baflai*.

Aile hayatı..

p , ı  haftana» içinde «lyadealyi* yoru

lan w* vazifesini eksiksiz başar

mağa gayret eden Adalet Bakanı be

kardır. Son dsrece mütevazı, takat 

medeni bir hayatı vardır. Günlük öm

rünün bütün k ış ından  saatlerle mu

kayyettir. Dinlenme saatinde kimse 

yeni Adalet Bakanını vazife başında 

göremez, vazife saatlerinde ise Gözll- 

btlyük dinlenmeyi veya dalga geçme

yi büyük bir kusur addeder. Aıuıoaiy- 

le birlikte mütevazı bir apartmanda 

ik&root eder. Basın mensuplarının a- 

yadesiyle şikâyetçi o lduklan huaua- 

la n  yakinen bildiği İçin evvelâ husu

si kalem barajını ortadan kaldırm ış

tır. İsteyen gazeteci istediği saatte 

yeni Adalet Bakanını görebilir. Gece 

hayatı yoktur, ama arada sırada bir 

kaç yakın dostuyla meselâ Gar Gazi

nosuna gi<|ip program seyretmeği se

ver. H iç bir şeyin ifratına kaçmadı

ğından içkiyi ara sıra içer, sigara ku l

lanmaz. Yemek hususunda titiz , fa 

kat fazla iştahlı değildir. U m um i ola

rak yemeklerde önce bir et, »onra Wr 

sebze, daha sonra da bir meyva veya 

hafif olmak şartıyla bir parça ta tlı 

yer. Tenis oynamağı, ata binm eği se

ver. Hususi hayatı resm i hayatı ka

dar muntazamdır. Evlenmeğe vakit 

bulamadığı için bekârdır. Bu durum a 

göre bir hayli bekâr kalacağa da b e 

zemektedir.

Ada şefaat

rpürklyenln siyaset sahasında böyle 

ce yeni isimler dudaklarda dola

şırken bir zamanlar -bundan sadece 

on yıl evvel- aynı parlak İmkânlarla 

işbaşına gelen ve bir ç ift adam a kö

le olarak hem kendilerini, hem mem

leketi batağa sürükleyen başka poli

tikacılar îstanbuldaki Yaaaıadads 

veya Ankaradakl Harblyede cezaları

nı çekiyorlardı. Bu haftanın başında 

sıcak, hele başkentte zam an zaman 

dayanılmaz hal aldı. Am a bir tepenin 

üzerine kurulm uş bulunan Harb Oku

lunun üçüncü kat sâktnleri sıcaktan 

ziyade genç talebelerin kendileıine 

İğrenerek, nefretle bakmalarından 

şikâyet ettiler. N itokim  bu infial do

layısıyladır kİ eski İktidarın ik i bü

yük başı, Bayar ve Menderes, Hür 

riyet Şehitlerinin toprağa verilecek

leri günün arefesinde, gece vakti 

hırsızlar gibi uçakla İstanbul* kaçı- 

rıldılar. Uçaklar askeri uçaktı. İki 

kodaman Demokrat Etinıe-sgut hava 

alanına sevkedildiler, oradan nakliye 

uçaklarına yüklendiler. îk i baş De

mokratın Ilarblyeden nakledildikleri 

duyulunca derhal orta lık ta  b ir riva-
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ymt 4M*0Cl f<kra>«*
istem iş. gCrtti)'» 4« «ark tın* tükür-

m üştü. HaTbuki H arb Okulunun ku

mandanları İki m isafiri blrblrleriyle 

tomas etmeksizin İstanbul» gönder

diler. O kadar kİ ik i ahbabın da öt»- 
kinin gittiğinden hab*ri yoktu. Sır 

oldukça İyi saklandı. Her haide B v  

yar ve Mendere* evvelâ Yeşllköye, 

omdan Yeşilyurt lsk«leslne, nihayet 

hücum botuyla Yaesıadaya gitmeden 

öne* bu seyahatten hiç klmseıün ha

beri olmadı. Sadece pek dikkatli 

gözler perşembe akşam ı ham Yassı- 

ada ve civarında, hem de Yeşilköy 

hava alanıyla Y«$ilyurt askeri iskele

sinde fevkalâde tedbirle)- alındığını 

farkedeblldller. tstanbuldakl amnlyst 

tedbirlerini son günlerde W  yük bir 

*öhr*t kazanan Davutpaça Uçtlncü 

zırhlı tugayı aldı. Bayar ve Menderes 

Yesilköye gece yansından sonra İki 

oyn  uçakla getirildiler. Kendilerine 

ik i ayn  hücum botu tahsis edilmişti. 

Yassıadada İki kodaman D.P. 11 gene 
S ilâh lı Kuvvetlerin misafirperverli

ğinden faydalandılar. Kendilerine ko

m utanlık  dairesi tahsis olunmuştu. 

Bayar bir odaya, Menderes başka bir 
odaya konuldular. Odaların önünde 

birer buçuk metrelik bir teras vardı 

v» süngülü erler orada nöbet bekli

yorlardı. îk i D .P. kodamanı ancak 

Yassıadada rahat bir nefes a ld ılar. 

Z ira perjembe gecesi Harblyedekl cü

dalarından alınd ık lannda görülm e

m iş bir korkuya kapılm ışlardı. İlk  

defa olarak Bayarda da bet beniz at- 

m isli. Hele Usta.llar askeri am bulans

lara  bindirildik!-irinde büsbUtUn te

lâşlanm ışlar dı. Sak ıt C um hurbajkan: 

sorm uştu:

“—  Beni nereye götürüyorsunuz T 

Bu vasıtaya binilir m İ? ”

Sefih Cumhurbaşkanının muhte

şem Cadillaciara alıştığını bilen m ü

tevazı subaylar gülmüşlerdi. Mende

res ise Adeta titriyordu. Anlaşılan tts- 

tadlar kurşuna di »ilmeye götürüldük

leri zehabına kapılmışlardı. Hele bir 

<Un evval radyolar 3 ayann  meşhur 
“Harblyeyi İmha" plânını okumuş ol

duğundan bu korkularında pek de 

haksız değillerdi. Geçen haftanın so

nundaki cuma sabahı gözlerini Yasaı- 
adsda açıp göğüslerine deniz havası

nı çeken sabıklar rahat bir nefes a l

dılar. Hay» t taydılar. Demek k i üm it

lerini m uhafaza edebilirlerdi. Jüee, 
kim bilir belki de zengin ettikleri De

mokratlar gelip kendilerini kurtara

bilirlerdi! Aiı, yeniden ik tldan  alabil

seler.. Hele’ Br.yar öyle İntikam  p lân

la n  hazırlıyordu ki...

M ükellef yemekler 

■yassı*danm öteki sikinisrl de bu 
haftay ı pek rahat geçirdiler. T*-

A xtn. W

UU nnh»U*n m .ry »  kAŞkl«rlûâ« ym-

auı allruıeyı dtltfUndflklert hayatın 

rahatlığıyla kabili kıyas değildi, a h u  
meselâ seneler senesi hapsettirdikleri 

basın veya politika suçlularına kendi

lerinin sakladıkları şartlarla Silâhlı 

Kuvvetlerin misafirperverliği ölçüle

mezdi birtt Adada muhafız .»ura* 

hara ve deniz *ak«»rl mevcuttu Ad» 

civarına iııç klms« ve h)ç bJ: va»ıtı» 

ysKlaştınlmıyordu. ^.danın etrafında 

hücum  botlan  ve destroyerler devrt- 

ye geziyorlardı. Uçaksavar toplan 

ise her an tetikteydiler. B ir denizal

t ı fijptillası Maltepenin önündeydi. 

Geçen haftanın sonlarında bir gün 

h^r şeyden habersiz Uç balıkçı H ayır

sız Ada civarında dolaşmak ihtiyat

sızlığında bulundular. Balıkçılar der

hal devriyeler tarafından yakalandı

lar ve sıkı bir sorguya tâbi tutuldular. 

Orada ne işleri vardı? K im diler? Ne 

İstiyorlardı? Balıkçılar bir müddet 

nezaret altına alındılar, sonra suçsuz

lukları anlaşıldığında serbest bırakıl

dılar. Am a doğrusu istenilirse anala

rından emdikleri süt burunlarından 

ge ld i

Bayar İle Menderesin haricindeki 

Demokrat kodamanlar inşası bir 

müddet evvel biten okul binasının ya

takhanelerinde yatmaktadırlar. Y a

takhanede 55 yatak ve 50 milletveki

li vardır. Adada, "Yaylacı” olarak 

tanınanlara ötekUere nisbetle daha 

fazla İtibar edilmektedir. Meselâ bU- 

yt"c yatakhanenin tam  yanına İsabet 

eden altı kişilik oda sâkinleri arasın

da Sıtkı Yırcalı, Şem'l Ergin ve Ke

m al özç-jbau bulunmaktadır. Bu oda-

.* - Jfcr-

Ethern Menderes
Satnanvn alttndo  M  var t

, TUBTtA OLUP BİTENLER

auı b»ttşlflnd*k1 Qç kişilik »ubay o- 
da lan  la* katim  sodîlet vekillerine ay

rılm ıştır. K ad ı» mİ l> t vekillerinden 

Ayşe Günel -Jürıln K a ‘afatın k ız kar

deşi- kombinezonuyla güne* banyosu 

yapmak istemiş, fakat nöbetçiler 
m*ni olarak perdeleri İndirt misler

dir Bu K inm ıinıı ufak Mr antre va- 

■ıiamyl* dunın dAİresUKa gelin

mektedir Dn;r-, Kumandanın .-alışma 

ve yatak odajıııdan m üteşekkildir. 

Bayar He Menderes İste bu kısmı iş

gal etrıekte. fakat birbirleriyle gö- 

rUştürülmemektedir. Adanın diğer M- 

nalannda öteki Demokratlar ve D.P. 

yardakçıları İkamet etmektedirler.

Bu haftan ın  başında halk arasta

da dolaşan ve derin bir hiddete yol 

açan "deniz banyosu” rivayetin in as

lı yoktur. Hakikaten, sabıkların Yas- 

sıadada b ir p lâ j hayatı sürdükleri, 

ailelerinden mayolar istedikleri du

yulduğunda herkesi hayret kap la

m ıştı. H albuki böyle b ir lükse m üsa

ade edilmemektedir. Z ira bu zevatın, 

nihayet son derece ağ ır suçlardan sa

n ık olarak tevk if edilm iş bulunduğu  

a lâka lıla r tarafından unutulm am ak

tad ır. M uhafaza a ltında tu tu lan lar 

İk i saatte b ir on dakika İçin teneffü

se çıkarılm akta, yani dtşarda yürü

melerine müsaade edilm ektedir. Ma

m afih Yassıadada m üsam aha b ir oe- 

zaevlndekl m üsam ahanın ka t k a t üs

tündedir. Sabık lar kendi aralarında 

oyun oynayabilmekte, istedikleri za

m an yatm akta, istedikleri Kaman 

kalkm aktadırlar.

Yemeklere srrfinee, İşte sabıkların

şikâyet etmedikleri bir nokta budur. 

Z ira subay tabldotu İçin ayda 150 li

ra lık  İstihkak ç ık tığ ı halde sanıkla- 

n n  tabldotuna 200 lira  ayn lm ak ta

dır. Servis gayet İtinalı şekilde yap ıl

m aktadır. Tabii adaya hariçten ye

m ek getirtm ek İm kânı yoktur. Bu. 

meselâ A gâh Erozanı veya Etbem  

Yetkiner! -göbeklileri- biraz sıkm ak

tad ır. Am a, Davutpaşa kışlasını ara

yan eski Meclis Başkanı E-ozan ha

riç -Düşününüz, bu İktidar Büyük 

M eclisi b ir Erozana İdare ettirm iş, 

Büyük M eclisi o dere<-e hiçe saym ış

tır- öteki sabıklar Yaaeıadada bu
lunm aktan şikâyetçi değillerdir. A- 
g&h Erozanın canını sıkan belki de 

tıpkı Em in Knla/at gibi paııtalonun» 

bizzat ç ıkartm ak im kânından -göbe- 
g l m âni olmaktadır- mahrum  bulun

ması ve bu İş için kendisin» yardım  

edilmesidir.

Trio Harblyedn

g u  arada Uç sanık Yaseıadadan hu

susi vasıtayla alım p H ar biyeye 

getirilm iş ve orada birer hücreye ka

patılm ıştır. Bunlar İstanbul un keyfi-
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B i r  M ü l a k a t

Dünya Türk

U * » «  boylu, elm acık kem ikleri ç ık ık , san  benizli genç adam  sigarasın

dan ton bir nefes dtıha çekerek dum anlarım  havaya »avurdu ve anUU-

m ıya başladı.

Uzun boylu »an henizii adam ın ad i K m ny Khato UM ve Dünya Talebe

Tevekkülleri Sekreteryasım n - C .0 .8 J İ.C ü y e s i bulunuyordu. M r. Kevny 

Khato Türkiyede H  i lay ıs  günü yapılan "N azik  ihtiU U "in »eyri w* netiov- 

k r i hakkında bir rapor hazırlam ak niyetiyle Türkiyeye gelm işti. A rka

daşları C.O.S.B.C. üyeleri M  alay a li Kenny K haır'a  m esuliyetti bir vazife 

verm işlerdi. Am a bu »an  benizli, SS f/aytııdaki genç adam  vazifesini bi

hakkın başarm asını bildi. Türkiyedeki gençlik teşekkülleriyle temasa 
geçti ve ihtlU ll sonrasını m ahallinde te tk ik  e tti. Kenny Khavo, şehitleri 

getiren katarda ih tilâ lin  idealist m ücahitleri Üniversiteli gençlerle An- 

karaya kadar kdh se-tiinçli, kdh üzün tü lü  b ir yolculuk yaptı. Ankarada  

as it »«hitlertn defin merasim inde korteje dah il oldu v* Türk halk ım * va 

gençliğinin »evincini paylaştı, üzüntüsüne ortak oldu. Sonra buntan  M- 

mtm l Mr ifadeyle A K İS ’e an la ttı. A şağıda okuyacağ ım  mOlAkat İTetny 
K havrin sam im i müşah*delerinden ibarettir.

•'Temsil e ttiğ im  cam la C .O.S.E.C . dlr. C.O .S.E.C . 

tn vazifeleri dünyadaki talebe tevekkülleriy le irtib a t te 

sis etm ektir. B ütün dünya meseleleri bahis mevzuu teş

k ilâ tın  beynelm ilel talebe konferansında görüşülür, m ü

zakere edilir ve kararlar a lın ır. Koordinasyon sekreter

liğ i, yani C.O.ş.K.C’., alınan bu kararları icra eden or- 

randır. (

“B ir mem lekette, başta bulunan ve İdare etmek du

rum unda olan bir hüküm etin tevessül e ttiğ i uygunsuz 

ve aatidem okratik b ir hareket o mem lekette mevcııt 

gençlik teşekkülleri tarafından tasvip föm ıw .w  pek ta

bii olarak takbihle karşılaşacaktır. İşte bu talebe veya 

(m e lik  teşekkülü, otom atik şekilde C.O .S.E.C .’ln  h im a

yenizle firez.

“ Ancak şunn blOıaesa İfade etmek İsterim  kİ. G.O. 

8.E.C. muayyen esye ve prensiplerin ıç ığ i a ltında faali

yet İcra eder. Bu bakım dan başta bulunan hüküm etin  

kararlanın» m ukavem et eden teşekkülün gayesinin, 

bağlı bulunduğum  sekreterlim in gayesiyle m utabakat 

halinde bulunm ası şarttır. Bunun İçindir kİ T llrk genç

liğ in in  son hürriyet mücadelesi C.O.S.E-C.'ln beın tas

vibine, bem de hayranlığ-ına m azhar olm uştur. B iz teş

k i l i  t olarak Türk gonçllğlaln bu asli hareketini a lk ışlı

yoruz.

“ Arkadaşlarım  bem bu hürriyet mücadelenin! ya

kından fbrm ek İçin Türkiyeye, güzel mem leketinize

gönderdiler. Türkiyede, gerek A nkarada gerekse İstan

bul da, TUrk halk ın ın  ne derece hürriyete susam ış oldu

ğunu gördüm . . , e! ti . jd

“Benim  «İze bu mesat tesadüf vesilesiyle ifade et

tik lerim  ve edeceklerim 65 m ille tin  talebe teşekkülünün 

benimsediği fik irlerd ir. Gördüklerim i gidip kendi teşki

la tım a an latacağım . Ancak omlar sizin mücadelenizi biz

zat yaşam adıkları İçin bunun tesirini benim  kadar kuv

vetle hlssedeznezler. Bu bakım dan size şim dilik  kendi 

mUşahadelertml nakledeceğim . Bn. tab ii eb jektlf bir na

k li o lacaktır. Kendim i günlük lerim in  ve tesiri altında  

kald ık larım ın  hissi baskılarından kurtarm ak istiyorum . 

8 izin m illetinizden değilim . F aka t b a tlı olduğum uz ve 

tahakkuku İçin mücadele e ttiğ im iz gayeler m üşterek

tir . Bu yüzden kendim i sîzlerden »aym am a müsaade et

m enizi rica çdiyortım .

“İnanm anızı isterim  kİ bu geçen b ir kaç gün İçinde 

gördüklerim i hayatım ın sonuna kadar unutam ıyacağıııv  

H alk  ve talebeler hürriyet mücadelesinde nasıl kenet

lenm işti. N asıl U r ve beraber çarpışnııya hazırd ılar L.

“Istan buldan An karaya kadar aziz şehitleri getiren 

katarla  geldim . Üniversite talebeleri de bizim le beraber

di. Yol boyunca halk İstasyonlara koşuyor, göz yaşlan  

İçinde “H ürriyet, H ürriyet” diye bağırıyor, ardından  

“KabroUun d ik tatörle r" diyordu. B ütün  bunlar H u »
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Gençliğine Hayran
Türk m illetinin  hürriyet! an ladığın ı. hürriyete büyük bir 

«.«Ula bağlandığın ı an la ttı. Bu da, b izim  teşk ilâtım ızı,ı 

gayesinin Türk m ille ti tarafından ne kadar kuvveti* 

benim sendiğini ifade eder.

"B inlerce kb>i gördüm  İd a tlıyo rdu . Bu göz yayla

rı sevinç göz yağlarıydı. Bu insanlar bekledikleri hürri

yet* kavuşm uşlardı. Bundan ( M  bir *ey olam a/dı.

“O nların  üzüntülerin i anladım  n  sevinçlerim  pay

la ttım . Z ira onların ne dUşUndüklertnl biliyordum . Ü zül

düm , çünkü hürriyet mücadelesinde şehitler verm işler

di. Sevindim , çılukü onların goleceğa olan Üm itlerini 

gördüm .

"  Gençlerinizle İftihar ediniz. O nlar meşru hakların ı 

elde etınek için  m üstebit btr Idaretıln zulm üyle, lu u ıa  

•ilâh ıy la  mücadele ettiler. Kendilerini m üdafaa İçte h1- 
l& hlan bile yokta. O nların  en büyük day ana lı üıandıh- 

krn ve bağlı oldukları İdealdi. Bo, hürriyet İdealidir. 

Dünyadaki bütün  s ilâh lan  ve m üstebitleri dize getire

cek en büyük ve kuvvetli a llâh l

“Türk m illeti cidden büyilk  Mr m illet. Büyilk m illet 

olm anın bence birinci »artı, m esuliyetlerini idrak etm iş 

h ulanm aktır. T ürk m ille ti ve T iirk gençliği bu m esuli

yeti İdrak etm iştir.

“Ö lülerine, genç arkadaşlarım  arıtmasınlar. Onlar 

şerefli b ir vazifenin kurban larıd ırlar. Vazifenin! başar

m ış o larak ölm ek her gencin ld.-aUdtr.

** An karada lkAmetlm  sırasında lüzum la yerlerle 

temas ettim . Gördüm  ve hissettim  İd »iz Demnkranl yo

lunda emin ad ım larla yUrümekteMİnük B izim  arrn ettik-
' . i t i '  ! t 1

I crlnılz, tiz in  de arzu ettlk lertnU dl/. Ba bak utulan müş

terek taraflar ın ıız vardır.
♦ r 1 . \ v i f T ' ‘ 1

T l'intjşttm dr arkadaşlarım a Türk oN IM M * hhrri- 

}>< mücadelenin! en Inee teferruatına kadar an latm ıya  

çalışacağım . Sonra bir rapor hazırlay ıp C.OJvJt-C.’e sa

nacağım . Bana verilen vazifeyi İfa e ttim  sanıyorum . 

Dünya gençleri şehitlerinizin ailelerine ve yara lıların ıza  

bir yardım da bulunm a m üsaadesini rica etm ektedirler.

