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İyi plânlanan ve yürütülen 
bir reklâm ve tanıtma faaliyeti 
bir müessese için . 
masraf kapısı olmaktan çıkar; 
karşılığını kat kat getirir. 

B A S I N İLÂN 

K U R U M U 

Cağaloğlu, Türkocağı Cad. no. 1. kat: 3 
Telefon: 276600-276601. İstanbul 

(Basın - 26546 . A - 21525) — 461 

B U hafta AKİS'in İÇ OLAYLAR kısmı, mahkeme kanalıyla gönderil
miş bir tekzible başlamaktadır. Tekzibi gönderen, TİP Genel Baş
kam Mehmet Ali Aybar'dır. 
Ancak, AKİS sayfalarında, mahkeme kanalıyla gelen bir cevap ye

rine, bize doğrudandoğruya gönderilen bir açıklama yer alsaydı, her
halde, TİP adına iyi bir puvan teşkil ederdi. 

TİP'in tekzibini mümkün olduğu kadar iyi değerlendirmeğe çalış 
tığımızı, AKİS okuyucuları farkedeceklerdir. Üstelik TİP'in, mahkeme
nin kararında bulunmayan bir talebini de kapakta bir bantla yerine 
getirmekle, iyiniyetimizi ispatlamış oluyoruz. 

TİP, mahkeme yoluyla da olsa, durumunu AKİS'e açıklamış bulun-
maktadır. Şimdi sıra, bize gelmektedir. Yürürlükteki kanunlar, tekzi
be ayni sayıda cevap verilmesini engellemektedir. Bu sebeple, Başya
zarımız Metin Toker, TİP'e AKİS'in cevabını gelecek sayıda verecektir. 

Burada bir hususu özellikle belirtmek istiyorum. Cevap ve tekzib 
hakkım teminat altına alan kanunun yıllardanberi tatbikatını yapmak
tayız. Ancak, bu sayıda yayımladığımız tekzibe ilişkin karar kadar, hu-
hukî mesnede bağlı, titizlikle incelenerek verilmiş, "dört başı mâmur" 
bir karara rastlamadığımı rahatlıkla söyleyebilirim. İkinci Sulh Ceza 
Hâkimi Osman Baybek, TİP'in-taleplerini ve dergideki TİP'le ilgili ya
zıyı incelemiş, kanunları ve içtihad kararlarını tasrih ederek, birtakım 
gereksiz istekleri, itiraza yer bırakmıyacak hukukîlik içinde, reddet
miştir. Tekzibi yayımlamamızı isteyen kararın bu derece ince elenip 
sık dokunarak verilmiş olması diğer hâkimlerimizi de ayni titizliğe 
sevkederse, 19. maddenin ruhuna aykırı düşen birtakmı saçma-sapan 
yazıları gazete ve dergilerde görmekten okuyucular kurtulmuş olurlar. 
Üstelik, cevap hakkının suiistimali de önlenmiş olur. 
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MEHMET ALİ AYBAR 

edilmek ve bu suretle okuyucuların zihni bulandırıl
mak istenmektedir. Türkiye İşçi Partisi'nin yetkilile
ri partinin komünist partisi olmadığını, Türkiye'ye 
özgü şartlardan doğmuş bulunduğunu ve programıy
la Türk toplumunun sorun ve ihtiyaçlarına cevap ver
diğini, Türkiye'de 1910'dan beri süregelmiş sosyalist 
hareketin ancak tarihî anlamda bir devamı, son hal
kası olduğunu, ama bu hareketin geçmişte almış ol
duğu çeşitli açık ve gizli örgütleriyle hiç bir organik 
bağı bulunmadığını; partinin Türkiye'nin devlet ola
rak bağımsızlığı kadar, Türk sosyalist hareketinin de 
iç ve dışta diğer sosyalist ve komünist hareket ve ör
gütlemelerden bağımsızlığı konusunda da titizlikle 
kıskanç bulunduğunu açıklamışlardır. 