“A nkara sokakların ı dolduran binlerce A nkaralm ın  

şehitleri İçin nasıl göz yaşı döktüklerin i arkadaşlarım a 

an lattığ ım da onların da m ücadelenizi takd ir edecekleri

ni sanıyorum . Am a onlar benim  kadar avan ta jlı olam az

lar, çünkü ben ba günleri b izzat y p a rtim

Kenny Khaw 
Dünya gençliğin in  aeM

“S ilin  mtteedeleıd/1, dünya gençliği r>pta « •  tak 

dirle tak ip  etm ektedir. Türk genç liğ i üzertae dttsm  va

zifeyi yapm ıştır. Bundan noaram idarecilere kalıyor. Te

m enni edilen, en kına zam anda arzu ettik lerin iz» kavuş- 

loam ıd ır. H ürri>et çok ta tlı şeydir. U ğrunda mücadele 

etm lye değer. B ir gazeten arkadaşım , İnk ılâp  hareketi

nizden evvel hapishanelerin gazetecilerle dolu olduğuna 

söylem işti. Çok çektiniz. F akat hürriyet kolay kazanıl

m ıyor. K azandık ların ız çektiklerinizi kolayca unuttura

cak kadar sağlam  ve kuvvetlidir.

“Ben de dünya gençliği adına hürriyet cephesinin 

bu şuurlu toplum una en sam im i duygularım ı ifade et

mekten büyiik  b ir zevk duyacağım .
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T T T R T T A  O L Ü T  n f T E X I .F 3IL
o* '10*kün rallsl Ethı.nı Yetkiner, Be- 

ledty» Balkanı talihsiz Kemal Aygiln

ve çalım lı polis müdürü Faruk Ok- 

taydır. Her Öcünden alftkahlar Istaıı- 
buldakl şt-hitler ' hakkında bilgi sor

muşlar. fakat üçü de bir bilgileri bu

lunmadığını beyan etmişlerdir. Su

baylar Faruk Cktaydan ayrıca İki 

m ilyonluk apartaıaınm  na*ıi yaptırt

tığını öğrenmek İstemişler, kendileri 

de açafiı yukarı Faruk Oktay kadar 

ınsM  ald ık lan  haine ik i yakalarının 

bir araya gelmemesinden şikâyetçi 

olmuşla.- lir. B itkin h.Vıde bulunan 

«ski polis şefi sadece "yaptırttım , 

y a p u r itm ” diye m ırıldanmakla mu

kabele edebilmiştir.

Bu haftanın basında Istanbulda 

tahk ika tla  İİRİ11 subay;**1 kendileriy
le görüsen Mr AKtP •’  îi.tM rtne "g it

tikçe d *v  •>•• f H i ı r ’, <,ıiı- :.ılm akta-  

y>z. M »ıtıe ıt >«ra« o kadar

klrH tele * a> «rfaşır.aktayMc kİ ne ya

pacağım ızı fR yırdık” dem işlerdir. An

ladı I_•« D P . İktidarının tstanbulu m>- 

nelerdir haraca keetıgl ve rüşveti, tr- 
tikAtu “umur-u «diye" haline getirdi

ğid ir.

Harbiye gülleri

Bu haftam a başında Bayar ve M»ı-

deresin aynlmauır.a rağm en An

karalI» Harbiye hiç tenhaiaşmsdı. 

Pazartesi günü komutan Müçteba 

özdenin h â lâ  altm ış kadar müşterisi 
vardı. Yassıada İstiap haddini aşmış 

bulunduğundan Kora i tam  ve Bakan

la n  şim dilik Istanbula göndermek 

m üm kün deg'ildl. Bunlar ögretmenle- 

re a lt gazinoda dertleşiyorlar, akı
betlerini dllîür.Uyorlar, sonra odala

rına çekilip uyuyorlardı. Tabîl ek*e- 

rtal bftu ab .kanlık lartr.dan fedakâr-
hk r. ırundfc Mıluruyo'-Sardı MtselA
Fa t la  R üştü Zorlu yâhann d iyarlarla  

do la jaa v* kândl g ittiğ i her yerde 

arz-ı eodâm  edip günlerini «C*1eyV>« 

esmer gttsell yâr-i vefakârına artık  

telefon ©demediğinden îlsgtltıdU. K ltc 

bUlr vâr-1 vefakâr ne âlemdeydi î  Z i

ra Ustad to k  an lı f ı  s ıra lında 26040 
num aralı telefondan bu esmer dilberi 
her gün apar ro kend iliy i* yan m sa

a tlik  b ir “m illetlerarası muhavere” 

yapardı. T alnl 28040 num aralı tele

fonun fatura*uu devlet öderdi. -Bu, 
D ışişleri BaVanının telefonudur-. K o 

caltan da geoe kendi elbiselerini bl*- 

*at ç ıkartm aktan  pek yoruluyor ve 

»arışın Bar baranın kendisini narin  el

leriyle soyduğu devri hatırlıyordu.

Bakanlar arasında en gamsızı ge
ne Ethem Menderesti. Hele içişleri 

Bakanı Dr. Nam ık  Gedikin kendisini 

ttçündl kat penceresinden atmasın

dan sonra sabık Savunma Bakanının 

rahatlam ış hali g&sdan kaçm ıyordu 

Bu ytiedendlr kİ *•««& haftanın m * 
laruMla Aau raât ««İlkte Meadere-

Yassiiul.adan bir görünüş
OıfinA Âit»**

•1a  telkinlerin»' napılaraa intihar et

tiğ i anızlarda dolaşan k u ş e t l i  bir 

?ayia oldu. Aslına bakılırsa şayia ba

zı ciddi mesnede dayanıyordu. 27 Ma

yıs sabahı eski İçişleri Bakanının Sıl- 

mer sokaktaki meşhur Onlkiler A- 

partmanındakl dairesinden Hayred- 

din Erkmen ve Nail Gevecl ile birlik

te alınıp çöp kamyonu diye şöhret 

yapan ve aslında bir müteahhidin 

kum  kamyoneti olan külüstür araba
ya blr.dirildlglnl karşı pencerelerden 

seyredenler bir lâfı ku lak lany la duy

muşlardı ve tahkikat açıldı&ı takdir
de bunu yem’nle bildirmeye b»i” *~1*> 

lar O Namık Gedik kapıdan 

ken kfndlalnı tevkif ed*-nleır* •‘Beni 

nerey» götürüyorsunuz T R~rvleTl ne 

» 'tvor«um ızî Ben suçsuzum. H«r 

,«> Menderesin emriyle yapılm ıştır. 

!ter ,«?yi söyleyeceğim. Her şeyi söy- 

lem^ve hazınm . Bana bir şey yapa- 

ma/.smız” diye haykırm ıştı. O  gün 

Namık Gedik pek â lâ  İntihar edebilir 
ve teslim olmayabilirdi. Halbuki Har- 

biyeye .\f e nd eresin bütün suçlarım 

açıkiarr.» karanyla g itm iş ti Talih, 

kerdlsb:’ Adnan Menderesin çocuk

luk arlf«<ia»ı ve gllruhun ea sessiz 
adamı Kthenı Menderesin odacına dü

şürmüştü. 27 Mayıs 11e Dr. Oedikla 

İntiharına İsabet eden tarih arasında 
Fnçcn günlerde İki eski Bakanının na 

konuştuklan bilinmemektedir. B ili

nen bir buhran anında Adnan Men

deresin meşhur içişleri Bakanının 

k Tidislni d^ mir siz pencereden üç kat 

»iHİMsikt beton zemine fırlatıverdl- 
«ı.Hr 9ı»v11 «Uri «VlrCUe* HOla Oe- 

dıjıia tu  ıs ibote  MSe «rfevtaşt Btkuve

M*-nder*e tarafındar. «tJrüklsndigtdlr. 

Söylendiğine göre eekl Savunma Ba

kanının devamlı telkinleri asabı za

ten penşan bulunan fanatik Gedik i 

bilinen ölüm  tarz:nı seçmeye zorla

m ıştır. Tabii İşin esası sabıkların 

muhakemesi başladığında anlaşıla

cak, Adnan Menderes ve arkadaşla

rının suçu hangi nlsbette Gedikin ü- 
zerine attık ları förUl.!Utjr1ind» ortaya 

ç ıkacaktır

C. H. P.
I> ı$arda ıı g»»l «kayanlar

t>u hafta jıu ı b t^ ııria  M ı fQ .ı l>La.n- 

bulda. KyttptekJ C H P . ocak bftş- 

kanlarm dan biri garip  U r teklifle 

karşılaştı B ir vatandaş partiye ka

y ıt içto m üracaat e tm iş ti A rru rm u  

söyledikten sonra am tarak  ve piş

k in bir tavu la  :

“—  Abi, hüviyet cüzdanım ı bir 

an evvel verirsen ben de seni görü

rüm ” dedi

Ooak başkanı hayretle gözlerini

«CO l

~— Görür mOsfflnT O da ne tfe- 
mek f

öteki y ılışm akta devam etti:

“—  Canım, yolunu bulurum İşte!” 

Eyüplü ocak başkam "görme” 

nln, “yol bulma” nuı mânasını bili

yordu: Adam, C H  P. hüviyet cüzda

nı almak için para teklif ediyordu. 
Ocak başkanı hem milracaate sahibi

ni hiddetle kov.fu. hem de dunundan 

Ses ta# tu ı VtkJ* Oaeran haberdar 
e tti

İM a a la ,  «« mâm IA a s  ı* M



VLTvTTA ÖLÜP BÎTENTJ0B

y th i O ı u v r u  tk ö « r t* j o*- 

dufru aynı nerl<J*n Uk hAıil»® datfildi 

Bunun yanında C.H.P. ııJn Kyüp '“«• 

ba lkanı tyjvia harekatlarla karşıla

şan İlk C H  P. ilo» ba*kaıu olmakt\n 
d» u*»kt» T'jrdua (Virt k«**ain<l<*l 

C H .P  m « U l« r l J7 M<ıju»t*n ltı*j* 

rea kandilerinl bir “müracaat <ı«;u- 

sı” ortasında buldular. C .H .P . ye 27 

Nisan tle 27 Mayıs a' asında da bir 

"m üracaat dalgası” olmuştu. Ama o 

dalgayı te9k.il eden zerrelerle bugün

kü denizi te?kU erten zoıreler arasın

da ISO derecelik bir farkın bulundu

ğu derhal anlaşıldı. 27 Nisan ile i l  

Mayı* arasında partiye kayıt iğin 
başvuranlar -müracaatlar hattâ bi

raz daha önce. Menderes ve arkada*- 

arının Muhalefete yaylım ateıslyle 

birlikte bağlamıştı- m<*denl c***reUn 

v« fikre b a l l ı ğ ı n  örneiln l »frtyor- 

Isrdı. w  Mayıatan sonra C.H.P. aın 

k apışı ru ayındır anin.- la» M«*odere»<ı; 

on yıl İçinde Türk cemiyetine na «Uk- 

ropiar aşıladığının, bu oenOreUa ?«- 

»İtil kademelerini ne hale getirdltl- 

nin elle tutulur delilini teşkil etti) er. 

İt o kad.tr Heri g itti kİ geçen hafta

nın sonlarında bir gün. gene lstm- 

bulda, kahvesinde rahatça kum ar oy

natmak ve esrar İçirtmek için V.C. 

ye giren ve dükkânının üzerine ko

caman levha asan bir kahveci ya

landaki C.H.P. ocağına başvurdu, V. 

C. levham yerine C.H.P. levhası as

m ak İçin müsaade İstedi. Adam hem 

kahvesini bedava olarak C.H.P. lo

kali haline getiriyordu, hem de -İs

terse ocak ba lkan ın a  İsteme parti

ye* "gani? yârd ım ” a Uazır bulunu

yordu!

Bütün bu hAilseUr, memleket 

mukadderatım pek yakuı oldufu kjİ- 

<&w Uk seçimler'ie ele a laca lından  

hiç kimsenin zerrece tereddüt etme

l i #  C.H.P. yi bugün ne nıühim vazi

felerin beklediğini ortaya koydu. 

Halbuki aynı esnada Ankarada C.H. 

P. nln “yüksek sevk ve idaresi" ol 

deruhte etmekle vazifeli Merkea I- 

dare Kurulunun Aralarından bir ço

ğu kendi aralarında bakanlık taksi

m i yapmakla meşguldüler. Bu yüz

den de parti seviyesinden memleket 

•eviyesine çıkm akta ve ' i l  Nisandan 

bu yar.a geçen günler boyunca oldu- 

fru g ib i h â lâ  hâdiselerin altında ka l
m akta. eşilmekte devam ediyorlar

dı.

“C«ni*7« hâdisesi”

JsJl tekim  bu dar görücün bir teza

hürü geçen haftan ın  sonlarında. 

H ürriyet Şehitlerinin oenaze töreni 

dolayısıyla kendisini gösterdi. İs

met İnönü her vatanda* glbl m illetin  

bu faüskAr gençlerine k a rtı son o-  
■Jfaeini yapacak, »anazade buluna-

AMİ9, M MA%t*AM İH *

0&IU1 l>ı<nru«u l*t*nillr»s bu »aalfayl 
yaparken İnAntl bir partinin genel 

başkanı bulundui^J-iu tmUrtna da

hi getirmiyordu. Lrıontl. o H ürri

yet Şehitlerinin, uğrunda canlarını 

v erdlKieri fikirlerin 1 numaralı şam

piyonu <>gll miydi ve Inönılniic mıU- 

c*<i«ı»«ı bu*\lft#<» o«u»wun manevi 

temelini teşkil euı«>®aıs miydi î  ^a* 

ten Muhalefet lideri aaııailrün en ko

yu olduğu ve her lafına ne^ir yasağı 

kım^uftu günlerde lngtlterenin meş

hur Time» ^a/.itesının muhabirine 

genç talebeler hakkında fikrin; söy

lemiş. bir gün Türkiyede Hürriyet 

Abidesi dlkıilrse onların bütün d iter 
hürriyet mücahitlerinin omuzlarında 

yükseleceğini bildirmişti. Bu beyanat 

ila  tnonıinün di*er bütün i s n a t l a 

rı gibi -bunlar gUnlUk tebliğ” hali
ne »“im lsti zira Menderes hemen her- 

»rUn k<.*nu>' îCJD,1sn tntj&Ü ona he» 

n ■ o her «Un cvvhp «eriyordu ve bu 

r* va,;.;arın bOy'lk kıanu aa*:k1 bir 

>abcHerdi- derhal teluür oduıarak el

lerde dolaşmaya baalaau# *e im an

ları tazelemişti

Fakat İnönü böyle bir törende gb- 

rünrtıesinln halkın nasıl bir sevgi 

tezahürüne vesile vereceğinden ha

bersiz değildi. Halbuki yeni geçici 

idarenin içlerini güçleştirmemek için 

ih tilâ l gününden beri kahü olan her 

.şeyi yapıyor, son derece dikkatli dav

ranıyor, memleket mukadderatının 

emin ve İdealist ellerde bulunduğu 

kanaatini samimiyetle m uhafız» et

tiğinden onlara mânen yardımcı olu

yordu. Cenaze töreninin halkı heye

canlandıracağı muhakkaktı. Ama 

tnftrU senitlere karsı vazifesini jap-  

malıydı. Bunun üzerine İnönü yeni 

idareyle temas edilmesini ve onunla 

İstişarede bulunulmasını is ted i Baş

bakanlık Müsteşarı K urm ay A lbay  

Alpaslan Türkeş son derece nazik  

bir tarzda bu meseleye bir hal çaresi 

bulmak için bizzat General Gürselle 

görüşeceğini b ild ird i N itek im  G ür

sel idaresi böyle bir çareyi de asker

lere has pratik zekâyla buldu.

Bulunan çare suydu: “İnönü de

-tabii Gürsel de- şehitlere karşı son 

vazifelerini yapm asınlar, bu düşünü

lemezdi bile.. Ancak, cenazede bizzat 

bulunmaları nahoş hâdiselere yo) 

açabilir, halk büsbütün heyecanlanır, 

bunca facianın m esullerinin emniye

tini dahi tehlikeye düşürecek vaka

lar yaratabilirdi. -Nitekim o gün  

Bayarla Menderesin Ankarada bu

lunmamaları saklandı-. Kortejdeki 

Devlet Başkanlığı yerinde Gürsel 

kendisini otluy la temsil ettirecekti. 

Acaba Kortejde eski Devlet B a lk a 
nı İçin ayrılacak m arkide İnönü da 

ira d is in i o tluy la  temsil »ttiram ea 

m iydi 7 in fia li frakHfl ayara  bulda.

U m e t İn ö n ü  

Umvtt «010»



Ol Sallan alın Y erinde

Bayurıu özel kütüphanesi 
&nnlmeyen k itap la rı k im  okurdu f

JJaflfçe  çlseleyeo > » î»n ı-
rua altında ik i genç ür

kek a<lıın,lorla U.M.M. l>a>- 

kanlaruıa tahsis edlleu köş

kün kapısına doğru ilerledi

le r . t. ZUII bojlU.SU k:>i»llllll 
ziline kalbı gıu.ıbur n.o»,ıwr 

aUırak bastı. Kesini eliıı,-.»- 

li, sert bakımlı, bir uşak ka

pıcı açtı ve ne istediklerini 

Hordu. Gençler zamanın çaı»- 

km  Meclis Başkanı Koral- 

tanla konuşmak lsledikle- 

rlnl bildirdiler. Sert bakışlı 

uşak gençleri tersler «iol,

“« İr  dakika" Jeti i. İçeri gir

di ve beş dakika sonra endi

şe Ue bekli'vı* ik i gence içe

ri girmelerini ve tk-k)Hoı»le- 
rtııl söyledi.

H&di&e ttaynıoıının

birinci gıinü cerrj an edi

yordu. İk i genç Gazeteotlar 

Cemiyeti taralından çıkarı- | 

lan Bayram  Gazetesinde 

çalışan A K İS  ve Milliyet 

muhabirleriydi. Zam aiun

Meclis Buşkarundau gazete 

İçin bir Bayram  mesajı a l

m ağa gelmişlerdi, Is as  gaye 

Koral lanın mesajı değildi. Am a gaz-eteclle*1 dlıştlnnıtlş- 

ler taşınmışlar, C.H.l*. Genel Başkanı İsmet İn 6nün üa 

mesajını Bayram  Gazetesine koyabilmek İçin zamanın 

İktidar başlarından birinden de beyanat alm ayı ve Ud 

beyanatı yanyaııa koymayı uygun görmüşlerdi.

tk l genç gazeteci kiiçllk bir masayla Hususi Kalem 

odası haline getirilm iş bir koridorda hayli beklediler. 

Neden sonra bayram lıklarım  giym iş zamanın Meclis 

Başkanı çıkageldi. Gazetecilere, “ne Istediklerlai” sor

du. B irinin dilinin ucuna “Bayram  H arç lığ ı" demek 

gelmişti am a Kora İtanın ne kadar “eli açık” olduğunu 

bildiği için vazgeçti ve İstediklerini anlattı. Çaplun 

Başkan kaşlarım çatarak :

İn şa llah  jrlı» m im  M t n  b ftyv  mrnuıt W y  ram 

la n  M itlin T ürk  m ille ti o la rak  katlarım . Ma vatanda 
yükselra m am ure le r i, k a lk ın m a y ı gordüm u m u ? "  de

di. Genç gazeteciler boy un la r ım  b tiküp , pek görmedikle» 

rln i Söylediler. . i
Geçen haftanın sonunda Pazar günü gene aynı genç

ler, aynı yolu korkusuzca aştılar. Kendilerini karşılayan

genç bir teğmene yürekleri tık  bile demeden Lstedikle- 

rlnl anlattılar. Genç Teğmen sakıt Meclis Başkanın ın 

evini bekleyen birliğ in  kumandanıydı. Kapı m ııhür'ü 

oldujru İçin gazetecileri içeri sokamadı am a elinden ge

len yardım ı esirgemedi. Binanın pencerelerinin bir kıs

m ı kırılm ıştı. Koraltanm  yatak  odasının canımda ise 

bir kaç kurşun deliği vardı. Gazetecilerin dışarıdan gö

rebildikleri şahane kış bahçesiyle buyiik salonunun bir 

kısmı oldu. Salonun köşesinde bir müzeden alındığı 

söylenen muhteşem bir şamdan bulunuyordu.

Evin bahçe*L İçinden çek

daha enteresandı. Meselâ 

Kora İtanın kümesi hak ika

ten zengindi. Llgorlnden ls- 

pcuç cinsine katlar hor nevi 
tavuğun bulunduğu Uiınıra. 

çapkın Meclis Başkanın» t*- 

ze yumurta yetiştirmek

le vazifeliydi. Köşkün ka

lorifer dairesinde bir hin

di vardı. Uzun ramandan 

beri burada beslenen hindi

yi Koraltanm  pek sevdiği 

söyleniyordu.

Köşkiın bahçesinde her 

nevi meyva ağacı maaşları 

Ba.vuıd;riık Bakanlığınca <k- 

denen bahçıvanlar tara lın 

dan itinay la yetiştirilm iş». 

Sabık Meclis Başkaınnııı 

bahçesinde en çok ra«tla- 

nan meyva ağara arm uttu.

Kitap merakı
A.V uı saatlerde Ç an  k a y »  

Köşkünde siyah elbiseü 

bazı adam lar tam  on sene

dir el pençe durmaktan bü

külen bellerinin ağrılarını 

gidermeğe çalışıyorlar v» 

sessiz köşkün İçinde serbest 

adım larla dolaşıyorlardı. Sakıt Cumhurbaşkanının koş- 

ku terketmesinin üzerinden onaltı giin geçmişti. Köşküa 

yan tarafında 19 bin kitab ı ih tiva eden bir kütüphane 

vardı. -Oktııua merakı bulunmayan pek çok Uranıi gibi 

Boyarın da güzel ciltlenmiş kitap lara merakı vardır ve 
bunların adediyle yakından alâkalıdır-. T şeklinde bir 

saloınlan ibaret olan kütüphanede ik i salonun birleştiği 

noktaya işlemeli, muazzam bir masa yerleştirilmişti, T 

nin üstünü teşkil eden salona uzun maun bir masa ve 

etrafına kol tuk Ur konmuştu. Tam Ankaraya bakrın 

kısmında İse duvara gömülü b ir divan vardı. Divanın 

altında bir takına Aletler bulunmaktaydı. Bay ar pek 

sevdiği ve ayrılmak istemediği Çankaya köşkünı’-n *»u 

salonundun, ösel tertibat sayesinde Meoli» mUukrr*- 
Inrlııl dinlerdi.

Raysr tsauu ııo ııı büyük k ısroMU -gece âlem im i 

hariç ■ husost ve İki küçük salondan yapılm ış kü tüp 

hanede geçirmekteydi. Ba kütüphanenin raflarım  wn- 

teresan etüdler kaplıyordu. Bunların arasında en göze 

çarpanlar K ürt isyanı, Arnavutluk İsyanı, Balkan Ko

mitacıları hakkında toplanmış ve düzenlenmiş etüdier- 

di. A ynca raflarda Menderesin nutukların ı lbtlva eden 

gazete kupürlerinden müteşekkil dosyalar kabarık ye

kim  tutuyordu.

Bayann yatak odası pek muhteşemdi. Odada hâ- 

klm  renk pembeydi. Kapıdan İçeri girince hemen kar

şıya üzerinde pembe yorgan örtü lü bir karyola gel

mekte, Ankaraya bakan pencerenin kenarında bir di

van bulunmakta, ortada Uç pembe koltuk küçük bir 

m asayı çevirmekteydi. Karyolanın tam  karşısında üç
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koşei) ve yüksek bir ayna yerleştirilmişti. Vot.ıfim 

başucıında gömme bir gece lânıhas, duruyordu.

Müstahdeminin "Harara Dairesi” dedikleri kwma 

Bayarın otlatma dik olan bir koridorla seçilmekteydi. 

Reşlte İta var beıınu ('unılıu ı başkanınuı yaııunl jk l  > v- 

n  »alouumsu bir odada yatm aklaydı. Perdeler, gem} 

dallı desenlerle süslü 1<U. Oda pahalı, fakat »on dere»-» 

zevksiz döşenmişti. Üstelik giderken Bay un Ray ar bir 

çok şahsi tayasını götürm üştü kİ Ihi, uku ıu ı l*U ik i hıı- 

vlyetini ortadan kaldırıyordu. Rayan Rayann götilr- 

dııkleri arasımla j>ek çok boş kolonya şişe«i. >w>ş mu

kavva kutular ve yarılanm ış krem tüpleri bulunuyordu.

Üstelik. Rayan Raya no  hasırlanması oldukça ıırun 

sürmüştü. Kendisini aceleye davet eden ordu uıeosupla- 

rma Rayan Bayar:

Aceleye ııe İt)zum var?  Ev sahibi kiracısını 

mahkemeye verse altı ay sonra çıkarır” domlş ve serze
nişle bulunmuştu.

Şahsî eşyaları arasında bir yıC'tn çıkın buhındufn 

Te bunların içinde kırpık koma* parçalarının ver aldığı. 

(Törenler tarafından anlatılıyordu. Rayan Rayar yanına 

aldığı bir altın saatin son dakikada bu lun ırak  elinden 

alınmasına pek fazla iiz iilıu iş, ha ttâ  ağlam aklı olmuş
tu.

Doğrusu istenilirse bütün hayatını çm-aklarına vak

fetmiş. tertemiz bir hanımefendi olan Reşide Bayarın 

mecburen karşılaştığı bazı manzaralar yürekleri ü/.- 

mllştil. Am a bunlar, sefih eşinin sebebiyet verdiği bir 

t-ıkım mecburiyetlerdi. Devleti kendisi, memleketi çift

liği sanan ve babasının malıym ış gibi m illetin hazineci

ne el atan, oradan şarklı ahbaplarına hediyeler drftıtıp 

onlardan ilaha kıymetli hediyeler alan, sırf hediye topla

mak için seyahatlere çıkan Ra.vann ikametgâhını ara

n ılm am a  .elbette kİ im kân ı yoktu. Bu yüzden Rayar ai

lesinin İç çamaşırlarının elden geçirilmesi İşi Bayatı Ba-

' <*»

yarın yanında yakılm ıştı. Runlar dolaplardan çıkarılıp 

tetkik edilirken »e.flh Cumhurbaşkanının talihsiz eşi sı

k ılm ış ve:

“—  Canım İç çamaşırlarım ı karıştırmayın.. Ayıp 

değil m i? ” diye biz lanmış tı. Sayımı yaptuı binbaşının oo- 

vabı çok acı olmuştu. Binbaşı, Ba.vnn Ray ara:

“—  Bunlar temiz çamaşırlarınız hanımefendi.. Va- 

k nda kirlileri meydana çıkacak, oııiavdan u lan ın ? ’ de

mişti.
Oelâl Bayarın köşkii terk ederken geride bıraktığın

dan dolayı en ziyade Uzııldiigü eşyalar -halen muhafaza 

altındadır ve hâzineye <l»svredlleeektir- paha hiçilnüyen 

hediyeler oldu. Bunların İçinde Balıreyn Şeyki tarafın

dan verilen bir kamayla il<i kılıç vardı k i görenler şakır

mış, kendilerini peri masallarında zannetmişlerdi. s»nı 

altından mâmftl ve üzeri inciyle süslü bu hediyenin de

ğeri insanın aklını başından alacak kadar yüksekti. Ri- 

llnıneyen, bu şahsi hediyeye karşı Bayarın devlet hazî

nesinden îjeyh hazretlerine ne verdiyiydi. Hediyeler ara

sında İş Bankası tarafından takdim  edilmiş som aitıo- 

dan bir de trö/. alıcı kuııılmnt bulunuyordu. Fakat Kaya

rın müsadere edilen eşyaları arasında bir sandık herke

sin dikkatin i çekti. Sandıkta binlerce mermi Ue İki tana 

«i bombası vardı.

Ra.varıu tevkif edildiği otla a lt k ıtta , q>eşh'^  Menı- 

lerln yapıldığı buytik salonun yanındadır. Buy salo

nu açık  renk bir halı süslemektedir, i zan masa ceviz

den yapılm ıştır. K traftak i koltuklarda hâkim  renk bor

dodur. Buradan küçük bir koridorla ortasında bil&rdo 

masası bulun.uı bir odaya geçilmektedir. Bayar işte bu

rada tevkif edilmiştir.
Bayar buradan alınm ış ve H ıırb Okulunun biraz da

ha mütevazı am a pek çok temiz bir odasına nakledilm iş, 

oradan da daha havadar ve denize nazır bir ikametgâha. 

Yassı Adaya gönderilmiştir.

Sabık Cumhurbaşkanının yatak odası 
Prnnbel Oordum  *en<f«_
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YTTBTTA OLUP BÎTENUCB

Meeele g<Wt*rt* deffîl. tAr rmattulm  
tfajıyrtı O tst&Ji bulda bulu

nan Ömer Inûnüye telefo® »dildi r« 

kendisindı® A.nk.*r»y» gelmMİ ip

tendi

IHA da parti

l ^ k a t  erteal r*ln C.H.P. ntt o*-.o 

$ etil erkânı variyet kendilerin* 

İnönü tarafından anlatıldığında a- 
yaklandılar. Efendim, bu nasıl olur

du? İnönüyü -veya Gürseli- oğullan 

nasıl terasll e»*'bilirdi? C.H.P. dema

gogları -D.P. demagoglarını hiç arat

mazlar, aynı çamurdan yaratılm ış

lardır- gözlerin! aça a ('a "Hanedan 

mı yaratıyoruz?" diye sordular. B il

medikleri. ır>f9«'lft Ajııerıka Cumhur- 

DMkaalannın, Kranaa Cumhurbaş

kanlarının şahıslarını pek â lâ  oğulla

r ıy la  kardeşleriyle temsil ettirdik!»»-

tor, on* la  D« parlak ituatia-  ,u: 

yapmışlardı Demagoji. yeni İdare Q- 

Mrlrıık dahi şe-klngenllk yarattı. 

Herfl «tıreeı kort oje dahil olmadı *• 

şehit to t manin reemi «rka ıu ıda oğlu 

ırtSrOdü Ama oğlunun 0\ır»«*U t*eü»U 

«Ulgl -«anki suçmuş v» «on derace 

tabi: bir h&diee leftlm.'!» giU..- reo- 

men buyurulmadı. Buna m ukabil O- 

mer İnönü hiç iştirak edemume duru

munda kaldı ve böylece İnönü cena

zede temsil edilemedi

C.K.P. büyükleri bu eksiği ta

mamlayacak form ülü bulmuşlardı. 

Törenden seııra İnönü, yanında ken

dileri, Anıt Kabire gtter, saygı du

ruşunda bulunur, kabirlere çiçek ko

yar. böylece kendi resimleri ve isim

leri de gazetelerde çıkardı Ostellk 

hareket. C H P adına <ia oUnuş olur

ca* fcarfek«iat&!J£ta reeml

ee.bcMal t «ek 11 etmiş, bu İdareciler 

başkalarında ayıpladıkları "M lle««- 

»eyt Kurtarmais" polltikaaımn şam- 

piyonlan kesilmişierdir. Gerçi arala

rından baaılan bu Uıtv „ t şiddetle 

Itırca eUntşlnr. M *r* ' 1  idare Kurula 

oJarai kendilerinin tre C Jİ.P . Uacila 

Grubunun »pektakllier hareketler 

yapmaları, genç talebeleri gösterişli 

jekilde -tehlike pahasına- destekle

meleri lüzumunu haykırmışlardır. 

Ama Kuruldaki Bizans usulü ucu, 

sonu gelmez münakaşalar bir netice 
alınmasına im kân vermemiştir. N i

tekim 27 Nisan İle 27 Mayıs arsam

da bütün mücadeleyi şahsen İnönü 

yapmış, teşrii masuniyet zırhıyla 

korunan Merkee İdare Kurulu fcza- 

tarm'ia.o vu" tekinin dahi kendi Uuza-

8t/tm  mfır, ekte »w  n ftr

rı -meeelft John jH£eexıhaw«» pe* yu» 

yerde babasını tenutil etmektedir- ve 

Am erikada da, Fransada da ak lı ba

şında biç kim senin hanedandan bah
setm ediğiydi. Aslında dehşetli idare

ciler kendilerine yer verümemeeİn

den dertliydiler. O rtalarda boy gös

teremeyecekler, a f tb d C M  mevküö- 

rtni perçLnieyemeyeaokJerdt Am a Al- 

yaat faaliyetin  nv«nedllcli&l bir sıra

da bir siyasi parti böyle bir korteje 

dahil edilebilir m iyd i?

C .H .P. deki fırtın a  öyleatee jld- 

detll oldu kİ kendisine "hftiâ M ilil 

Şeflik ediyor'’ demecini er «iiya heyet

le çalışm a usulünü İnam i mal derece

de m übalâğalı bale getirm iş olan ta 
lihsiz İnönü bu dehletil zevatın ar

zu ların ı kabul zorunda kald ı. Zaton 
üstadlar A lbay TQrke#e de gitml*-

du. Nitekim, InöntlnCrs etrafını ala

rak Anıt Kabire de gittiler. Am a A l

lahtan'gazeteciler bu zevatın resim

lerini alamadılar. Böylece hevesleri

nin bir kısmı kursaklarında k&idı.

Ancak hâdise, fclr zihniyetin İfa

desini tenkil etme bakımından alaka 

uyandırıcı hal aldı.

Tattı m i kahram aalar:

^ s l ı n a  bakılır»* bu, C-ELP. İdarect- 

lorinln son hâdiseler karşısındaki 

tutum ların ın ekliğ in in  t**k işareti 
değildir. C.H.P. idarecileri İstanbul 

nümayişlerinden itibaren bir türlü 

hâdiseleri.! ee^y<‘»İ7$  çıkamamışlar, 

gerektiği gibi hareket edememişler

dir. Bunun sebebi nazik bedenlerini 

incitme sndleeai ve birbirlerine nu

tuk çekme merakı olmuştur. Hele 
ilk  günler «ndife -C.E.P. kapatıla-

lany ia tea «arın çakmamış. îılç biri 

tek töz sarf etmemiştir. H attâ, gö®- 

teril^re vesile verip Istanbulda genç 

talebelerim yaktık ları ateşin bütiln  

yurda dfgılroaamı sağlamak üzere 

bu nazik bedenli bayların yurt gezi

lerine çıkmaları istendiğinde hepsi 

ger.e, Kuruldaki bitmez konuşmala

rın arkasına ^.ğırmuslar, İki adımlık 

yere gitmemlşîerdir. Bu arada Mer
kez İdare Kuruluna dahil olm am ak

la beraber ianıi etrafında gürültüler 

olmuş bazı "kahram anlar” da son 

derece d ikkatli davranmakta birblr- 

lerlyle yan» «emişlerdir. İstanbul Î1 
Başkanı Şcmseddin Günaltayı bütün  

hâdiseler boyunca İstanbul li mar- 

kesir.de gören olmamı#tır. Bütün  

yük, ha jta  Şaaap Gürler, öteki ban  

U idare kurulu Oyolarisln ocnuzlan-
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ra binm iş, bu arada o W 4w n tn»y «ı 

Otfrujı Oranla Ya$ar Keçeli Ok elde

tevkif olunmuşlardır. Kasım O d  ok e 

pelince o ortadan bütün bUtün kay- 
bolrr U4, C.H.P. nftı bu "kahraman 

çocuku” x endi si ne Msnrieresltt seya

hat; stras-ında Iz/uirde bulunmalı ra* 

rrcmtiıı verildiği bulıi* tsian- 

bula. f lran  tercih etııügUr.

Bu arada İsimsiz C.H.P. itler fe

ragatin. vatanseverliğin ve katara- 

m anhfın  örneğini veriyorlar, evleri

nin bodrumlarına gizledikleri teksir 

makinelerinde tnöntlnün demeçlerini 

çoğaltarak memlekete üm it ışığı sa

çıyorlardı. Bunların arasınA* bazı 

Met kez îdare Kurulu üyeleri de yok 

değildi ve bunlar Ankara nümayişle

rinin "fik ir babalığı” nj yapmıyor 

sayılamazdı. Ama koca kurulda par

makla gösterilecek kadar azdılar ve 

to«kller bunlan enliyorlardı. Anka

ralI talebeler, Mülkiyeliler bu p<-k 

«nd-r politikacılara an İstifade ettiler, 

ötekileri görmek tmkAnunı dahi bu
lamadılar.

Bu yüzdendir kl 27 Nisan Ue Tl 

Mayıs arasındaki o buhranlı grenler

de ta-men herkes “C.H.P. nln üzeri

ne düşeni yapmadığı” ndan şikâyet

çi oldu O r ç !  bir şeyler yapmak ko

lay değildi. Yapılanlar fiörülnıüyoV, 

duyulmuyordu. A m a grene de yapıl

ması kabil hareketler vardı ve çekln- 

Fen C.H.P. mesulleri başkalarının 

yaratacakları İyi günlere sadece 

kendi İnönü kozlarıyla katılm ay ı da

ha ak ıllıca b ir davranış buldular.

Komtayon ve m illetvekilleri

p a k a  t C .HJ*. İÜ er İçin en az affed i

lecek hareket. Menderesin mec

bur T ahkikat EnoOmenl Öritlnd* ar*» 

♦ndaro «tmeyi C .H  P  ' m illetvekille

rin in kabul et:nesd oldu. Mesele 

Urupta görüşüldü ve ıızun m ünaka

şalardan sonra “ih tiy a tlıla r '1 m  gö

rüsü kabul adildi. Merkez îdare Ku
rulunun m illetvekili olan Azalan dar 

hl Encüm en kendilerini çağ ırd ığ ın 

da boyunlarını büküp gideceklerdi 

H albuki bu arada K urulun m illetve

k ili olm ayan -ve tip i itibariy le  bîr 

kahram anı değil, pembe yanakta bir 

bebeği hatırlatan- bir üyesi tevkif 

edilme pahasına böyle bir davete ica

bet etmeyeceğini bildiriyordu.

•  Tabii “İh tiyatlı zevat” kendilerini 

arkasına saklayacaktan hukuk i m a

ni al a n  da keşfetmekte kusur etme

diler. Efendim , eğer gitmezlerse 

“şekil suç” işlem iş olacaklardı. 

O takdirde ağ ız ların ı dahi aça- 

m adan ve Kom isyon ağalarına ge
rektiğ i g ib i hakaret edemeden tevkif 

edileceklerdi H albuki f1d«riw »«. iç
lerin* ! Bank! kl« bu »*

yt» y w a * £B * * *  •  «OnUari« **lub

L  R ü ş tü  A k sa J

fteırizyon ifrtivo*

Wr fayOH.-ı olacakta.. Buna oiukumi 

bir milletvekilinin tevkif edilmesinin 
Türk i yede barut fıçısını daha da ön

ce ateşleyebileceği hak ikati “ihtiyat

lı zevat” a bir türlü anlatılamacdı. Is- 

tanbulda ve Ankarada genç talebeler 

şahsi hiç bir şey istemeksizin, sade

ce fikirleri uğranda hayatlarını is- 

tlhkâr ederken üstelik Bakan olma 

ateşiyle yanan bu akta evveller o 

mevkilere başkalarmış sırtlarında 

yükselmeyi daha as tehlikeli bulu

yorlardı. H4rti*ei«r gOat«>r4t kl sn 

»m antı* <̂ fay<* ®* l»k»ı«v'<*y« gık 4e-

meden tı'm m ıiı j l  ed**n b.r Cemal Yıl- 

dırtmın kafasında tur kat k «i Mer- 

k 'Z  I lar». Kur ilu ıH ı 0"<ıın»*rdl 'il 
M ay’- j*iir>*-şl f>~*. .)*►■

Jatu'.ırl)

Telılık*

j^ a k a ı o güneş doğduğun l» b'Mlln

sinenler gibi C H P  iı »ıntnlı.-r le 

köşelerinden Mr çalım la çıktılar kl 

insanın parmağı ağzında kaiılı. Da

ha Ihtil&Iln İlk ıa)nü memleket Ida- 

tesuıln kendilerin*' tevdiini bek’.eyen 

tatlı su kahram anlan vardı, işin eğ
lenceli tarafı, sokaklarda hadiseler 

cereyan ederken «a ziyade t treyen- 

ler ve ba.şta İnönü, arkadaşlarına ” A- 

nıan. yapmayalım " diye eteklerinden 

çekenler "üzerimize vazife düşüyor" 

diye ko lların  en ziyade iştiyakla sı

vayanlar 6Mu. Arlık bakanlıkları 

pavlaoma «amanı gelmişti C.H.P. 

nlr. İktidara geleceği hususunda bir 
şüphe dahi kalm adığı ayan beyan or

tadaydı Eh C H  P. İktidara geldik

ten sonra bu zevat Bakan olmaya

caktı da kim  olacaktı?. Ama tecrü

be aklı başında kimselere gösterdi 

kl bu "profesyonel politikacılar” ın 

elinde memleket belki namussuzlu

ğun değil, her halde hıyanetin hiç de

ğil, ancak opportünizmanm bütün 

tehlikelerine maruz kalacak ve onla
rın zaafları hem C.H.P. nin, hem ya

rınki rejimin zaafını teşkil edecek

tir. Zaten bunlar, eski alışkanlıkla 

-bazıları yepyeni, gepgcnç politikacı

lar oldukları halde- t ırk ı 1950 den 

evvelki ptbl Şefe şirin görünmeyi 

-eee. Şef de insandır!- ciddi şekilde 
çalışmaya tercih etmek ted^rle.- înö- 

nüye gelince, ipleri eline almakta 

-hem de buna en ziyade za-uret oldu

ğu hallerde- gösterdiği çekingenlik,

o anfkşıtmaz “hâ lâ  M illi Şeflik edi

yor” .endişesi İstikbalim izin bu *» 

büyük tem inatının yanma ba r>’<a kı- 

ratte insanların verilmesi zaruretini 

ortaya koydu. Bu, C.H.P. içinde se

çimlerden evvel m utlaka bir Kurul

tayın  toplanması fikrin i ortaya çı

kardı ve son haftalarda fik ir süratle 

gelişti. CJ3.P. nin. bir iktidar parti

si olarak, “Menderes zihniyeti” ol

masa bile Menderesin attığ ı tohum

ların tesirinde kalm ış İdarecileri k ı

zağa çekilerek hayatiyet kazanması 

ve “normal grUnlerin normal partisi" 

olma lüzum u böylece bir zaruret ha
line geldi.