Kapak kompozisyonu ile güdülen amaç, yani 
Türkiye İşçi Partisini komünist nitelikte bir parti 
olarak göstermek, zihinlerde bu yönde sorular yarat
mak çabası, (ÜÇÜNCÜ PARTİ NE ALEMDE?) baş
lıklı yazıda baştan sona görünmektedir. 

Bu konuda ilk ima, adı geçen yazının ilk sütunu
nun üçüncü paragrafının ilk cümlesinde belirmekte
dir: "Katı bir disiplini olan TİP kendi yetkililerine 
yazılı olmayan demeç verme yetkisini tanımamakta
dır," deniliyor. Oysa, bu beyan tamamen hakikate ay
kırıdır. TIP disiplinli bir parti olmakla övünür, ama 
bu disiplinin "katı" olduğu sizin art niyetli bir yakış-

A K İ S 

ÜÇÜNCÜ PARTİNİN GENEL MERKEZÎ 

Ü Ç Ü N C Ü P A R T İ 
D erginizin 13 Kasım 1967 gün ve 5 sayılı nüshasının, 

kapak kompozisyonunun, dördüncü sahifesinin 
sağ üst köşesindeki resmin, dördüncü ve beşinci sahi-
felerde (Üçüncü Parti Ne Alemde?) başlığı ile başla
yıp, dokuzuncu sahifeye kadar devam eden metnin; 
müvekkilimizin başkanı bulunduğu Türkiye İşçi Par-
tisi'ni, bu partiye mensup olanları ve hatta bu parti
ye oy verenleri, gerçeklere aykırı, sözler ve hareketler 
izafe etmek sureti ile, açık bir şekilde topyekûn kötü
lemek ve bu suretle vatandaşlara bu partiye karsı hu-
sumet ve intikam hisleri telkin ve bu yolda onları tah
rik etmek maksadıyla hazırlanıp yayınlandığı aşikâr
dır. 

Bu fiil ve hareketlerinizle ilgili şikâyet ve dava 
haklarımız mahfuz olmak üzere, şimdilik Basın Ka
nununun tanıdığı Cevap ve Düzeltme hakkımızı kul
lanıyoruz. Şöyle ki; 

1 — Kapaktaki TİP Merkez Yürütme Kurulu üye
si Benice Boran'ın resmi arkasındaki kırmızı şeridin 
sol tarafına Türkiye İşçi Partisi'nin çark ve başaklı 
amblemini, sağ tarafına ise komünist partilerin amb
lemi olan orak çekiç resmini koyarak ve altında bü
yük harflerle (HANGİSİ?) diye sorarak Türkiye İşçi 
Partisi'nin ve Behice Boran'ın komünist oldukları, 
veya hiç değilse bu konuda şüpheler, bulunduğu ima 
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TİP'İN PROGRAMI VE İKİ AVUKATI: ÇAPAN İLE KOÇAK 

EN İ L E R D E ! 
tırmanızdan öteye geçmez. TİP yetkililerinin sözlü 
demeçler verdiklerine, hatta bazen telefonla sorulan 
hususları aynı yoldan cevaplandırdıklarına meslek-
daşlarınız olan gazeteciler arasında tanıklık edecek
ler vardır. Hatta Akis dergisinin Behice Boran'a gön
derdiği sayın Teoman Erel bu gerçeği doğrulayacak 
durumdadır. Kendisi Behice Boran ile iki saat süren 
karşılıklı konuşma yapmıştır. Ve öyle anlaşılıyor ki, 
onun aldığı notlar, çok küçük bir kısmı ile ve hep o-
kuyunca yukarda belirttiğimiz yönde izlenimler ver
mek amacıyla Akis'in sözü geçen sayısının altıncı sahi. 
fesinde (Aracının Kızı Behice Boran) başlıklı yazıda 
kullanılmıştır. "Banda alınacak karşılıklı konuşma" 
bahsine gelince, sayın Toker'in her halde hatırlaya
cağı üzere Behice Boran bunu önce prensip olarak 
kabul etmişti. Ama soruların ne olacağını, hatta üze
rinde konuşulacak konunun genel çizgileriyle ne ola
cağım Toker'in açıklamaktan ısrarla kaçınması, "Şim
diden hiç bir fikrim yok," gibi inanılmayacak bir id
diada bulunması, Behice Boran'ı düşündürmüş, geç
mişte Akis'in Boran'a ve Türkiye İşçi Partisi'ne karşı 
tutumunu da hatırlayınca bu konuşmanın art niyet 
taşımıyacak, dürüst bir gazetecilik davranışı olaca
ğından, Boran'ı şüphe ettirmiştir. Bunun üzerine 
Akis dergisi 15 yazılı soruyla TİP Genel Merkezine 
başvurmuş ve kendisine uzun, ayrıntılı cevaplar ve