“Gölek ekibi" tasfiye edilince par
t i ferahl&nuşü. Şimdi, anr-ak “Aksal 

ekibi” yeniden tanzim  ediltaıce, bir 

ciddi revizyondan geçin parti işgal 

edecefci ik tidar n a U s u n u  *t*j haJi- 

IV* twl#oektir.

Atrfm. w  v i n r t u  ı m



İKTİSADI VE MALÎ SAHADA

Tedbirler
Süpürge ele alınınca

jg u  haftanın baslarında, yurdun pek 

çok köşesinde vatandaşlar kötü 

bir İdarenin devrilmiş olması karsı

sında bayram ederken bazı rilmrele- 

rin ban  mensuplan kötü köta dllşü- 

nüyoriardı. Düşünenler, D P . tarafın

dan önlerine yem ambarının kapıla

rı açılm ış partizanlardı ve bunların 

İçinde meşhur "Petrol Ofisi bayileri” 

nln ölüm  çanları çalmıştı.

Hakikaten yeni geçici Hüküm etin 

geçen hafta İçinde ald ığı kararlar

dan biri de. Ticaret Bakam  Cihat 1- 

renln teklifi üzerine. Petrol Oflal bayi

liklerine ait mukaveleleıin toptan fes

hi oldu. Teklif gerçekten bir ihtilâl 

teklifiydi. Norm al bir iktidar deği

şikliğinde hukuki tasarrufların de

vam lılığı esası yüzünden m üddeti 

gelmeyen mukaveleleri böylesine 

fethetm ek kashil olamazdı. Fakat, 

M illi Birlik Komitesinin teşrii hak

lara sahip olusu sayesinde f»u çok 

esaslı ve çok yerirıUr amelıy »t. 

çekleştirmek m üm kün h.«ı< *«»Mj

Sâbık İktidar, Petrol Oft*ı naynikı-rı. 

nl yem dağıtm anın ve pH iuz*nlan 

memnun etmenin en esaslı vaaılala

rından biri olarak görmüştü. Gerçi 

Petrol Ofisi, M ili! Korunma Kanunu 

gereğince kurulmuş olan bir Devlet 

müesseseslydl; ticarî esaslara göre 

Calıgırken partizan müdahalelerden 

âzâde olması gerekirdi. Fakat D. P. 

liderlerinin Devlet İdaresine dair 

böyle esaslı prensiplerle kaybedecek 

vakitleri m i vardı T Tek gayeleri sa

dece şahsi İkballerini sağlama baş

lam ak olan bu ç iftlik  ağa lan  Devle

ti de ker.di çiftlikleri sanıyorlar, İs

tedikleri mansıbı, istedikleri rütbeyi, 

İstedikleri vazifeyi ve İstedikleri 

mukaveleyi İstediklerine vermeği 

hak lan  addediyorlardı. B ir kasabada 

kendi İk tidarlarına hizm et eden bir 

partizan  m ı ç ıkm ıştı T Yapılacak ilk 

iş onu memnun etm ekti. M em nuni

yet d* Petrol O fis i bay iliğ i İle olu

yordu. Hele 1957 seçimlerinden son

ra, Petrol Ofisi bâyüiğ i yapan köşe

de bucakta kalm ış birkaç m uhalif ve 

tarafsız vatandaş da -V.C. ye kay

dolmayı reddedince- bayiliklerin el

lerinden alındığım  ve en azgın D. P. 

İllere verildiğini gördüler. Böylelik

le, sadece partizan idare -sözüm o- 

na- kuvvetlendirilm iş olmuyor, ayni 

zam anda Petrol Ofisi bâyüikleri de 

beceriksiz ve ehliyetsiz ellere geçl-

• yor, neticede Petrol O fisin  de, Türk 
İktisadiyatının  da canına okunuyor* 

du. N itekim , Perrol O fisin bizzat 

kendi İçinde rm ilg ili B akanlık larda

22

Ekrem Alicau
Tok adam

çalışa» birkaç nam uslu mem ur O fi

sin mukaveleyle bağlı olduğu Caltex 

Şirketinden gelen çoğu haklı ltiraz- 

la n  nazara alarak bu rezalete bir ça

re bulmağa çalıştılar. Büyük Ameri

kan şirketi Caltex, Petrol Ofise ken

disinden talep edeceği petrol ve müş- 

takatı maddeleri ikm al etmeği taah

hüt etmişti. Şu halde, Petrol Ofis sa

tış teşkilâtını ne kadar genişletse ve 

bu teşkilâtı ne kadar iyi ellere tevdi 

etse satış da o kadar çok olacak ve 

bundan sadece Petrol Ofis değil, ay

ni Zamanda Caltex de kazanacaktı. 

Fakat bilhaitsa 4 Ağustos 1958 İstik

rar program ından som a diğer büyük 
petrol şirketleri, Shell, Mobtloll, So- 

koni Vacuum ve BriU ih Petroleum  

da Türklyede büyük satış şebekeleri 
kurm ağa başlamışlardı. O lcadar kİ 

bu şirketler, en İyi elem anları yük

sek ücretlerle en İyi işlerde kullan- 

dık lanndan ve bâyillklerini tevzi 

ederken sırf ticari ölçülerle hareket 

ettiklerinden Petrol Ofisin satışlan 
günden güne düşüyordu. Halbuki, 

Petrol Ofisin satış sahasında yaban

cı şirketlerle rekabet edebilmesinin 

büyük faydaları vardı. B ir kere, Pet

rol Ofis harb zamanında yabancı şir

ketlerin satış teşk ilâtı mem leketten 

çekilm ek zorunda kalırsa memleket 
İçinde petrol tevzi edebilecek tek teş

k ilâ ttı. ik in c i* . Petrol O fisin «U -

■tadan —|la—  U r  n ın n l«k « t  ( « t »
kalıyor «  bOyt«UiU« Mr n en  dO- 

vı* tasarrufu teşkil ediyordu. Bütün 

bun lan  nazara alan bu birkaç na

muslu memur. Petrol Ofisle CalLex- 

in mukavelesinde bir değişiklik ya

parak Calt«x'« Petrol Ofis bayilikle

rinin tevziinde söz hakkı tanımağı 

düşündüler. BOylece bayiliklerde par

tizanların tesiri hafiflemiş olacakU. 

F akat bu, bir Devlet iktisadi mües- 

sesesini» ana prensiplerine ayk ın  

düştükren başka esaslı bir çar* de 

değildi. Çünkü Türkiyedeki yabancı 

şirketler büe D.P. sülüklerinin taaal- 

lûdundan kurtulabilm iş olmaktan 

uzaktı. Tek hakiki çare, partizanlığa 

son vermekti. Geçici Hüküm etin 

yaptığ ı radikal hareket de bu oldu. 

Partizanlar bâylliklerden kovulu

yorlardı. Bundan sonra. Petrol Ofis 

bâyilikleri müzayedeye çıkarılacak

tı. Muayyen bir bâyilik için en fazla 

para veren vatandaş hangi partiye 

mensup olursa olsun o bâylllğe m u

kavele süresince sahip ol»çaktı. Bu 

mıretl* hem Petrol Ofis yeni bazı 

kârlar sağlayacak, hum de m üzaye

deye iştirak  etmek her babayiğitin 

harcı olmayacağı İçin İsi ticari esas

lara göre yürütm ekte kendilerine 

güvenenler bâyüigl ele geçirebilecek

lerdi.
K arar bomba gibi patladı.

Ve Mehn.et, ye l

Q eç ic i Hükümetin, Tlcarut Bakanı

Cihat İrenin teklifi üzerine bu 

hafta  içinde aldığı bir başka karar 

da, hâlen mevçut Ticaret ve Sanayi 

Odalarıyla Ticaret Borsalan idare 
heyetlerinin ve pek tabii Ticaret v« 

Sanayi Odaları ve Borsalar B irliğ i

nin idare heyetlerinin feshedilmesi 

oldu. Sâbık ik tid arın  Oda seçim lerin

den nasıl ürk tüğü malûmdu. Oda se

çim leri serbest cereyan etse, parti

zan lık tan  bisar olan tüccar ve sana

yiciler hiç ş'lphesız oda idare hey-t- 

lertnl tarafsızlardan seçeceklerdi. Hu 

korku yüzünden sâbık İk tidar Mec

listen kanun geçtrip oda idare heyet

leri seçimlerini tehir bile etm işti. AA* 

cak, bu y ıl a rtık  seçim lerin tehiri 

İmkânsız hale gelmişti. K aldı k i btf 

aralık düşünülen genel seçim ler için  

tüccarı ve iş adam lannı soyma gayret 

lerine öylesine hız verilm işti kİ ken

dilerini muteberandan sanan b ir çok 

tüccar ya V.C. ye geçmiş veya içle

rinde en fazla namuslu hareket et

mek isteyenler C.H.P. den is tifa  et
tirilm işlerdi. Bu korkunç soyguncu

luk  ve haraca kesme baskısı varken, 

m uhaliflik  k artın ı h â lâ  çekmecesinin 

er. g iz li yerinde m uhafaza edebilm iş 

»Ue hile hiçb ir tâc irin , h içb ir İs ada-

a k Ib .  te B A A le u B  m a



ik t is a d i v e  m a l i s a h a d a

nrıırıın ay [»lauleamı ku llan ırkm  ku

lağına fısıldanacak ininden tMskan- 

r.a İtibar etmesi asla beklenemezdi. 

N itekim , tahm in doğru çıktı. Birkaç 

kahram anlık ntimunesl yer hariç, di

te r  bütün yerlerde oda seçimlerini 

DJ*. p ıu tlsan lan  kalandılar. Sait lîv  

rauiro ÎCsUer v» R a iî Dinçkölder ar

tık tam am ı* aeurakabeslz kalm ış

lardı. D J*. - V C, kasalarına haraç 

kesmek mukabilinde odaların yetki

lerin i alabildiğine kullanıyorlar. Ti

caret Bakanlığının tahsislerinden ve 

takas muamelelerinden alabildiğine 

kazanıyorlardı. C ihat irenin canına 

tâk  deyip Odalar B irliğ i Genel Sek

reterliğinden İstifa etmesinden sonra 

ise meydan büsbütün boj kalm ıştı.

Şimdi partizanlar çeşme ba lla 

rından uzaklaştır ılıyorlardı. Teni oda 

seçimleri yapılacak ve bu seçimleri 

kazananlar "mesleğin şeref ve hay

siyetine uy gam şekilde hareket ede- 

çeklerin»” dair yemin de edecekler

di.

P a t a m  edrttfyatı

'J lc a re t ve Sanayi Odalarının ve

B irliğ in  nasıl bir partizanlık yu

vası h&line getirildiğinin bir diğer 

m isâli de C ihat İrenin ayrılmasından 

sonra B irlik  tarafından ç ıkan la*  

1P60 ik tisad i Raporu oldu. Bu rapo- 

n ın  hazırlanması İsi de gerçi İr t*a 

tarafından en kıymetli ik tisat us- 

m anlan ra  havale edilmişti. F akat 

lıen in  istifasından sonra partizanlar 

raporda kendi akıllarına ve menfa

atlerine göre gereken tâdilleri yap

tılar ve raporu bir D. P. kalk ınm a 

edebiyatı nüm  un esi hâline getirmeğe 

m uvaffak oldular. Raporda, nüfus 

bağına düsen m illi gelirim izin 1950 

yılı seviyesine nazaran üç misil art

tığ ı bildiriliyordu. Aslına bakılırsa 

ciddi bir iktisadi raporda m illi refah

tak i artısı cari fiyatlarla hesaplanan 

adam basına m illi gelire göre «İç

mek kadar büyük sahtekârlık ola

mazdı. Kullanılabilecek tek km tas 

aâbit fiyatlarla adam basına düşen 

milH gelir rakam ı olabilirdi. Ama, 

o zaman böylesine muazzam  palav

ralar atm ak İmkânı bulunmayacakta. 

Raporda daha sonra iktisadiyatım ı

zın son on yıl İçindeki gelişmesi övü

lüyor, gelişme temposunun normal

I
 olduğu yolunda bir iddia, görülmemiş 

fütursuzlukla İleri sürülebiliyor, zirai 

sektörün müessir bir faktör olduğu 

söylenebiliyor ve üstelik süratle sana

yileşmeye devam ettiğ im iz ve hattâ  

sanayideki yatırım ların büyük kıs
m ının özel sektörde vuku bulduğuna 

dair gülünç bir iddia ciddi bir eday

la  ileri sürülüyordu. B ir başka 

yerde, baraj politikasının m ethi yesi- 

*u» geçiliyor ve Menderesin korkun# 
israf t*«k il eden bara} siyaseti, **dur>

r a  *ıı üserinde sektirilen ta « s  su

yun sathında büyüyen daireler mey* 
âaaa getirm esi” ns benzetiliyordu! 

Fakat, raporu değiştirenler belli kİ 

bilgisizlikleri yüzünden Menderesin 

hoşuna gitmeyecek bazı k ısım ların  

hak ik i mânâsım  anlam am ışlar vs 

onları çıkarm am ışlardı. Oenis aiçM e  

Baade Raporundan m ülhem  olduğu  

anlaşılan bu kısım larda meselâ eros- 

yon tehlikesi be lirtiliyor ve entanstf 

ziraate geçmenin sulama, gübreleme 

gibi şartlan  üzerinde duruluyordu. 

Hayvancılığım ızın, içine düşürüldü

ğü  pek endişeli durum dan kurtarılm a

sı çaresinin fim dllik  hayran sayısını 

arttırm am ak -hattâ Prof. Baade’ye 

göre, azaltmak- ve hayvan neslini 

ıslah suretiyle hayran basına daha 

fazla mahsûl alm ak suretiyle global 

is tihsâli çoğaltm ak olduğu -çok köta 
yazılm ış cümlelerle- an latılm ak iste 

niyordu.

P islikler tem izleniyor

'p ica re t Bakanının tek lifiy le  yap ı

lan  ıs lahattan  b iri de, takas m u

am elelerinin derhal durdurulm ası ol

du. Takas m uam elelerinin ve onunla 

birlik te muayyen b ir ihracat m ua

melesinden elde edilecek dövizin s

DOKTOR ve H A S T A M E L E U

A m er ik a n  M a lı

t  S E N T  G A R A N T İL İ

B E C K - L . E E

b ju e k t r o  - K A R D İY O G R A F

c ihazların ın  güm rüğe gelen 

•on partisinden satılm am ı# çok 

m ahdut m iktarda cihaz İçin si

pariş kabul ediyoruz. İhtiyacı 

olan sayın doktor ve hastanele

rin  şirketim ize acele m üracaat

ta n  ve üstün spesifik asyonlan  

ile fia t şeraitim izi öğrenmeden 

karar vermemeleri m enfaatleri 

icabıdır,

N E FA N  LTD. JT Î.

Teni H an 5, Beyoğlu, İstanbul 

Tel : 44 14 03

T ayla A pt. No. 4 Sıhhiye. 

A N K A R A

T a li 22643

« -  |

İhracatçıya ts.>»Mai kararlena. çok 

kere, m  kİ re jin in  kelliba#u büyük 

rıadrakasien  tarafından komisyon 

m enbaı olarak ku llan ıld ığ ı b ilin iyor

du. Bu sebeple, takas m uam elelerinin  

durdurulm asından sonra ihracat *iö- 

vimnln ihracatçıya tahsle muamele

leri de durdurulacaktı. Ü stelik, »a 

konularda eski D*vts K sm ltesının  

ve son sam anlardaki Koordinasyon 

Heyetinin m uam elelerinin M aliye 

M üfettişleri, Heeap U zm an lan  ve d i

ğer ilg ili B akanlık ların  te ftiş heyet

leri m arifetiyle esaslı surette lnce- 

lunmesi isi başlıyordu. Takas m ua

m elelerinin durdurulm ası hakkmda- 

k i karar, di» ticaretim izin  daha ras

yonel esaslara uydurulm ası bakım ın

dan olduğu g ib i is tik rar program ı

n ın  icaplarına uym ak bakım ından da 

m ükem m el b ir karar oldu.

Devlet mâliyesinin ve ik tisad iya

tın ın  kaynaklarım  eömürea sülükle

rin tasfiyesi hususundaki bir başka 

karar da Maliye Bakam Ekrem Alica- 

nın  teklifi üzerine alındı. AUoanın 

teklifiyle- iktisadi devlet teşekkülleri

nin. benzeri Devlet sermayeli mtK*- 

seeelerin ve bunların sermayesinin 

yansından fazlasına sahip o lduklan  
müeeeeselerin idare meclislerindeki 

0ye say ılan  üçe indiriliyordu. Gerçi. 

Tevflk RüştO Araş -Fatin R üştü  Zor

lunun kayınbabssı- ve A li K ılıç -Kı

lıç A li nam lyle m âruf olup B ayan» 

ideal arkadaslanndandır- gibi idare 

meclisi üyeliği mütehassislan eski 

rejim in kurulmasıyla birlik te selâ

meti istifayı basmakta balrauflardı. 

Fakat, ber hâlde bu gibilerin hangi 

hizmet karşılığ ında bu vazifelere ge

tirildikleri yakın zam anda sorulacak

tı. Ekâbir k ızlannm  dahi idare mec

lisi üyeliğine getirilmesi hikâyesini 

hatırlayanlar bu haftam a basında 

bunun gecikmeyeceğini kuvveti# 

tahm in ediyorlardı.

Memleket İktisadiyatı m  düzene 

sokm ak roalandlyle alınan kararlar

dan b iri de. D ışişleri B akanlığına  

bağlı olan M illetlerarası İk tisad i İş

b irliğ i T eşkilâtı Genel Sekreterliği

n in  ilgası o ld u  Zorlunun bu meşhur 

yara tığ ı da bu suretle tarihe k an  sı

yordu. T eşkilâtın vazifeleri M aliye 

ve T icaret B akan lık lan  arasında 
taksim  edilecekti. Böylelikle, Ame

rikan yard ım ların ın  ve d ıs kredile

rin  tevzii g ib i İşler, vatandaşla ve ik 

tisadi İsletmelerle doğrudan doğruya 

temas etmek mevkiinde olan Bakan

lık la ra  veriliyordu.

Teni rejim , yeni tip

jg ü tü n  bu kararlar alınırken, geçen

hafta  içinde eski İk tid arın  meş

hur bendeleri ds yükseltild ik leri mev

kilerden indiriliyorlardı. Ticaret Ba
kan lığ ı M üsteşarlığın* bn Bakanlı-

'AM-fg, t i  r / t f i i v  n m



fm  an T» n«m u«ıu m »

n a a r la n u d a a  M a h m u t B ay d a  geO rlJ- 
aü«U . B u t Ay la  M rgok baJum UrıVajı
U*ı H «U  R»y <la memurluğun » » Jn e  

varilan «ınirlerlr. iaörtl korüne tatb ik 

«dilmesi demek o'.madıfeıu, m a l ı n ı  

hale etmek İsteyin memurun kanun- 

eu* «rtu-l ta ttık  (.tmemeK içir, kAau- 
nen ken'Uıüne gOaterÜro üiYKâulttra 

beşvv.. mkiıt nıUkulle/ olduğunu, e- 

t*T kanunlara uygun olarak alınmak 

Uleneıı bir karar 17in loaplanna uy
gun değilse memura düjen vazifenin 

karar emir hâline gelmeden Amirini 

ve Bakanını ika* olduğunu bi

lenlerdendi. Soydanın bilhassa E k o  
ikmuI Kurumun un seminerinde Tür- 

klyenijı Müşterek Pazara İltihakı ko- 

numında söylediği -ve o zamanki H ü

kümetin hiç de hoşuna gltmeyen- 

sözlerl hatırlayanlar, C .hat trenin 

bu İntihabı karşısında yeni Taceret 

Bakanına karşı bir defa daha hür

met hissi duydular. Bakanlar Kuru

lu ayrıca, Herkes Bankası Um um  

Müdürlüsüne Memduh Aytllrü tâyin 

ediyordu. Maliye Bakanlığı Hazine 
Umum Müdürüyken gösterilimi doğ

ru «Özlülük yüzünden Amerikaya sü

rülmüş olan Ay türü tanıyanlar onun. 

Kendisini bu vazifeye tây in  edenler 
dahil, Merkez Bankası fonlarını geli

şigüzel kullanm ak İsteyecek herkesin 

kargısına dikileceğinden ve bu işi 

ancak gUmbUrtülü bir istifama hal

ledebileceğinden emindiler.
Geçen hafta içir.da cereyan «den 

bu olaylar, Geçici Hüküm etin ekono

m im izin her sahasında mevcut pü 

rüzleri kald ırm ak İçin program lı bir 

şekilde h ızla çalıştığını gösterdi. 

Devlet Bakanı Şefik İnan İstatistik 

Um um  M üdürlüğünü Uerdo normal 

idarenin hazırlayacağı kalk ınm a p lâ

nı İçin gereken verileri toplayacak 

ve plânlama çalışmalarını yürütebi

lecek hâle getirmek için gecesini 

gündüzUne katm ış çalışırken -bir 

kalkınm a plânı asgari iki yıld* ha

zırlanabilir ve hâlen TUrklyede bunu 
hasırlayabilecek ve yürütebilecek 

teşkilât yoktur- diğer yandan iktisa

di İşler yine de deril toplu kaidelere 

raptedilmek istenmektedir. Bunun 

bâriz İşaretlerinden biri dte yine Ti

caret Br-kanı C ihat İrenin teklifi 

üzerine Oeeici Hükümetin MIHt Ko

runma Kanununun fiyat tahditlerine 

dair olan hükümlerini tamamen ka l
dırmak knrnrmt vermesi olmuştur. 

Bu suretle enki rejim in istikrar prog

ramı çerçevesi içinde aldığı karar

lardan biri ancak çimdi yerine geti

rilm iş olmaktadır. Bu karar netice

sinde, toptancı, perakendeci va it

halâtçı vakıflarının avnl şahısta blr- 

leşemeyecı Jlne dair olan pek yersiz 

hüküm  de kaldırılm ış olmaktadır. 

Bundan sonra. Geçiri Hüküm etin fa

iz hadlertndek! anormallin» «1 a tm a

lı boklar t yor.

Gazeteler

Peyami Safa
Dmt  v«m it bülbül

Sol» çark, marşl

Q eçen  haftanın sonundaki güıuer-

<Je, bir İstanbul gazetesini elleri

ne 3İanlann yürekleri paralandı. Ah, 

bu no hassasiyetti! Gazete, artık  si-

> ah başlıkla çıkıyordu. Hürriyet şe
hitleri lstar.tuld.in yolcu edilmişti. 

Hürriyet şehitleri Ankaraya varm ış

t ı. Hürriyet şehitleri ebedi istlrahat- 

gâh lsnna  tevdi olunmuşlardı. Siyah 

başlıklı gazete »ekiz sütunluk haş

metli resimler basıyor, şiirler neçre- 

dlyor. kasideler söylüyor, mersiyeler 

okuyordu. İstanbul un diğer gazetele

ri başlıklarının kırm ızı rengini de

ğiştirmeye lüzum gö-memişlerdi. 

Ama o! Aman yarabbl, her satın  göz 

vaşı akıtan bir çeşme, her cümlesi 

bir ihtilâ l beyannamesi, bütün say

falarının m izanpajı -veya mizanseni- 

bir trajedinin m uhtelif perdeleriydi. 

Haftan ın sonunda okuyuculardan bi
ri, dudağını buruşturarak "Hürriyet 

günah çıkartıyor" dedi. Bu. m aruf 
günah çıkartıyor” dedi. Bu, maruf 

Hürriyet gazetesinin dünkü ve bu

günkü manzarası karcısında konmuş 

•n  doğru teşhis oldu.

H akikaten, büyilk vatanperver ve 
'deAİiat Sedat Stm arinln Müroflndaa

İhı yan» Hürriyet İçin teşm il olan 

a rtık  memleketin hürriyeti degüdi 

Memlekette hak ve hukuk nizamının 

devamı da değildi. Önemli ola» “kâr 

hürriyeti" y<İL Tirajın Ibreelnl atı- 

Sürmemek, kaa&iiçtan o lnam ak  dt> 

şüncejerln başında geliyordu. Bunun 

yolu da beyfendtlerln İzinde yürü

mekti. Düşünüldü, tM inıldı. çıkar 

yelun bu olduğuna karar verildi v« 

öyle yapıldı. Daha Mükerrem Saro- 

lun Devlet Bakanlığı zamanında biz

zat Sarol tarafından "sayın başveki
linden aldığı ta lim at" la gazetenin 

takip etmesi gereken yol kendileri

ne anlatılm ıştı. Yalnız, anlaUlnuOcIa 

kalmamış, “biz, bu davada en yakın 

dostlarımızı bll« öldürür, arkasından 

oturur afclanz" denm işti Bu konuş

ma yapüdığı gün kâğıts ızlık  yüzün

den tiraj ibresi yüzbinlik bir d'lşüş 

de kaydedince, takkeyi öne keyup 

gereken tedbiri almanın çarelerini 

düşünmekten başka yol kalmam ıştı. 

“K âr hürriyeti” nin devamı tiraj ib

resine bağlı olduğuna göre, “gazete

nin yayın gıdasını fana mamullerden 

alm am ak” ta lim atına uygun hareket 

etmekten, A nkaraya bir İs İçin gelin

diğinde sadece rlcâl-1 devletle temas 
etmekten, M uhalefetle gerilemeler

den sakınm aktan. Muhalefet sözcü

lerinin beyanlarına yer vermemekten 

ba#ka çare yoktu.

H ürriyet gazetesinin rotası, İşte 

bu ilk  İhtardan sonra tay in  e d ild i 
Daha sonralan ise sabık devrin m üt

h iş İçişleri Bakam  N am ık  Gedik ga

zetenin yayın veçhesini tay in  ede

cekti. O  ne derse o olacak, bütün  İs

tekleri aynen ve harfiyyen yerine ge

lecek ti O  kadar İd, bundan üç ay 

kadar önce M uhalefet Hderi Ism ot 

tnöntlnün İstanbul a g id işi dahi tak 

satırla  gazetede yer a la ıı yarak ti.

Bu k il ve tutum  öylesine d ikkat

le, İtinay la devam ettirildi kl gaze

tenin ük  kuruluşundan beri Ankara 

Mümessilliğini yapm akta olan y ıl

lanm ış gazeteci Em in Karakuş, pat

ronlarının "k âr  hürriyeti" ne uygun 

hareket etmediği, muhalif görüşlü 

olduğu İçin mümessil İlkten alındı 

Y irm i yıllık gazeteci Karakuş, bu 

kadar hizmetten sonra bir "m uha

bir stajyeri” gibi çalışmak zorunda 

bırakıldı. Gazetenin yıllardır yazan  

olan İlhan Enginin durumu da brışka 

türlü değ ild i O da Muhalefet tara

fından zehirlenmiş bir yasardı! Üs
telik onun büyük bir sabıkası da var

dı: İlhan  E ng in 1657 seçim lerinde C. 

H .P . n in  M anisa adayı İdî. E lbette 

m emlekette “İh tilâ l m etodlan Ue ça

rı
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t**lnl d» hectıen değlştlrlverlrler,

hürriyet türküsünü b*rk*«t*a daha 
yüksek {>M\i*»len *6vlem«f« hajlar- 

U«fc. Ger>* it i*tl. 27 M»yıa #%h*J:iiı- 

•3an İtibaren memlekette <w**-n hüm-

b 3« iH  p m r f i '  r J jı  e  l m y l i g ı t - ı  fc .*b u l * ^ 6  
ceü k a ts r  to*/'diaind«n **'-(*lş bir

y>M nn Hürriyet »'Uu^k■nnûm yer

alabilmesi al'fÜJiUlemoadl. Gedik 

Hasretleri “hlyan*f cephesi" o« mey- | 

letm iş Karakuş gibi, Engin gibi ya- yet havanı sayesinde tiraj ibreli da- 

ıt r la r a  taham m ül ödemezdi Kara- ha da yükselebilecek ve “\At hürrt- 

kuş İle Engin çareyi Teni Sabaha sı- yeti” bir bıvşka yoldan gene sag’ana- 

ğınm akta buldular. bilecekti. Neredeydi o yıllardır gaze-

H ü rr lje ı hürriyetsizlik yolunu teye btnbir fedakâılık la ba llanarak  

•■‘■çtikten sonra bu kadarla kalm adı.çalıjm ış emektar yazarlar? K^ra- 
Ihtllâ le tekaddüm eden günlerde kuşlar, Enginler? Neredeydiler? Ay- 

m üthlş içişleri Bakanı Nam ık Gedik- n  gayrı m ı vardı? Gelslnlerdi, gaza

le yeniden görüşülmüş, b a n  önemli tenin sütunları kendilerine açıktı. O- 

kararlara varılm ıştı. Va-nlan anla#- tutsunlar yazsınlar, o "zu lüm  devri" 

maya göre Hürriyet memleketin çe- n!n hikâyesini vatnndaı® bir bir, eo 

»İtil yerinde aynı zamanda yayınla- İnce teferruatına kadar anlatsınlar- 

naoak, bu suretle halkın m uhalif ga- dı. Halk da görsöndü, öğrens’ndl ba- 

seteleri okumak suretiyle zehirlen- kalım  bu on yıllık devr-i iktidarın

birbirinden beter rezaletlerini! Oo 

senedir neler çekmiştik yahu!

iş in  aslında, tâ  baştan itibaren 

Hürriyet ve benzeri "b ir kısım  ba

sın" kendisini bugünlere hazırla

m ıştı. Hesap şuydu: Demokrat İk ti
dar kezzap gibi herkesi yakıyordu. 

Bir tak ım  hürriyet, demokrasi, hu 

kuk gibi platonik lâ flar için yanma

ya hJç lüzum  yoktu. Üstelik Demok

rat ik tidann  suyuna g ittin  mİ sağ

lamadığın menfaat da kalmıyordu.

O halde, Demokrat İktidar sürdilkço 

onun düdüğünü çalmak en k â ılı yol

du. Eo, İktidar değişirse gelenler bir 

Hukuk Devleti kurm ak İçin geliyor

lardı. Onlar zarar vermezlerdi kİ.. 

Soni-a, büyük tira jlı bir gazeteyi ken

disine düşman etmekten yeni idare 
çekinecekti. Yaln ız yeni idare değil, 

herkes "am an bana sıçramasın'* di

ye maziden bahse cesaret ödemeye

cekti. Bu hava İçinde gazete de kral

dan fazla kral ta ra ftan  oldu mu Ge

dik sayesinde kazam im i? m ilyonla

rın üstüne oturulabilir, h a ttâ  yeni 

idarenin ateşli sözcüsü olunabiUr, n i

metler devam edebilirdi.

N itekim  27 Mayıs sabahından İti

baren Hürriyette, hemen hiç bir ga

zetede rastianm ıyan bir a ş ın  dil yer 
aldı. Meselâ şöyle cümleler hemen 

her gün göze çarpıyordu: "Nerede o

melerine engel olacaktı. Bunun için 

gerekil tesisler İk tidarın  yardım ıy

la kurulacaktı. Demokrat ik tida

n n  dünyanın ağzın ı açık bıraktı

ran kalk ınm a hamleleri bu su

retle vatan sathmda daha iyi duyu- 

nılabilecek, vatandaşa daha iyi an- 

latılabUecekti. Hürriyete gelince ta

bii o bir görülmemi* kâr denlzlada 
kulaç ata a la  yüzecekti.

N itekim  Ankara ve latanbulda 27 
Nisandan 27 Mayısa kadar devam 

eden hürriyet mücadelelerinin tam a

m ına Hürriyet kulaklarını tıkadı, bi

rinci sayfasına Uç dört renkli mayo

lu kadın resimleri basmak, hoiivut 

rezaletlerini an latm ak ve bol reklâm 

alm ak yolunu tuttu. Tabiî sabık bar

bakanın gezleri, yurt hizmetine aç

tığ ı tesislerin haberleri, temel atm a 

törenleri gene gazetenin birinci say

fasında, İktidara lây ık ölçüde ve Bey- 

fendiieri memnun edecek şekilde yer 
alıyordu.

Vay benim köse sakalım

27  Mayıs sabahı Hürriyet bütün es

k i çam ların bardak olduğunu hay

retle gördü. Arsa sırtta yum urta kü 

fesi yoktu ya... Gazetenin adı nasıl 

olsa Hürriyetti. Memlekete de hürri

yet geldiğine göre, bu sefer yıllardır 
söyledikleri »arkının bestesini de gtlf-

oart eurtiar" ben föyle yaparım, 

böyle yapanm  diye radyolardan mil

lete *arur3t.<îıır.uj küfürler? U t* ÎO 

Milyon bir ıradayız. Haydi, «iz Uç 

kişi galin t-akalıın bir araya. Niınus- 

*ıı* kurşunUrınız İçimizden bir kaçı

nı aldı. Ama ayırabildiniz mİ bizi 

birbirim izden?”, "... zavallı tavu* 

kafaiaruıizda yer etmiş bir düşüne* 

yoktu", "Bu hezeyanı, bu sersemli-, 

gri. ku bu<1atolü:ğı yapsa yapsa bir 

soysuz döl yapar”, "A llah hepinizi 

kahretsin”, “Millete kurşun sıkacak 

kadar dlvâneleştiler”, "Kalemlere 
zincir vurdular”, "Sarhoş, kanlı göz

leriyle kütleyi bir karaltı gibi gör
düler”, "Onları omuzları üstünde ik 

tidara getiren milleti, yalanla dolan

la oyalamağa, vatan cephesiyle izze

ti nefsini rencide etmeğe bile utan

madılar”, "...Vatan Cephesi her gün 

kazm a atılan bir çukurdu.”

Am a iş bu kerteye getirilince, 

doğrusu en sabırlıların bile sabırları 
tükendi. Düşünmek lâzımdı ki İlk İs

tanbul nümayişinde talebeler bu 

Hürriyetin önünde “Nam ık Gedikin 

gazetesi” diye yuha çekmişlerdi v* 

bu Hürriyet bütün o nümayişleri ha- 

sıraltı etmiş, sütunlarım  şimdi küf

rettiği aabıklann bvyuııatlanna, teh
ditlerine açmıştı. Bütün bunların 

unutulabileceği n a jıl düşünülebilir

d i? Türk inkılâpların ın savunulm a

sında, demokratik rejim in bütün mfl- 

esseselerlyle memlekette yerleşmesi 

İçin lüzum lu kararların alınm asında 

37 y ıllık  emeği olan, on yıldır eski

m iş rotatifin i değiştirebilmek İçin 

döviz sağlıyamıyan, buna rağmen 

hak ve hürriyet mücadelesinden vaz- 

geçıniyen ağırbaşlı Cumhuriyet bile, 

nihayet sabn tükenmiş olmalı ki 1 
Haziran tarihli başyazısında s un lan 

yazmaktan kendisini alamadı: “Ne

tufahtır k i o zamanlar iktidarın ni

metleriyle perverde olanlar, sabık 

Başbakanın etrafında yerlere kadar 

kapanıp onu göklere çıkaranlar, İs

pat hakkının lüzumsuzluğunu yüzü

müze karşı haykıranlar Ordu duru
ma hâkim  olur olmaz, daha aradan

W  m m
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Hürriyetin siyah başlığı
K ralın kral ta ra fta rlığ ı hal tetirin
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R IS IN

ytrm t dtfrt mum  M İ» » f ^ m fm l ı  lU^n, 
h*r<3f-p yüzseksv* dArw* çark «dtp 

geri dAnnuvite u tanm ad ılar"

Fakat Hürriyetin kendilerini »çık* 

Köz ım-nan »atvıplfrln« bu milletin 

zannettikleri kadar "kü lyu tar” ol

madıkını en güzel şekilde bu hafta

nın bayında İstanbullu üniversiteliler 

gösterdiler. Pazartesi günü yapılan 

törende Beyazıt meydanının admm 

Hürriyet meydanı olarak değiştiril

mesi teklif olundu.
İstanbul Tıb Oemiyeti Başkanı 

Meınduh Eren bu teklifi yaparken 

bir başka fik ir daha ileri sürdü: 

Meydanın İsmi değiştirilmeliydi. De- 

ftştlrtlnı»llydl ama üniversiteli genç

lerin hürriyet savasıyla alay eder gi

bi ne*rtyat yapan ve hfilft Hürr'vet 
Urntnı taşıyan gazetenin »dı d» dejtiş- 

Uıellydl. 0 nl vemltelüer arasında bu 

teklif pek bezenildi ve kolaylık olsun 

4lye küçük Slmavilerln gazetesine 

»d da bulundu. Madem k i Beyaaıt 

meydanına gazetenin İsmi konacak

tı. gazetoye de ı-eydatii/ı tsml Konul

sun ve mo»Hİe bitsiıuli:

l (tm l « r lu d a f l ı ın

t J  tvrriyot pervasızlıkta «n ileri jrl- 

derken 27 M ayıstan İtibaren bir 

tak ım  başka gazetelerin de çehrele

rinde aynı dns değişiklikler kendisi

n i gösterdi. Cihad Babanın öncülü

ğ ü y le  kurulm uş olan Tercüman "İs

pat H akk ı” meselesi sırasında Cihad 

Babanın nam uslu ve dürüst yolu seç

mesi üzerine kısa bir müddet bocala

m ış, sonra bir safra gibi C ihad Ba

banı atm ış ve “İspat H akk ı” nı sa

vunanlardan yana değil de “İsmail 

H akk ı” taraftarlarından  olduğunu 

belli etm işti. Madenci Cemal H llnal 

liderinin daha düzeninde gitmesi 

İçin son zam anların  modasına uy
muş, gazeteciliğe heves etm işti. N i

tekim  bu hevesi kursağında kalm a

dı. Tercüm anın sahibi oldu. Gazete

n in  po litik  istikam eti b e lliy d i İk ti

sadi istikam eti de belliydi tab ii. 

Am a bu İstikam eti şöyle "ceberut 

bir kalem ” le savunm ak gerekiyor

du. Babıâlide bu İşi büyük başarı İle 

yapabilecek, “eşi menendl az bulu

nan” b ir yazar da vardı. Hemen o 

Önlüler ünlüsü, ucundan y ıllard ır her 
çeşit kan dam lı yan kalem İyi ve yük

sek ücretle kiralandı. Peyami Sefa

n ın  olay ları ters gören “O b jek tif”i 

Tercüm andaki köşesine itin a  ile  

monte edildi. H aftada b ir İki gün de 

üstad birinci sayfanın birinci sütu

nunda başyazar olarak görünecekti.

N itekim  göründü de.. Kendisine 

ayrılan  sütunlarda İnönü kanun dışı 

hareket ederse “bu hareketi serçe 

parm ağım ızla bir tahtakurusu gibi 

«cmege m uktedir olduğum uzu söyle

meye lüzum  yoktur” diye haykırdı.

tC

Kav»r " l ı ı n v »  glb* i»b bah

setmişti y » . Re, P«y»rnJ Se/a mı 

ntnMi daha üari gltm «Ue tn Ok allem . 

-OtVjeVtir’ ısı tununda Menderesin 

açtırttıg ı meşhur Tahkikat *‘tam  za

manında ve tam  bir şuurla uyanış” 
olarak takdim  edildi. Peyami Sefa 

bu tahkikata karar veren D.P. Mec

lis Grubu için şunları yazdı: “Mec

lis Tahkikatı açılmasına ittifak la  ka

rar veren D.P. Grubu memleketi İçi

ne yuvarlanmakta olduğu bir uçu

rumun kenarından kurtarm ış ola
caktır”.