rilmiştir. Derginin bu soru ve cevapları olduğu gibi 
yayınlaması bir gazetecilik ahlâkı gereği iken Akis 
bunu yapmamış, verilen cevaplardan çok küçük bir 
kısmını, onu da tahrif ederek kullanmıştır. Akis'in 
bu davranışı Boran'ın kuşkusunu haklı çıkarmıştır. 

Türkiye İşçi Partisi'ni niteliği şüpheli bir parti 
olarak göstermek çabanız, (ÜÇÜNCÜ PARTİ NE 
ALEMDE?) başlıklı yazınızda baştan sona görülmek
le beraber, özellikle şu noktalarda tam açığa sor-
maktadır: 

"Türkiye'de komünizm serbest olsaydı TİP'de ne 
gibi değişiklik olurdu?" sorunuza Behice Boran'ın 
ve Parti Genel Sekreteri Nihat Sargın'ın ayrı zaman-
larda ve birbirlerinden habersiz verdikleri cevap "Hiç 
bir değişiklik olmazdı" şeklindedir. Bu cevabın açık
lığı ve kesinliği tevile müsait değildir. Böyle olunca, 
Parti Genel Merkezine sunulan soru listesine yukar-
daki sorunun hemen ardından, "Bu takdirde kurula
cak klâsik komünist partisi ile TİP'nin farkı ne olur-
du?" sorusunu eklemişsiniz. Parti Genel Sekreteri bu 
soruya, "Herhangi bir yeni parti kurulduğu zaman 
kuruluş gereksinmesi ve mevcut diğer partilerden 
ayırdedici özellikleri kendisi tarafından açıklanır. 
Akis'in mümkün gördüğü şekilde bir parti kurulduğu 
zaman o sorunun o parti kurucularına sorulması ge
rekir; herhalde sorunun muhatabı TİP olamaz," ceva-
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Siyasi 
Bilmece 

Bu vatandaş kimdir? 
Bu hafta sizlere, ilginç bir siyasî bulmaca sunulmaktadır. 
Gerçi 1967 Türkiyesinde yobazlık yadırganacak birşey de
ğildir ama, birtakım özelliklerle bit milli kuruluşun genel 
müdürlük titri birleşince, ortaya önemli bir durum çık
maktadır. Bu önemli durumu yaratan kişinin belirgin özel
likleri aşağıda verilmiştir. Dikkatli bir kimse, bu özellikle-
rin sahibini bulmakta güçlük çekmiyecektir. 

Adı : Yanında çalışan memurlar tarafından ancak namaz saatlerinde 
hatırlanır. 

Mesleği : Demirel kuşağı mühendislerindendir. 

İşi : Lâik Türkiye'de, bir zamanlar emperyalizme bayrak açmış bir 
millî kuruluşun genel müdürüdür. 

Sıfatı : Üniversiteden arkadaştan, hocalığım yaptığı öğrenciler ve 
şimdi de memurları, kendisine "Allahlık" derler. 