Fakat ftıtUATle ber-*ber Peyami 

6»f» Tercüman sütunlarından kay

boldu Galiba bahsettiği uçuruma Us

ta J kendisi yuvarlanmış veya *~vglU 

patronu tarafından, 'artm ayak bağı

aluyor" >11»» «n\ra Itilîvermlstl. Pey* 

mİ B*rny% mukabil ~tbtty»t!] ptr/). 

tect” veya “akıllı !(  adam ı" gibi pa

yeleri kendilerine yakıştıran b a *  ga

zete sahipleri tarafından işlerinden 

uzaklaştırılan “tehlikeli kalem ler”

27 Mayıs hareketiyle birlikte sütun

larına döndüler. Vatan alanlar Ad

nan Veliyi, Em ü Galip Sandalcıyı, 

Şadım Tanjuyu, özean Krgüderf, 

Ak.jam alanlar ise Aziz Nesini yeni

den lezzetle okumaya banladılar. 

Bunlar, bahis mevzuu gazetelerin 

paratonerleriydi.

Ama İtiraf etmek gerekir ki Babı- 

(Mirıin 27 Mayıstan bu yana mansa* 

raeı bütün bu sebeplerden dolayı pek 

iç »çıoj olmadv
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G E N Ç L İ K

Törenler
Yaslı gittim, şen goldim..

(Je nç  kız gözlerinde beliren ik i dam 

la yaşı elinin tersiyle sildi ve ba

şını öne eğdi. Aynı anda yanında bu

lunan arkadaşıyla göz göze geldiler, 

ik isinin de yüzünde acı bir gülümse

me belirdi. İk i Üniversiteli gözleriy

le anlaşmışlardı. B ir ik i saniye öyle

ce kaldılar, sonra başlarım kaldıra

rak bütün güçleriyle haykırdılar:

“Yaslı gittim , şen geldim..”

Aynı sözler, aynı *ında binlerce 

genç üniversitelinin ağzından perde 

perde yükseliyor. ve korkusuzca ls- 

tanbulun hür havasına karışıyordu. 

Binlerce üniversiteli Beyazıt Meyda

nında "Yaslı gittim , şen geldim" mar

şını söylüyordu. Evet.. Yaslı g itm iş

lerdi. '.Heinen hepsinin gözlerinin ö- 

nüne üniversitenin kapatılış güriüge- 

liyordu. Yaslı gidilmişti.. A rkada sar

» -— i— ;----------- --------  — «Ş

RAUF AKAI-TAN

SAÇ, profil ve demir İşleri 

atelyesi say.n AnkaralIların 

emirlerine amadedir.

Demir ve saç konstrükstiyon- 

larınız için en emin ve en ga

ra:.tili müessese

K A l’K AKALTAN  

imalâthanesidir.
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yısı bilinmiyen hürriyet şehitleri, sırt

ta cop yaraları, vücutlarda kurşun 

izleriyle gidilm işti. Am a şen dönülü

yordu. Üniversite, şerefine lâyık bir 

şekilde açılıyordu. Hürdü. Muhtardı. 

Serbestti. Türk Gençliği birçoğunun 

şehid olduğu meydanda rahatlık la 

toplanmış, hürriyet havasını alabildi

ğine bir rahatlık içinde teneffüs edili

yordu. İk i genç kızın gözlerini nem

lendiren asıl sebop aıkadaşları H ürr i

yet şehidi Turhan Emeksizin vurul

duğu yerde bulunmalarıydı. Ne var ki 

Turhanın şimdi aralarında bulundu

ğundan emindiler. Üstelik kendilerini 

lıiç bırak ırayacağını biliyorlardı.

Beyazıt Meydanının hâil görüle

cek şeydi. Binlerce üniversiteli genç, 

ellerimle dövizlerle birbuçuk ay ön

cesinin savaş meydanını doldurmuş

tu. Dövizler çeşitliydi. Bazılarının 

üzerinde sakıt İktidar mensuplarının 

temsili resimleri yapılm ıştı. Sakıtlar 

dövizlerin birinde memleketi kem i

ren sillük, bir başkasında kem iği pay- 

laşamayan kediler olarak görünüyor

du. Am a dövizlerin en büyüğü, en 

haşmetlisi vc en çok göze batanı şuy

du:

“Üniversite ve orduda tek siyaset 
vardır. O  da Cumhuriyetin korunma

sı ve yaşamasıdır”

Tören saat 9.30 da başladı. E lle

rinde dövizlerle Sirkeci cihetinden 

Teknik Üniversite, öğretm en O ku l

ları, Aksaray tarafından da diğer fa*

küîte lfr gruplar halinde geldi ve Be

yazıt meydanında birleşildi. Kalaba

lık  şimdiye kadar görülmemla bir ka

labalıktı. Açılış törenine halk da ka

tılmış, meydan hınca hine dolmuştu. 

Üniversitenin büyük kapısının önüne 

bir kürsü kurulmuştu. Tören, binler- 

co kişinin birlikte söylediği İstiklal 

Marşıyla başladı. Daha sonra İstan

bul Üniversitesi Rektörü Sıddık Sa

m i Onar bir konuşma yaptı. Onar, 

heyecanlıydı. Kesik kesik konuşuyor

du. Esasen m anzara en kuvvetli ha

tibi bile heyecanlandıracak ihtişam 

daydı. Onarın konuşması kısa ve te

sirli oldu. Sak ıt politikacılar bu ko

nuşmayı duysalardı, bu derece büyük 

kalabalığı yakalamışken, Onarın ne

den uzun uzun nutuk çekmediğine 

şaşar kalır, l ıa t t i  Rektörü ayıplarlar

dı.

Rektör sözlerini “B ir daha böyle 

acı görmemenizi dilerim" diye bitirdi. 

Onardan sonra ordu adıtıa genç bir 

binbaşı konuştu. Binbaşı ö z  güneş, 

sakıt iktidarın ordu ve gençlik hak

kında düşündüklerini kısaca hülâsa 

etti. Ordunun bu hareketleri dikkatle 

tak ip  ettiğin i anlattı. Anlatırken san

k i o günleri yeniden yaşıyormuş gibi 
heyecanlanmıştı. Konuşmasını bitir

diğinde, Beyazıt Meydanını dolduran 

binlerce ger.ç kendisini çılgınca a l

kışladılar.

Binbaşıyı, Üniversiteli bir öğrenci, 

onu İstanbul Earosundan bir avukat 

tak ip etti. Ve sonra Beyazıt Meydanı

nı dolduran binlerce gencin bir ağ ız

dan söylediği A tattlrkün gençliğe h i

tabesi semaya yükseldi. Genç üniver

siteliler A talarına lâyık olmanın gu

ruru içindeydiler.

Tören esnasında gözleri ışıl ışıl 

parlayan öğretim  üyelerinin arasın

da bir kişinin, bir profesörün solgun 

yüzü üniversitelilerin göızünden kaç

mıyordu. Üniversiteliler profesöre tö

ren devammca m ânalı mânalı baktı

lar ve hafifçe gülümsediler. Bu zat

Birinci baskısı kısa bir zamanda 

tükenen
Jeep, P ICK 'U P , STATÎON - 

W AGON

Kullanma, Bakım , Anza, Ye

de kparça ve Revizyonuna alt 

k itabın ilâveli İkinci baskısı 

çıkmıştır. 260 sayfa 159 şekil 17 

lira fiyatla Ankara kitapçıların

da satılmaktadır, ödemeli gön

derilir. Siparişler için : Hayri

Eryılm az p.K . No: 240 

Yenişehir - A nkara

S_________________________
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GENÇLİK

Siyasal Bilgiler Fakültesi
Kurşun delikleri, hürriyetin bedelidir

11 söylemeğe başladılar. Tekrar dışa

rı çıkıldı. Baiıçeds başlayan törene

sabık Başbakanın özel doktoru E k 

rem Şerif Egeliydi...

İnk ılâp  yemini..

£ )a h a  sonra binlerce üniversiteli bir 

ağızdan bir yemini tekrarladılar. 

Edilen İnk ılâp  yeminiydi. Şöyleydi:

“Karada, havada, denizde ve her 

yerde ve her zaman, milletime, Cum

huriyetime sadakatle hizmet edeceği

me. A ta türkün  gençliğe emanet etti

ği inkılâpların koruyucusu olarak 

icabında hayatım ı dahi seve seve fe

dadan çekinmiyeceğime namus ve 
vicdanım üzerine and içerim..."

Tören fcöylece bitti \*c binlerce ü- 

niversiteli gaz bombası atılmadan, 

cop yemeden, kurşunlara hedef olma

dan sessizce dağılıp Üniversitenin 

hürriyete açılm ış kapısından içeri 

girdi.

Buraya kadar yapılan törenin ros- 

m î kısmıydı. Üniversiteliler kapıdan 

içeri neşeyle girdiler. Bahçenin içer

sindeki A ta türk  anıtının etrafına top

landılar. Evvelâ yavaştan, dalla son

ra gür sesle ve kahkahalar atarak ye

ni adapte edilen bir şarkıyı tutturdu

lar:

'“H atır la  Menderes

O  mesut geceyi 

K ütahya yolunda 

Yediğin tekmeyi..”

Şarkının İkinci kısm ı daha da eğ

lenceliydi:

‘‘B izi mahvettin 

Sen de olasın 

Gençliği inkâr edersen 

A llahtan bulasın”

Bunlar önceden hazırlanmış, ter

tiplenmiş şeyler değildi. Genç üniver

siteliler hemen oracıkta eski şarkıla

ra yeni güfteler yapıyorlar ve birkaç 

dakika içinde bütün kalabalık şarkıyı 

öğreniveriyordu. İk inçi türkü bir halk 

tür küsüydü:

"Cepte kadın saçlan 

Koraltandır başlan  

Hepsinde çifte metres 

Başlarında Menderes"

Bu türkü  de meşhur “Bom bül bili 

bom” türküsünün bestesiyle söylen

mekte ve gençleri kahkahadan kırıp 

geçirmekteydi.

Ankarada..

Jstanbuldaki törenden birkaç gün 

önce Ankaranın Cebeci semti sâ- 

kinleri kahvaltılarını yeni bitirm işler

di ki, gür seslerin söylediği bir marş

la balkonlara fırladılar. Duydukları

28

marş yabancı bir marş değildi. Ama 

bir başka tilrlü söyleniyordu. Gençle

rin  söylediği Gazi Osman Faşa m ar

şıydı. Ne var ki birbuçuk ay evvelki 

gibt içlerinde bir eziklik, bir üzüntü, 

bir burukluk yoktu. Rahatça, çekin

meden bağıra bağıra söylüyorlardı.

O  sabah H ukuk Fakültesinin bir 

müddet evvel polis atlarına yarış pis

ti vazifesi görmüş olan bahçesinde 

genç H ukuklu lar yavaş yavaş topla

nıyorlardı. T ıpkı 29 Nisan sabahı g i

bi. Üniversiteliler bir araya geldiler 

ve m ırıltı halinde hürriyet marşı ha

line gelen Gazi Osman Paşa marşını 

söylemeğe başladılar. Marştan sonra 

öğrenciler yavaş yavaş Fakültenin 

büyük salonuna girdiler. İçlerinden 

biri, kısa bir konuşma yaptı. Daha 

sonra genç H ukuklu lar M illi Marşla-

devanı edildi. Bu toplanışın eskisin

den küçük bir farkı vardı. Bahçede 

ne polis a t lan  dolaşıyor, ne de sabık 

A nkara Valisi D ilâver Argun ile ö r 

fi İdare Kumandanı Nam ık  Argüç 

sağa sola emirler yağdırıyordu. Üste

lik atlara çiğnetilen talebelerin çığ lık 

ları da duyulmuyordu.

Aynı saatlerde, Siyasal B ilgiler 

FakUltc-sinde de -29 Nisanda olduğu 

gibi- mütevazi bir tören başlamıştı. 

Mülkiyeliler de Fakültenin salonunda 

toplanmış, m illi marşlarla Üniversite

n in  yeniden, fakat hür ve serbest ola

rak açılışını kutluyorlardı. Siyasal 

B ilgiler Fakültesindeki mütevazi tö

ren de H ukuk  Fakültesindeki gibi k ı

sa sürdü ve her ik i Fakülte talebeleri 

sevinçle s ın ıflanna girdiler.

■ » _______________----- —---------------------------------
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DÜNYADA OLUP BİTENLER

Kıbrıs
Hava değişti

Q eçen  haftan ın  ortalarında dört kl-

6i Escnboğa H ava Meydanından 

Lefkoşeye doğru uçm ağa hazırlanı

yordu. Bu dört kişiden birinin ziya

desiyle pembeleşmiş yürü hayli asık

tı. Diğerleri neşeliydiler. Sevinçlerini 

gizlemeğe lüzum  görmüyorlardı. Bu 

dört kişiden yüzü asık olanı, Kıbrcs 

Türk Cemaatinin Llocri olarak Tür

kiye, İngiltere ve Yunanistan tara

fından resmen tan ınm ağa devam edi

len ve Adanın bağımsızlığına kavuş
tu >',u gün kara cübbeli Cumhurbaş

kanının yanında Cumhurbaşkanı Yar

dımcılığı m akam ına oturacak olan 

Dr. Fazıl Küçükten başkası değildi. 

D iğer üçü ise Kıbrıs Türk Kurumla- 

n  Federasyonu Başkanı Avukat R a 

uf Donktaş, K ıbrıs Hüküm etinin  Sa

vunma Bakanı Avukat Osman Nuri 

örek ve Tarım  Bakanı Fazıl Piümer 

İdi.

Doktorun yüzünün asık olmaması, 

işin aslına bakılırsa imkansızdı. Ger

çi, yeni Hüküm etle istişare için gel

diği Ankarada kimse kendisine kötü  

muamele etmemiş, kimse kendisini 

azarîanıamıştı. Fakat, değişiklik o- 

nun için muazzamdı. Yak ın  dostlan 

Menderes ile Zorlu sâbık olmuşlar 

Harb Okulunda mevkuf bulunuyor

lardı. Doktor için bu eski dostları 

kaybetmek, yenilerin kendisini sabık

lar gibi günlerce Hususî Kalem oda

larında bekletmemesine ve ansızın 

Bulvar Palas İle Park  Otel arşjsmda 

uçak seferlerine .zorlamamasına rağ

men, çok önepıliydi. Üstelik, şimdi 

kendisi için Bakanların ku laç lan  di

binde bol bol şefaatte bulunacak ba

zı yüksek memurlar da Dışişleri Ba

kanlığ ındaki e$ki nüfuzlu .mevkileri
n i kaybetmiş bulunuyorlardı.

Fakat, müstakbel Cumhurbaşkanı 

Yardımcısı için en önemli olan şey,

28 Nisanda başlayıp 27 Mayısta biten 

hâdiseler karşısında Kıbrıs Türklüğü

nü temsil eden bir şahsiyete yaraşır 
tarafsızlığı ve olgunluğu göstereme- 

mi? olmasının yeni Hüküm et tara

fından öğrenilmesi idi. Ankarada S i

yasal Bilgiler ve Hukuk Fakültele

rinde çifte N am ıklarm  mâsum  tale- • 
be üzerine ateş aç tııtt ık lan  günün 

ertesi günü Lefkoşedekl Celâl Bayar 

ve Adnan Menderes liselerindeki k ız 

ve erkek öğrenciler büyük bir heye
can içindeydiler. Ingiltcrenin bir iş

gal devleti, b ir müstemlekeci olarak 

kendilerine hiçbir vak it lây ık görme

diği bir İstibdat ve ahlâksızlık idare

lin in  Türiyyed# kurulduğunu ye tem 

bir dljiU.törİÛğa doğru gi trıek Üten-

A K İS , H  B A Z İ& A X  1 »60

Fazıl ü ik  iik
Pek memnun kalmadı

diğini çok iyi bilen, A ta türk  İnk ılâp 

larına candan bağlı Kıbrıslı öğrenci

ler Anavatandaki kardeşleriyle ayni 
duygular içinde olduklarını belirtme

nin ateşiyle yanıyordular. Liselerde 

kız ve erkek talebe derhal hürriyet 

davasını destekleyen, şimdiki sâbık 

ve sakıtların hakiki hüviyetlerini 

haykıran dövizler hazırlamağa baş

lamışlardı. Nümayiş yapacaklardı, 

öğretmenleri de onlarla beraberdi. 

Fakat, DJP. iltimasçılığının K ıbnsa 

yolladığı birkaç dalkavuk durumu 

acele olarak Doktora bildirmekte ge

cikmediler. Doktor, -pek â lâ  bilmez

likten gelebileceği- bu hâdiseyi haber 

a lır almaz sabah karanlığında isim 

babası olduğu liselere koştu, nümayiş 

hazırlıklarını meydana çıkardı ve nü

mayişi durdurdu. Fakat K ıbrıslı Türk 

lerin heyecanı, o zam anlar milletlera

rası haber alm a servisleri içinde m uh

teşem bir anlayış ve tarafsızlık içinde 

çalışan BBC tarafından yapılan 

Türkçe ve İngilizce neşriyat ile gün 

den güne artıyordu. Gerçi, Dışişleri 

Bakanlığındaki gayretkeş memurla

rın süsleyip püslediği telgraflar E lç i

lik ve Konsolosluklara yağdırılm ış, 

Londradakl çok kabiliyetli -fakat 

korkak- Büyükelçim iz Muharrem N u 

ri Blrgi de -bırakalım Lefkoşe Rad

yosunun- Londradakl BBC ’nln bile 

r.a*riya.tını durdurm ası İçin tng iii*

Hâriciyesi nezdinde elinden gelen bü
tün  gayretleri esirgememişti. Anı» 

Birgl, Ing iliz Hâriciyesinden lâyık ol

duğu cevabı aldı: BBC müstakil bîr 

radyoydu. Kraliçe Hazretlerinin tas

dikinden geçen özel bir kanun, İng il

tere Radyo ve Televizyon servisleri
nin tam. ve sarsılmaz muhtariyetini 

tem inata bağlam ıştı. İngiliz H ârici

yesinin değil, İngiliz Kraliçesinin bile 

BBC'ye müdahale etmek hadleri de

ğildi. Lefkoşe Radyosu ayni statü 

İçinde olmadığından asgari objektif

likten ayrılmamak şartiyle Kıbrıs 

halkının Türkiye olayları dolayısiyle 

aşırı derecede heyecenlanmamasmm 

teminine çalışılacaktı.Ancak, Lefkoşe 

Radyosunun İngilizce neşriyatı yine 

devanı edecekti. N itekim  öyle oldu ve 

neticede Kıbrıs Türkleri, ha ttâ  Tür- 

kiyedeki kardeşlerinden çok, İngiliz 

radyo servislerinin hür haberlerinden 

bol bol faydalandılar, latan bulda, A n 

karada. İzmirde hor nümayiş olu-un

da Lefkoşe. Magusada, Lİmasolda, 

Bafta. K ’brısın her köşelinde Türk 

kahveleri ağzına kadar doîııp taşıyor, 

Celâl Bayara, Adnan Menderese, Fa

th i Rüştil Zorluya, Nam ık Gedike, 

Ethem  Menderese ve hempalarına 

hakaretten geçilmiyordu. Bu sıralar

da Doktor Cenapları halkın heyecanı

na karşı gelemeyeceğini anlamış, 

Menderes lehindeki faaliyetini Lefko- 

gedeki birkaç Türk memuruyla temas 

vo dertleşmeye inhisar ettirm işti.

Bayram  sevinç!