Medeni hali : Evli 

Aile durumu : Allaha şükür, mutaassıp müslümandır. Özel Yükseliş 
Kolejine kayıtlı bulunan kerimeleri, eteklerinin bittiği yer
le çoraplarının kapattığı ayak bilekleri arasındaki kısım 
sınıf arkadaşları tarafından görülür diye okula gitmez, an
cak dönem sonlarında imtihanlara girer. 

Bir ipucu : Erkek kardeşi de, hem pek sevdiği "şeriat isteriz" sloga
nı, hem de mevkii ile -en az kendisi kadar- ünlü, bol bol 
plân, program yapan bir teknisyendir. Bir yurtdışı gezisin
de, yanındaki arkadaşına gönlünde yatan büyük plânını 
açıklamıştır: Türkiye'yi ancak şeriat kurtarır!" 

Üzüldüğü bir olay : Teşkilâtı içinde yaptığı bir gezide, yanında ça
lışan genç mühendisler, kendisinin orada bulunduğunu bi
le bile, içki içmişlerdir. Hem de, müdürlerini yerinden aldı 
diye, kadeh kırarak... Kaldığı misafirhanenin kapısında sa
bahlara kadar teneke çalmış, geceyarısı perilerin rahatım 
kaçırmışlar, şeytan çağırmışlardır. 

En mutlu anı : Yanında çalışan memurlara cuma namazlarında rast» 
ladığı andır. Bu cuma namazlarına katılmak, durumunu 
garantiye almak isteyen memurları İçin artık zorunluluk ha
line gelmiştir-. 

Özellikleri : Boş vakitlerini gizli âyinlerle değerlendirir. İsrailevle-
ri'nden Akköprü'ye uzanan yol üzerindeki bir apartman, 
çok ilginç âyinlere sahne bunaktadır. 

İkametgâhı : Kendini şehrin günâhlarından uzak, Tanrıya yakın 
hissettiği Keçiören. 

Tahammül edemediği : Karyolasının ayakucunun kıbleye dönük 
olması. 

bını vermiştir. Siz ise, bu cevabı 
yazınıza aktarırken, "Akis'in müm
kün gördüğü şekilde bir parti ku
rulduğu zaman" ibaresini çıkarmı
şınız. 

Aynı konuda aynı bulanıklığı ve 
dolaylı suçlamayı devam ettirmek 
üzere sözü geçen yazıda "Klâsik ko
münist partilerin özellikleri bilindi
ğinden," demekle yetiniyor (sahife 

5, sütun 1, paragraf 3), bu "bilinen 
özellikler"in ne olduğunu açıklamı
yorsunuz. Çünki açıklasanız, TİP'nin 
bir komünist partisi olmadığım ka
bul etmek sorunda kalacaksınız. 

TİP'nin bir "Kapalı kutu hüviye
ti" taşıdığı iddialarınız da (sahife 4 
sütun 2, paragraf 2) hakikate aykı
rı olmaktan öte, düpedüz bir ifti
radır. TİP'nin tüzüğü, özellikle, 2. ve 

3. maddeleri ve programı ortadadır. 
Bugüne kadar gelmiş geçmiş ve bu
gün mevcut partilerden hiç birinin 
memleket sorunlarını bu kadar şü
mullü ve teferruatlı bir şekilde ele 
alan ve bu kadar açık ve seçik çö
zümler getiren bir programı olma
mıştır ve yoktur. Ayrıca Partinin se
çim beyannameleri, yüksek organ
larının ve yetkililerinin bildiri ve 
demeçleri, bir "kapalı kutu" olduğu 
ve "bocalamakta" bulunduğu şöyle 
dursun, TİP'nin en açık ve kesin bir 
tutum içinde bulunduğunu doğru
lar. 