Mayıs İnkılâbı haberleri LeAoçe- 

yc erişince bütün Tilrkler sokakla

ra döküldü. Her taraf öpüşen, sarmaş 
dolaş olan, birbirlerini tebrik eden 

Türklerle doluydu. Rumlar, Türkiye- 

de nihayet itibarlı ve haysiyetli bir 

idarenin kurulmasından endişeli, bu 

sevinç gösterileri karşısında sessiz 

b ir seyirci durumundaydılar. Sevin- 

meyenler sadece Doktor cenapları ile 

etrafındaki birkaç yardakçı ve Lef

koşe Basın Bürosunun m alûm  ilti

maslıları idi. 27 Mayıs güneşinin A- 

navataııda doğmasiyle birlikte Lef- 

koşedeki k ız ve erkek Türk liseliler 

derhal, bir yüz karası gibi okullarının 

kapısı üzerine asılı “Celâl Bayar” ve 

“Adnan Menderes” tabelâlarını İndir

mek istediler. İşte, Doktor Cenaplan- 

nuı eski rejipıe bağlılığ ı o aııda bü

yük bir im tihiyı geçirdi. Doktor te

reddüt etmiyordu. Kendisini Kıbrıs 

Türklerinin büyük çoğunluğunun ha

kikaten tuttuğunu sanıyordu. Hem 
“Anavatandaki yeni Hüküm et D.P. 

yİ kapatm am ıştı ya! A llah bilir, eski 

ahbapları yine İktidara geliverirler

d i!" gibilerden hayaller de kurmuyor 

değüdi. Heniçn Iis*l«r# haber ulâa'tır-

I  W
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di, öğretmenleri korkuttu ve tabelâ
ların İndirilmesini öııledl. Fakat, öğ- 

ı • ıcK • bo; madıi ır.. "3 M ay »  83

l  ı liselerin J 'tind r.ı geçenler her 

i'-, tab .l& ’.j ı i a Kapkara yaglıboyay-

1. kapatıld ığım  gördüler. Eh! A rtık  

Doktor içi ı trbe lâ lan  İndirmeğe razı 

c .aktan ba jka  yapılacak is ka im i- 

du. F a .;al Küçük msğlûbiyotl bir 

t lı lü  kabul eur.ek İstemiyordu. B ir

kaç gQn sonra yapılan Çiftçiler Kon

gresinde e 3z  aldı, Herkes ondan 27

> ây ıs  İnkılâbın ın hakikî m&nası hak- 

k  nda bir konulm a beV lorken o uzun 

uzadıya Menderese karşı o’an m in 

nettarlığını ve onun Kıbrısa olan 1yi- 

Ik le r in i anlattı. Doktor asla nankör 

olamazdı, halktan da nankör olma

malarını İstiyordu Mender^-s'n tezat* 

: politikasıyla Kıbrıs Türklüğüne ne

ler kaybettirdiğin' r,,]; ’yi b ilen i’: 

)lltün bunlara, aidim i"-H.ır. Aklı ba

nda ol^n ‘ı nkes. K ib r i; Türk lüğü

nün k a z a '.d inarının bi^tün bir Ana- 

v  a tanın y l-pare bütün hâlinde Türk 

f ’maatm i "ında olmasından ileri 

geldiğini, -"I İrk üssü, Türk vatan

daşlığı m u '^ k  iktisadi yardım hak

kı ve k ->" ' '-ium gibi- kaybediler.-

1 ^rin tek mc 'ilünün İse- M end^e* ile 

Zorlu oldı f:M"U biliyordu Bu o kndar 
M ylcydi ki. ZUrih Konf •rar.nınc’an 

tfnes Paı-i't Averoff’la  ilk rrlzli te- 

m s'a-  m' y -pan Zorlu, NATO Genel 

Sakreterl'fi ıin Chaillot Sarayındaki 
eski g jçici binasındaki kafetaryada 

Küçük ile Denk taşı. sembolik bir sa

yıda dahi clsa Türk askerinin Kıb- 

nsa aya’t basmasının m üm kün ol

madığına Vunanlstanın bu konudaki 

ısrarı ka ~ nnda bizim de bu noktada 

kıskanç davranmamamız gerektiğine 

ikna etmeğe çabalıyordu. Netiecde 

Danktasın T'ürk Hükümetiyle açıkça 

iîıtl’â f  hâlife  düşmekten çekinmeye

ceğini söylemesi üzerinedir ki Zorlu 

eembolik bir Türk birliğinin K ıbnsa 

gönderilmesi İçin Yunanlılar nezdin- 

de teşebbüste bulunmayı kabul et

mek zorunda kalıyor ve bu teşebbüs

ler o sayede nisbi bir başanya ula- 

çabülyordu. Fakat, Doktor Cenapla

rının bütün bunlarla ilgilendiği yok

tu. Onun için m ilhlm  olan, kendisini 

Türk Cemaatinin diktatörü hâline 

sokmağa çalışan bir dUctatörltik he

veslisi idarenin Anavatanda ıskat 
edilmiş olmasıydı. D iktatörlük he

veslileri Anavatanda İktidardayken 

Kıbrıs Türkünün Anavatandan istek
lerini Ankara nezdlnde bir kere 

bile ısrarla savunmamış olan Küçük, 

şimdi Anavatanda olup bitenlere rağ

men bir Menderesçillk putu etrafın

da m ı Kıbrıs T ürklüğünü toplamağa 

kalkışıyordu ? Küçük, mahiyeti pek 

anlatılamayan bu konuşmalarındım 

hiçbir netice elde edemedi. B ir iki
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gün İçi nda Lofkoşe çöpçüleri, resmi 

binalarda bulundurulmakta olan Ba-

yann, Menderesin ve Z crlu ıun  resim

lerini sokaklardan t<p lım ak zorunda 

kaldılar. A rak , ne okul kapılarında, 

ne resmî binalarda, ne sokak tabelâ

larında, ne de lıa ltâ  Doktorun g ü f 

tesinin idarehanesinde s ib ık l ardan 

kalm ış tek bir hatır-a;a rastlamak 

kaabildl.

Ankara temasları

J îte , Kıbrıs’ı Türk liderler bu hava 

içinde A nkaıaya geldiler. Ankarada 

hiç kimse, resmen “J Müstakbel K ıb

rıs Cum huıiıuşlıam  Yardımcısı” ün- 
vanını taşıyan bir zata, siyasi mâzlsi 

ne olursa olsun kötü muamele etme

ği akimdan dahi geçirmiyordu. Ger-

Ilauf Drnktaş
Strasu» bekleyen adam

çl, hususi bir sempatiyle karşılanma- 

dığm ı o da anlartııştı. Bu sebeple, 

fazla sesini çıkarmadı ve işlerin ida

resini daha çok Denktaja bıraktı. 

Yenî Hükümet, en yetkili ağızlardan, 

Türkiyenin Zürih ve I/>ndra Anlaş

malarına bağlı olduğunu ve Kıbrıs 

Türk Cemaatinin Anavatanın tam 
desteğine sahip olacağını en kesin 

şekilde tekrarladı. Bu arada înöniiyü 

ziyaret eden K ıbnslı liderler C.H.P. 

Genel Başkanından da ayni , sözleri 

duydular. Dcnktaş, Atıkaradaki m u

hataplarına Başpiskopos Makario- 

eun son tertipleri karşısındaki endi

şelerini açık bir lisanla anlattı. İng i

liz üslerinin mesahası meselesi aşa

ğ ı yukarı hâlledilm işti. Herkes İng i

liz üslerinin mesahasının 95 m il kar» 

He 100 m il kare arasında olmasını 

kabul ediyordu. Pazarlıkçı başpapaz 

buna rağmen. Us belgesi içinde, ada- 

cı’ 1ar hâ lin le  Krbns hâkim iyeti al- 

tu:da bırakılacak olan Rum  köyleri

n in  K ıb rn  hâkim iyetindeki araziyle 

tam  iltisak hMinde olmasını istiyor 

ve bu maksatla Ingiltereyl bazı as

kerî tesislerden fedakârlık etmeğe 

dâvet ediyordu. Fakat, bu son diren

melerden sonra i^in bir neticeye bağ

lanacağı umuluyordu. Ingilterenin 

Adaya vereceği İktisadî yardım  ko

nusu da hameıı hemen halledilmişti. 

İngiltere bu arada Türk Cemaatine 

ayn  bir yardım vermeği de kabul 

ediyordu. Fakat, asıl pürüzlü mesele, 

başpapazın Ingilterenin Kıb-ıstaki 

üs bölgesini terkettiği takdirde bu 

bölgeyi Kıbrıs Cumhuriyetine geri 

vermeği şimdiden vaad etmesini is

temesiyle ortaya çıktı Denktaş ve 
arkadaşları Londra Anla , malarıma. 

Ingiltereyl Adanın hakikî askeıî h â 

k im i hM'ne getirdiğini ve üslerdekl 

İngiliz birlikleri çekilirlerse, Ada 

Rum ların ın  -kİ tethişçlllk teşkilâtını 

gizli olarak hâ lâ  ayakta ta tm akta

dırlar- Enoslsl bir emri vâk i hâline 

gctlfmek için lm kân lan  açümış göre

ceklerini ve en aşağısından şımara
caklarını pr-k âlâ, anlıyorlardı. Bu du

rumda istedikleri şey, K ıbnsta  sta

tü k o y u  garanti edenler arasında bu

lunan îngllterenln Adadan çekilmesi 

hâlinde K ıbnstak i askerî tertiplerin 

yeniden gözden getirilmesiydi. D ış

işleri Bakanlığm daki diplomatlar İsa, 
bu takdiı*de durumun ilgililerce ye

niden müzakere konusu olacağım be

lirtmekle yetiniyor'ar ve -hele 27 

Mayıstan sonra Türkiyenin Kıbrıs 

konusunda da kazandığı yeni kuvve

ti pek hesaba katmayarak- bu pürüz

lü  mesele hakikî bir hâl çaresine ka

vuşturulmadan da olsa, artık işi hal

letmekte biraz aceleye kapılıyorlardı. 

Denktaş ise Makariosun ve Yunan's- 

tan ın  ilânihaye bakleyemeyeeekleri- 

r.I, Dondra Anlaşm aların ın palikarva 

zırıltısından başka gayri ciddî bir 

tehdit altında olmadığını, hele K ıb

rıs Türk Cemaatine gereken iktisadi 

yardım  verilirse zamanın bizim  lehi

mize işleyeceğini söylüvordu. Denk- 

taşa göre Türkiye. Yunanistan ve 
Kıbrıs arasında, Ingilterenin üs böl

gesini terketmesl hâlinde alınacak 

yenî tertipler hususunda tam  bir an

latm aya varılmadan üslerinden çe
kilmeyeceğine dair Ingiltereden şim

diden bir deklârasyon temin edilme

liydi.

Yenî parti

J £ ıb n s lı  Türk liderler Lefkoşeye 

döndükten sonra geçen haftanın 

sonunda bir başka şahsiyet Lefko- 

gede bir ba3in toplantısı yapıyor ve
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Dr. K üçükün partisine karsı bir 

Türk muhalefet partisi kuracağını 

açıklıyordu. Bu zat Baflı doktor İh 
san Aliden başkası değildi, İhsan A- 

Hye göre Küçük de, Denk t aş da eski 

rejlmlo çok İçli dışlı olmuşlardı. A r 

tık çekilmeliydiler. Dr, Ihsan A linin 

bilhassa aydınlar arasında taraftan  
olduğu muhakkaktı. Gerçi onun hak

kında <5a tıpkı Dr. Ktlçük gibi, söy

lenmeyen şey yoktu. Dr. Küçüke 

sorsanız Dr. İhsandan kötüsü ola

maz, Dr. îhsan Aliye sorsam» Dr. 

Küçükten berbatı bulunamazdı!

Muhakkak kİ İlk defa bir ikinci 

Türk partisinin kurulduğu şu sırada 

İstisnasız bütün K ıbnslı TUrk siya
setçilerinin İlk öğrenmeleri gereken 

şey, birbirleri aleyhinde galiz küfür

ler savurmamak ve dedikodular yay
m aktan vazgeçmc-k olmalıdır. K ıb

rıs Türk Cemaatinin siyasî havasını 
berraklığa kavuşturmak ve Cemaat 

İçinde hakiki demokrasinin -ki an

cak sevgi ve say^ı üzerine kurulabi

lir- yerleşmesini sağlamak için ilk 

şart İşte budur. Anavatanın bütün 

K ıbnslı Türklerden bu (farta uym a

larını İstemek en sarih hakkıdır. A- 

raa bu parti istemenin dışında, de

mokrasiye kavuşmuş olan Anavata

nın, bundan böyle K ıbnsta  hiçbir 

şahsiyeti diğerlerine tercih etmeye

ceği, hiç kimseyi açıkça veya el al

tından tutmayacağı da muhakkaktır. 

Anavatanda olduğu gibi, K ıbns 

Tdrk Cemaati içerisinde de her şey 

serbest seçimle halledilecektir. Kay

beden kazananın Cemaati idare et

me hakkına, kazanan da kaybedenin 

kendisine muhalefet etmek ve kendi 
yerine geçmek için çalışmak hakk ı

na hürmet edecektir. Anavatan, Kıb- 

r ’s Ti'.rk Cemaatinin serbestçe seçe
ceği şahsı -Dr. K ilçilk olsun, Denk- 

taş olsun. Dr. İhsan A li olsun vnya 

başka biri olsun- tutacaktır. Anava

tan bunun için K ıbnsta tasfiye yap

mayacaktır. Tasfiye yap ıp  yapma

mak Kıbrıs T ılrkVrinin kendilerine 

a lt bir iştir. Onun in tihab ı,'T ürk lü 

ğün  ve Anavatanın da intihabı de
mektir.

T I Y A T R 0
Fiyat rosu

3 İR  D E V R t H İCV EDEN  K İT AP

AKILI I  MAYMUNLAR

Ü m it Yaşar Oğuzcarun y ıllar

dır neşredilemiyen taşlama 

şiirleri k itap halinde çıkmıştır.

10* Sayfa, 8<> ŞUr, 5 Hra

Ödemeli Gönderilir. Siparişler 

için :

Posta K utusu 663 - Ankara

‘C:dipus”taa bir sahne
Yeni sahtıelcrde

Bir turnenin hikâyesi

2 ?  Mayıs sabahı Parlsin Orly hava 

meydanında Ankaraya dönmek ü- 
rcre uçağa binmeğe hazırlanan iki 

Türk, Türkiyede Silâhlı Kuvvetlerin 

ik tid an  ele aldığını, meydanlann 

muvakkaten kapatılm ış olduğunu, bu 

yüzden o günkü Paris - Ankara sefe

rinin iptal edildiğini öğrenince hem 

sevindiler, hem deıin düşüncelere dal

dılar. Sevindiler, çünkü hürriyet gü 

neşi yeniden doğuyordu. Düşünceye 

dalmalarının sebebi ise başkaydı: Ay- 

lardanberi mühim  bir tejobbüsü ger
çekleştirmeğe çalışmışlar, y ıllar

dan beri devam eden ve tiyatromu

zun iştiraki bir türlü sağlanamayan 

Pari.steki Milletler Tiyatrosu faaliye

tine bu yıl Devlet Tiyatrosunun ka
tılması işini kuvveden fiile çakacak 

hale getirmişlerdi. Ru iki insandan 

dürü ve reji süt- Cüneyt Gökçordi. D i

ğeri İse bir ti.* atro înJnckk'diydi.

Tiyatromuzun, kuruluşundan bu 

yana, varlığım  ve gerçekleştirmeğe 

m uvaffak olduÇu ilerlemeleri Avru

pa sanat merkezlerinde, m illetlerara

sı bir kriterlum önünde göstermek 

fırsatını bulamadığına üzülen, bu fır

sat verildiği takdirde tiyatromuz için 

faydalı neticeler elde edilebileceğin*
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de inanan bu İki sanrt adamı, bu ko

nuda. b!r müddetten beri fik ir birliği 

kurmurlar, bu fırsatın yaratılması 

iç.n ellerinden gelen her şeyi yapmıya 

karar vermişlerdi. Cüneyt Gökçer da

ha geçen yıldan, Paristeki Milletler 

Tiyatrosuna müracaat ederek Devlet 

Tiyatrosunun bu yıl yapılacak faali

yete iştirak arzusunu bildirmiş, müs

pet cevap alınca da programda yer 

aynlm asını istemişti. F akat birkaç 

ay önce Devlet Tiyatrosuna ayn lan  

günlerin Basın Yayın Um um  M üdür

lüğünce bir folklor ek'binin gösteri

leri için kullanılmasına karar verildi

ğin i hayretle gönr/lş, bu günlerden 

ikisinin olsun Devlet Tiyatrosuna bı

rakılmasını temin edirceye kadar 
haftalarca uğ.a^m ıs, iltr'H m aksm ’a- 

ra dil dökmek zorum’. i. Eoıı-

ra işin mali ciheti vardı T s turne

si, Opera bölümünün son îrtanbul tur

nesinden daha ucuza nıaiolduğu hal
de, um um  müdür, bu turne masrafla

rının yıühira bir kısmını olsun bütçe- 

< sine yüklemek İstememişti. Bu m ak

satla Yenişshirde açmıya hazırlandı

ğ ı 5. Devlet sahnesinin, “Yeni Sahne” 

nin reklâm  yerlerinden faydalanarak 

büyük bankalardan ha tın  sayılır yar
dım lar sağlamıştı.

N ihayet idari ve malt im kânlar 

bulunmuş, turnenin yapılmasına ka
rar verilmiş, hattâ  Paris dönüşü Ati- 

naya uğranarak 3500 kişilik Herodus 

Atticus Açık Hava Tiyatrosunda İki 

“Kral O idipus” temsili verilmesi de 

kararlaştırılm ıştı. İşte Cüneyt Gök- 

çer, bu karardan sonra. A tina ve Pa- 

rise giderek ilgili sanat müesseseler! 

ve adam lany’ a ilk  temasları yapmış, 

gerekli aıılanmal.-ın imzalamış, tarih 

leri kesin olarak tesbit etmiş, reklâm 

ve propaganda Şlerini düzenlemiş, 

teknik şartlan  yerinde incelemiş, hat

tâ  00 kişilik heyet için otellerde ön

ceden yer ayırtmış, ilk parti dekor- 

lan . Paristen verdiği talimatla, trene 

koydurup yola bile çıkartm ıştı. Ş im 

di bütün btı gayretler, bu hazırlıklar 
no olacaktı?

"Taahhütlerimize sadık kalacağız!”

2 $ mayıs akvamı Komadan ka’lt n 

illt Tü*k uçağıyla /.rknraya d>"- .a 

ik i tiya tm  adamın*" z'hink- in! en 

çok meşen* ed n sıuıl buydu !  vıa ye

ni hükümet ^rcftnıyla yaptık lan  ilk 

temaslarda tiyatromuzun g :*i ‘ û ı 

mühim  «u ıa t  t«*ebb Önün J i t 

karşılandığını, M illi Birlik Komite

sinin ik tidan ele a lır a’.maz ilân etti

ğ i ve daha Pariste iken gazetelerde 

manşet halinde okuduktan "taahhUN 

lirim ize  sadık kalacağız!" dUstuııı- 

nun düşüncelere hâk im  olduğunu se-
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TİYATRO

vtnerek gOrdüler. F akat ortaya malt

mUşkUllor çıkıyordu. Sabık İktidar 

Devlet hâzinesini tam  tak ır bir halde 

bırakmıştı... Merkez Bankasının dö

viz portföyü de aynı durumda ise P a 

ris turnesinin gerektirdi#! dövizli 

masrafları karşılair.&k nasıl m üm kün 

olabilecekti ?

Bu müşklliü de kısmen olsun g i

dermek için Devlet Tiyatrosu Umum 

M üdürü turne masraflarım  mümkün 

mertebe kıstı. Dönüşte Atlnada ve

rilmesi düşünülen temsillerden vaz 

geçildi, trupun Paristeki ikameti, 

prova ve temsil günleri dahil be? grü- 

ne sığdırıldı, ikinci parti dekor ve 

kostümlerin tiyatronun kamyonu ile 

kara yolundan Parise götürülüp geti

rilmesi kararlaştı. Bu suretle dövizli 

masraflar nsgari hadde indirildi. Ye

r i M illi iş i t im , Dışişleri ve Maliye 

Bakanlarının maddi im kân bu’unıır 

bulıınınaz tasvibetmekts tereddüt et

medikleri bu sanat hareketinin ger

çekle." mesi no M illi B irlik  Komitesi 

de derhal müsaade otti. Böylcce İh 

tilâ lin  ikinci haftasında, süratle ya-, 

pılması gereken binlerce âcil iş ara

sında vo karşılaşılan güçlükler için

de MiiU B irlik Komitesi. Devlet T i

yatrosunun giriştiğ i taahhütlere sa

dık kalmasını ve Paris temsillerini 

vermesini uygun buluyordu. Bu dav
ranın, memleketin mukadderatına 

hâk im  olan Silâhlı Kuvvetlerin tiya t

romuza, milletlerarası sanat hareket

lerine verdiği büyilk değeri, ehemmi

yeti de açıkça gösterrtıiş oluyordu.

Milletler Tiyatrosu nedir?

T Jille tler Tiyatrosu, 1954 de başla

m ış olan, Paris Tiyatro Festiva

linden doğmuştur. İtalyan, Çin, Doğu 

A lmanya ve Yunan tiyatrolarının ka

tıldığı 1. ve 2. Paris Festivalinin gör

düğü rağbet üzerine, Parisi bütün 

milletlere a it tiyatroların buluştu

ğu ve kendi dilleriyle temsiller ver

meğe geldikleri milletlerarası bir t i

yatro faaliyetinin merkezi halîffe ge

tirmek fikri ortaya atıldı. Bu fikir, 

Miüetlerarası T iyatro Enstitüsünün 

1956 daki Dubrovnik kongresinde, bu 

teşkilâta üye memleketler tarafından 

da benimsenip, Pariste bir Milletler 

Tiyatrosu kurulması hakkındaki ka

rar sureti kabul edilince, büsbütün 

kuvvet buldu. N ihayet 1957 de Fran

sız Dışişleri ve Maliye Bakanlık ları 

ile Güzel Sanatlar Umum M üdürlüğü 

ve Paris Belediyesi arasında varılan 

bir anlaşma sonunda Milletler T iyat

rosu doğdu. Temsiller için de Paris 

Belediyesinin malı olan Sarah Bem- 

hardt tiyatrosu tahsis edildi.