Yine TİP'nin hedefi konusunda 
Genel Sekreter Sargın'ın verdiği 
"hedef emekçi sınıfların temsilcisi 
partinin iktidara geçmesi ve prog
ramını tamamen uygulamasıdır/' 
cevabım yazıya aldıktan sonra, "bi
lindiği gibi komünist partiler için 
de hedef budur. TİP bu hedefi ger
çekleştirdiğinde, yani iktidara ge
lirse nasıl bir program uygulayaca
ğı konusunda da komünist parti
lerle çok benzerlik göstermektedir," 
diyorsunuz. Bu düpedüz bir tahrif
tir, çünki yalnız komünist partile
rin değil, bütün partilerin hedefi ik
tidarı kazanmak ve kendi program
larını uygulamaktır. Siyasî partile
rin ise toplumdaki temel sınıfların 
siyasî örgütleri oldukları ve bu ör
gütler aracı ile sosyal sınıfların se
çimlerde iktidar için mücadele et
tikleri hususu üzerinde durulması 
gerekmiyecek kadar iyi bilinen sos
yolojik bir gerçektir. Türkiye İşçi 
Partisi bir işçi sınıfı diktatörlüğü 
kurmak, bu amaçla da tek bir parti 
rejimi ihdas etmek hedefini güt
mez. Bunun için de, komünist nite
likte bir parti değildir. 

Türkiye İşçi Partisi programının, 
"komünist partilerle çok benzerlik 
göstermekte" olduğu yollu iddianız 
da mesnetsiz, art niyetinizi apaçık 
ortaya çıkaran bir iddiadır. Bu "çok 
benzerlik"ler nelerdir; açıklamanız 
gerekirdi. Aynı yazınızın daha aşa
ğısında (sahife 6, sütun 7) "kamu 
sektörünün esas olacağı kesinlikle 
bildirilmektedir. Bu safhada, ban
kalar, sigortalar, ithalat ve ekono
mide kilit taşı görevi yapan üretim 
ve mübadele araçları devletleştiri
lecektir. Toprak reformu yapılacak
tır," diyorsunuz. İddia ettiğiniz 
"benzerlikler" bunlarsa, hemen ha
tırlatalım ki, bir; bütün bu işler, 
bugünki Anayasamız çerçevesinde 
yapılabilecek işlerdir. İkincisi; bu
gün Türk ekonomisinde devlet sek
törü esasen, yatırımlar itibarı ile, 
ağır basmaktadır ve devlet sektörü 
büyümeye devam etmektedir. Bü
tün mesele, devlet sektörünü, bîr 
avuç kapkaççı ve sermayecinin, özel 
sektörün hizmetinde olmaktan çıka-
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KOMÜNİST DİYE KİME DERLER? 

T ÜRKİYEDE sağı ve solu, ko 
münizmi ve kapitalizmi, burju
vayı ve proleteri şunun şura

sında altı, yedi yıldır kendi ara
mızda, serbestçe konuşuyoruz. 0-
nun öncesi bu çeşit fikir tartışma
ları tabuydu. Zaten bundan dola
yıdır ki yasak kalkınca ortaya fır
layanlar, hangi kampta olurlarsa 
olsunlar, kendi yarım yamalak bil
gilerini bir takım kerametler şek
linde piyasaya sürmüşlerdir. Bu 
gayretlere her zaman iyiniyet de 
hâkim olmamış ve bir tozkoparan 
fırtına o tartışmalarda gözün gö
zü görmediği bir karışıklık doğur
muştur. 

Bilgiler genellikle kulaktan 
dolma olduğu için bir katı ve eski 
kapitalizm, bir katı ve eski komü
nizm fikirlere temel yapılmıştır. 
Bundan yıllarca önce söylenmiş, 
fakat artık hiç bir manası kalma
mış sözler bilgiç edalarla tekrar
lanmış, çoktan üzerinde karara 
varılmış meseleler Türkiye'de ye
ni baştan açılmıştır. Bilhassa dü
şünen genç beyinler bu konuları, 
susamışların heyecanıyla içmişler, 
önlerine getirileni fazla tereddüt 
göstermeden, dikkatle inceleyeme-
den ve incelemek için dağarcıkla
rında bir imkâna malik bulunma
dan kabul etmişlerdir. 