Milletler Tiyatrosunda teınsü ve- / 

receJc çeşitli memleketlere a it tiyatro  
toplulukları, prensip itibariy le diplo-

P?

m atik  yollardan dâvet edilmektedir

ler. Fakat bunların seçimi Um um  
Müdüre bırakılm ıştır. O  da bu husus

ta ilg ili sanat teşekkülleri, bilhassa 
Milletlerarası Tiyatro Enstitüsünün 

m illi merkezlerlle istişare ettikten 

sonra kesin bir karara varmaktadır.

İştirak şartlan  ise şunlardır: M il

letler Tiyatrosu P a ıi3e gelip temsil
ler verecek /heyetlerc Sarah Bern- 

hardt tiyatrosunu ve sahnesini, btl- 

tiln personeliyle parasıs olarak ver

mektedir. B ütün  propaganda, rek

lâm  m asraflan Milletler Tiyatrosu

na aittir. M isafir heyetler ancak yol 

masraflarını, sanatkârlarının ücret

lerini ve Paristeki ikametlerini tertıin 

etmekte, dekor ve kostümlerini ken

dileri getirmekte, buna mukabil tem

sillerden elde edilen hasılatı, vergiler 

düşüldükten sonra, tamamiyle a l

maktadırlar.

Milletler Tiyatrosunda mevsim 

4-6 ay sürmekte ve temmuz ayı son

larında nihayet bulmaktadır. 1960 

mevsimine 18 millet, 22 trupla, 28 

eser tan ıtarak iştirak etmektedir. 

1954 - 59 y ıllan  arasında Milletler 

Tiyatrosunda verilen temsillerin sa

yısı 47 den 129 a, seyirci m iktarı da 

2f,.C00 den 100.000’c yükselmiştir. U- 

mum i yekûna göre 6 senede Milletler 

Tiyatrosunda 34 millet, 117 trupla ve 

154 eserle 523 temsil vermiş ve bu 

temsilleri 126.000 scyirci görmüştür.

Bize ayrılan günler 

J ^u  yıl Milletler Tiyatrosu progra

m ında memleketimiz ilk defa yer

almaktadır. Program  föyl* tesbit e- 

dtlm ipiir: 22 - 23 Haziran akşam 'an 

bir folklor o k ip i halk türküleri ve 

halk öyun lan  gösterileri yapacaktır. 

24 ve 25 Haziran akşam lan  da Dev

let Tiyatrosunun temsillerine ayrıl

m ıştır.

Devlet Tiyatrosu 24 Haziran ak

şamı Sophokles'in "K ra l Oidipus” 

tragedyas-nı, 25 Ha?!ran akşam ı da 

Orhan Asenanm "Hurrem  Sultan" 

piyesini tenısii edecektir. Tüıkçe bil-

nıeyen yabancı seyirciler her iki tem 

sili de kulaklık lar vasıtasıyla ve t i
yatronun stüdyosundan verilen frruı- 

sızca tercümelerinden takib edebile
ceklerdir. Bu maksatla "Hurrem i .uî- 

tan” piyesi Tahsin Saraç tarafından

Fransızcaya tercüme edümiştir. M il

li E ğ itim  Bakanlığ ı bu tercümeyi Pa

ris temsillerine yetiştirmek üzere k i

tap halinde basmaktadır.

Devlet Tiyatrosu bu turneye 62 

kişilik bir sanatkâr, idareci ve tek

nisyen kadrosuyla çıkmaktadır. İda

recilerle teknisyenlerden bir kısmı 

•şimdiden son hazırlık lan  yapraâk

üzere Parise hareket etmişlerdir. 

“Hürrem  Sultan” yazarı Orhan Ase- 

na da eserinin Paris temsilinde bulun
mak üzere Fr an saya gidecektir. Sa

natkârlar D .lI.Y .na a it bir uçakla 21 

Haziranda Ankaradan Parise hare

ket edecekler ve 26 Haziranda gene 
uçakla Ankaraya dönmüş olacaklar

dır.
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“Hürrem Sultan” Devlet Tiyatrosunda
Paris yolunda



KİTAPLAR
Akıllı Sîaymunlar

(Ü m it Yaşar Oğuecanm taşlama 
şiirleri, Ü m it Yayınları P.K . 666, 

Giizel İstanbul Matbaası, Ankara, 

1960, 10i sayfa 500 kuruş)

“^ J m it  Yağar Oğuzcan, şiirin altın 

çağinda yetişmiş bir şair. B ir is

tidat olduğunu isbat ettiği ilk kitabı 

însanoğlu'r.dan bu yana 11  şiir kitabı 

vermiş. Belki bir bu kadar kitab ı dol

duracak şiiri de neşredilmemiş dum- 

yor. Hele bir tanesi var ki, neşrediise 

şiir dünyasını yerinden oynatabilir. 

Ü m it, Nefiden bu yana yazılm ış en 

güzel hicivleri yazmış. Yazm ış ama, 

devrinin insanı olarak neşredilmesi 

m üm kün değil. Sadece eş dost meî- 

lislerinde okunuyor, ağızdan agıza, 

kulr.ktan ku lağa fısıldanıyor.

Bunlar öyle hicivler ki. ne şair Eş- 

refinkiler gibi zam an zaman küfre, 

ne Nefiııin veya Neyzen Tevfikinki 

gibi argoya vc müstelıçenliğe dürü

yor. A m a gelin görün k i bur,lan dahi 

neşretmek m üm kün değildir.”

Yukarıdaki satırlar A K ÎS ’in 1 Şu

bat 19G0 tarih li sayısından alınm ıştır 

ve şimdi yeni çıkarılm ış bir kitabın, 

"A k ıllı M aym unlar”m arka kapağım  

süslemektedir. 27 Mayıs 1960 sabahı

na kadar im kânsız görünen şey İm

kân dahiline girmiş, Oğuzcanm 1955 

yılından beri ağızdan ağıza, kulaktan 

ku lağa yayılan taşlamaları k itap ha

linde . basılm ıştır. Devri sabıkın en 

güzel hicvini teşkil eden bu şiirler 

dikkatle okunursa, şairin daha dün

den bu günü ne kadar İyi gördüğü 

hayretle müşahede edilir.

Şimdiye kadar 12 k itap  yayınla

m ış ve son yıllarda iyiden iyiye ku

raklaşmış bulunan şiir vahasında en

der rastlanan üm it kaynaklarından 

biri olan Ü .Yaşar Oğuzcanın edebi de

ğeri hakkında bu gilno kadar bir hay

li mürekkep harcanmıştır. Onun için 

burada "A k ıllı M aym unlar"ı bir ten

k it ve teşhir neşterinin altına yatır

m ak yerine, okuyucuyu mlisbet ve 

menfi taraflarıy la doğrudan doğruya 

"A k ıllı M aym unlar”la baş başa bı

rakm ak daha yerinde olacaktır. İşte 

27 Mayıstan önce elden ele dolaşan 

ve şimdi “Akıİlı Maynıunlari'da yer 
alan “K ir” şiiri:

“Günlerden bir gün - Ham am a 

gideceği tu ttu  - Sadrazam hazretle

rinin - B ir yanında birinci veziri - 

B ir yanında ikinci veziri - B ir yatım

da üçüncü veziri - Sonra efendime 

söyleyeyim - Peşkircibaşısı - Nalıncı- 

başısı - Sabnncubaşısı - Ve bir sıra 

yaveri - Binbaşısı - Yüzbaşısı - Onba

şısı - Velhasıl tam  beşyüz kişilik k a 

file - Peştemal tak ıp  girdiler hama-
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m a - Geçtiler kum aların  başına - Ü- 

çer beşer - Sadrazam deseniz - Ku

ruldu göbek taşına - Yan gelip yattı -

Memleketin en ün lü  te llâ ldan  - Sar

dılar dört yanını - K im isi elini kaptı, 
k im i bacağını - B ir keseleme, sürtme 

faslıdır başladı - Tamam oniki saat - 

Onik i ün lü  tellâk - İncitmeden kese

lediler - Hazretin Mübarek vücudu

nu - öylesine k ir  çıktı k i sormayın - 

Her biri nah parm ağım  gibi - Am an 

efendimiz bu ne k iri - Demeğe kal

m adı - Keselerin altında eriyip g itti - 

Koskoca sadrazam - Bütün maiyet 

erkânı yerinden fırladı - N ittilnüz 

devletliyi - Dediler tellâklara - Tel

lâk lar cevap verdi: - Biz yıkadık, ke

seledik - Devletlinin kirden ibaret ol

duğunu bilemedik - Suç bizde değil - 

N eyliyd im  - K ir bitti - Sadrazam el

den g itti.”

İşte AkılU Maymunlardan bir baş

k a  şiir daha, “Hesap Dersi” :

“M ilyonlar hanesinde istifçiler 

vurguncular - Yiizbinler hanesinde 

sahtekârlar yalancılar - On binler ha

nesinde yağcılar sabuncular - Binler 

hanesinde hancılar hamamcılar - 

Y üz’.eı- hanesinde semerciler palancı

lar - Onlar hanesinde köylüm üz efen

dim iz - Birler hanesinde biz. biz, biz.” 

İşte size bir de devri sabık koda

m anının portresi. Şair kodamanın a- 

dını “X ” diye geçiştirmiş. Çizilen tipe 

göre portrenin kime ait olduğunu bul
m ak okuyucuya kalıyor. Şiirin adı 

“Hayvanat Bahçesi” :

“ (X ) aduıda birisi - Adam değil 

eşekarısı - Nc zevki var ne görgüsü - 

Ayın ın  irisi - Köpeğin kirlisi - M an

danın kültürlüsü - Domuzun ta  ken

disi - Eşşeklik desen A llah vergisi - 

B ir daha gelmez dünyaya - Hayvanın 

bu türlüsü.”

K alk ınm a edebiyatı içîrı yazılm ış 

bir nazire, “Tüy” :

“Bu düdük fabrikalannı biz kur

m adık m ı - Bu tezek fabrika lann ı - 

B iz getirmedik m i köyünüze şu su

yu - Söyleyin nankör herifler - Biz 

dikmedik m i vatan sathma - Bunca 

ağacı, bunca tü y ü ? ”

İşte bir başka portre, adı “Papaz” : 

“M illetin elinde ik i yedili - Sulta

nın elinde dört vale - B ir de papaz 

vardı - M illet rest çekince - Valeler 

kaçtı - B ir papaz kaldı ortada - Tek
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başına - Car.oaz - Hilebaz - Madra

baz - Bir papaz.”

Radyonun V atan Cephesine katı- 
lanlar ve Radyo Gazetesi üzerine ya

sılm ış bir taşlama, adı “MarUor.i” : 

"önce M aıkoni scad etti - Şu ge

veze kutuyu - Sonı-a biz icad ettik - 

Yeni ba jtan  - Nutuk vermesini öğ 

rettik ona - Çalım  satmasını - K üf

retmesini - övünmesini öğrettik - 

Yaln ız insan olduğumuzu - öğrete

medik g itti - Şu geveze kutuya.” 

Kuyruklar üzerine yazılm ış bir 
başka taşlama, adı “K uyruk” :

"B ir yanda saadet kuyruğu - Bir 

yanda hürriyet kuyruğu - Yağ kuy

ruğu - Peynir kuyruğu - E t kuyru

ğu - Kopsun efendim kopsun - Ya Ad- 

namn kuy ıuğu  - Y a  dananın kuyru
ğu .”

Ü m it Yaşar Oğuzcan “K ilit” adlı 

şiirinde şairce bağırıyor: “Ellerime 

kelepçe vur, - A yak lanm a zincir - 

Ağzım a k ilit - Seni öldürmeden.” 

Ü m it Yaşar kitabının son bölüm 

lerinden birinde yazdığı k ıta lan  da 

“dörtlükler” diye toplamış. İşte bun

lardan bir kaçı:

“Kahve gibi, çay gibi inhisar ol

du m illet - Baştanbaşa hayali inkisar 

eldu m illet - Demokrasi diyerek gel

diniz iktidara - Sayenizde ademi ik ti

dar oldu m illet.”

“Şu radyo canımıza kaç senedir 

tak eder - Dinlerken sabır taşıp ku

lak in filâk  eder - Aziz vatan sathın

da bu ne biçim cephedir - Kediler tel

graf çekip kuşlar iltihak eder.” 

“Kaçyüz senedir bekledi yoklukta 

bu millet - Yokluk bakım ından yine 

bollukta bu millet - Hırsız yine baş- 
tacı, m il rai yine zengin - H â lâ  b ir ü- 
m it uğruna kuyrukta bu m ille t.**

BS



____ SİNEMA
Türkive

Sinemaya da hürriyet

J^ 'îm okratlk  bir düzenin kurulması 

yolunda 27 Mayıs inkılâbıyla bir

likte emin adım larla yürümeğe bavlı

yan kutsal hareket, geçen haftanın 

başlarında Türk sinema adam larını 

da bir araya getirdi. Bugün sinemay

la uzaktan yakından ilgüi herkesin 
gayet İyi bildiği şekilde, Türk sine

ması yirm i İki yıldan beri kahredici 

bir sansür baskısı altında bulunmak

taydı. Tipik bir polis zihniyetini tem

sil eden îtalyan mevzuatından ayneıı 

tercüme edilerek 1939 yılında yürür

lüğe konulan "film lerin ve senaryola

rın sansürü hakkm daki nlzamnAme", 

belki de dünyanın en ağır sansür sis

teminin Türkiyede yerleşmesine se

bep olmuştu. B ir araya gelen Türk 

rejl.ıör, prodüktör, senarist ve sinema 

yazarları Bayram ın üçüncü günü yap

tık ları bir toplantıda durumu gözder 

geçirerek, sansür konusunda yazılma 

sı sayfalar alacak şikâyetlerde bulu 

nuyor ve nihayet topluca bir beyan
name yayınlam ağa karar veriyorlar

dı.

Kendisinden "yirm inci yüzyılın 

sanatı” diye bahsedilen sinema, hal

ka doğrudan doğruya hitabeden bir 

anlatım  vasıtası olarak basın, radyo 

ve televizyonla birlikte bütün dünya

da önemli bir mevkie sahipti. îk i sa

at gibi kısa bir zaman içinde en önem

li meseleleri bile en anlaşılır şekilde 

her cins seyirci karşısına getirebilen 

sinema, cn azından basma tanınan 

hürriyetler kadar serbestliğe lâyıktı. 

Fransa, İngiltere, İta lya gibi devlet
ler bugün sinemaya çeşitli şekiller

de devlet yardımında bulunmaktadır

lar.

Anayasa ve hukuk dışı

J J â l â  bütün şiddetiyle tatb ik edil

mekte olan faşist İtalya menşeli 

Sansür Nizamnamemiz, Anayasa

m ızda tem inat altına alınm ış bulunan 

fik ir ve düşünme hürriyeti ile taban 

tabana zıt bir şekilde film lerin m uh

tevasını sınırlandırmaktadır. N izam 

namede on fıkra  içinde toplanan ya

saklar “hukukla bağlı devlet” anla

yışına tamamen sırt çevirmiş bir 

zihniyetin eseridir. Belki yürürlüğe 

konulduğu çağın ihtiyaçları göz önü

ne alınarak o sırada mazur görülebi- 

lucek olan yasaklar, 1950 sonrasında

ki tatb ikatı İle Tiirk sinemasını kor

kunç bir cendere içine alm ıştır. Son 

derece geniş bir alanda istenildiği g i

bi tefsir edilebüen "on yasak” D.P. 

iktidarının Sansür Kurulları tarafın 

dan sinemamızın gerçek TOrkiyeyi

anlatmasını önlemek İçin akü ve ha

yâle gelmlyecek şekilde suiistimal e- 

dilm işür. Daha senaryo safhasında 

başhyan sansür kademe kademe te

sirini büyüterek filmcilerin karşısına 

dikilm iş ve her devrin günlük tema

yüllerine göre sinemamız üzerinde bir 

baskı vasıtası haline getirilm iştir. 

Bugün yasadığım ız Türkiye'nin ger

çeklerinden başka herşeyi an latm ak

ta olan soysuz, zavallı sinema D.P. 

iktidarının sansür anlayışının eseri

dir. Memleketi sarsuı iktisadi sarsın

tı vo rejim buhranıyla birlikte durma

dan şiddetini de arttıran sansür, biz

zat sansür heyetini bile rahatsız e- 

der hale gelmiştir. Dünyanın her ye

rinde estetik unsurlarıyla film lerin 

gözden geçirildiği bir kuruluş olan 

sansür müessesesi Türkiyede tam a

men siyasî m aksatlarla kullanılm ış

tır. Böylece Türk film leri göbekli, 

mezarlı, mevlûtlu pespaye melodram

lar olm aktan bir türlü kurtu lam a

mıştır. .çizginin biraz üstüne ç ıkm a

ğa  çalışan bir senaryo, gerçek Türk 

hayatına bir katre olsun yaklaşmağa 

çabalıyan film, sansürün demir pen

çesi karşısında eriyip gitm iştir. Tür

kiye daha doğmadan öldürülmüş film  

senaryolarıyla dolu bir memlekettir.

“Sinenıacısız” sansür

J) P. iktidarının sansür zihniyeti film  

leri gözden geçiren Sansür K uru l

larına bir tek sinemadan anlıyan in

san sokmamağa kadar gitm iştir. N i

tekim  şimdiki Sansür Kurulunda 

Emniyet Genel Müdürlüğünden, içiş
leri Bakanlığından ve sinemayla en 

ufak bir İlgisi bulunmayan çeşitli 

makam lardan gelen üyelerden müte

şekkil olduğu halde içlerinde sinema 

endüstrisi veya sanatıyla alâkalı bir 

kişi olsun yoktur. En azüı d ik tatör

lükler bile işi bu kadar ileri götürme

ğe cesaret edemezken, Demokrat Par

ti İktidarı yeryüzünde ilk "sinemaeı- 

sız” sinema sansürünü kurm aktan 

kaçınmamıştır.

Kısacası, Türk sinemasının huku

ki durumu en ksba hatlarıyla da

hi gözden geçirildiği zaman ortaya 

çıkan gerçekler, demokrasi dışı bir 

zihniyetin varlığını derhal ortaya ko

yacaktır.

Türkiyede sinemayla uğraşanla

rın dertleri hakikaten çok fazladır. 

Geçen salı günü yaptıkları toplantıda 

sinema adam larım ız şimdilik sadece 

sansür konusu üstünde ilgililerin dik

katin i çekmenin bile, Türk sinema

sına büyük faydası dokunacağı nok

tasında birleşmişlerdir.

Bu düşüncelerle kaleme alman 

müşterek beyannâme, sinemamızın 

hürriyet ihtiyacını belirterek bugün

kü  sansür anlayışına en kısa zam an

da son verilmesini istemektedir. M u

hakkak k i Türk sinemasına da ar

tık  hürriyetini vermenin vakti gel

miştir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ZİRAAT BANKASI
Kuruluş tariki : 1853

S?nuayesi : TL. 730.000.000

Yurdun her tarafında Sayın Müşterilerinin 

emrindedir.

T. C. Ziraat Bankası Şube ve Ajansları 

ayııı zamanda

B A Ş A K  S İ G O R T A

nın da acenteleridir.

Tasarruf hesaplan için en dolgun ve zengin 

para ikramiyeleri .

Vadelilerde her 50, vadesizlerde her 100 lira için 

ayn bir kur'a numarası verilir ve bu numaralar 

keşidelerden 5 gün evvel öğrenüebilir.
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Merkez Limited Şirketi Mağazaları
ULUS MEYDANI KOÇ HAN

Telefon No.: 10450

Türk Demir Dölûinı Fabrikaları; AJman normlu her ebatta dökme 

radyatörlerini, linyit ve ’̂a kok veya odun yakan Alman tipi emaye soba

larım, emaye mutfak levazımım^

Arçelik Fabrikası;;Çelik radyatörlerini, karbüratörlü veya termostat

t ı  "az sobalarını, içi emaye çamaşır makinalannı,

Türlcay Fabrikası; kibritlerini,

General Elektrik Fabrikası; Muhtelif çeşit ampullerini, Sümerbank- 

Mannesmann îzmit Boru Fabrikası ve Filyos ateş tuğlası Fabrikası ma

mullerini, Nurmetal Çamaşır makinelerini, odunlu ve kömürlü şömineli 

1500 vatlı elektrik sobalarını, baskül ve çeşitli para kasalarını ve HEf' 

NEVİ İNŞAAT VE ELEKTRİK MALZEMESİNİ satmaktadır.

T Ü R K İ Y E  $  BANKASI
paranızın... istikbalinizin emniyeti
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