Bundan dolayı bazı peşin hü
kümler yer yer yerleşmiştir. Fa
natik bir komünizm düşmanlığı, 
fanatik bir kapitalizm düşmanlığı 
belirmiştir. Kaybolmuş bir kapi
talizmin düşmanları kendileri gi
bi kim düşünmüyorsa onu satıl-
mışlıkla suçlamışlardır. Değişmiş 
bir komünizmi hâlâ yaşıyor sanan
lar, komünizmle hiç İlgisi bulun
mayan düşünceleri kızıla boyama
ya kalkışmışlardır. 

B U DEVİR tabii idi. Geçirilmesi 
gerekiyordu. Her başlangıçta 
olduğu gibi bunda da bir takım 

madrabazlar çıkacak, akı kara, ka
rayı ak diye satmaya kalkışacak
lardı. Antikomünizm ticareti nasıl 
kârlı olduysa sosyalizm satıcıları 
da hayatlarında biç görmedikleri 
parayı, şanı, ilgiyi, siyasî payeyi 
kazanmışlardır. 

Kuyruk yağlı olunca hiç kimse 
onu elinden kaçırmak istemez. He
le, bu şahsi nimetlerin yanında, 
istikbale ait daha da tatlı hayal
ler bulunursa... 

Ama Türkiye'de her şey, bu 
devrin geride kaldığını gösteriyor. 
Tartışmalardan gerekli tecrübeyi 
edinen, açılmış pencerelerden dı
şarı bakan, meselelerin derinine i-
nen ve tarih İçindeki cereyanları 
artık ayırt eden dimağlar hangi 
kelimelerin hangi manaya geldiği
ni anlamaktadırlar. 

Bir toplumda kompradorluk i-
tibarsızlık veriyorsa, o toplumda 
hiç kimse çıkıp da "Ben kompra
dorum" demez. Aynı şekilde bir 
toplumda komünist olmak yasak-
sa ne şahıslar, ne teşekküller ko
münistliklerini açıktan söylerler. 
Ancak bu, o toplumda ne komp

radorların, ne komünistlerin bu
lunmadığının delilini teşkil eder. 

Aksine, toplumu, onları teşhis
te daha dikkatli davranmaya iter. 
Bu iş, hele bir takım herkesi ko
münistlikle, bir başka takım ise 
herkesi komprador olmakla suç
larken o kadar kolay değildir. 

T ÜRKİYE'DE komünistler, ken
dilerine göre bir "komünist" 
tarifi icat etmişlerdir ve bunu 

mütemadiyen tekrarlamakla bir 
"postulat" yaratmak amacım güt
mektedirler. Bu tarif ilk başlar
da "Komünist diye komünist par
ti üyesine denir" idi. Bunu şöyle 
tamamlıyorlardı: Madem ki Tür

kiye'de komünist parti yoktur, de
mek komünist de mevcut değil 
dir! 

Türkiye'nin en ciddi bir gaze
tesine bile sokuşturulan bu yut-
turmacanın bir çocuğu dahi uzun 
süre kandıramayacağı farkedildi-
ğinde komünizmin başka bir ta
rifi piyasaya sürülmüştür. Bu ta
rife göre komünizm işçi ve köy
lünün, ihtilal yoluyla burjuva sı
nıfım ortadan kaldırması ve ken
di siyasi iktidarını kurmasıdır. 
Burada üzerine basılan terim "ih
tilâl yoluyla "dır. Halbuki "yol"un 
bir prensip değil bir taktik oldu
ğu kolay ortaya konmuş, bu suya 
tirit yutturmaca da, şu günlerde 
bütün inandırıcılığını kaybetmiş
tir. Bugün daha ziyade, bir cere
yan bağımsızsa, bir cereyanın be-
lirli merkezlerle ilişkisi yoksa o 
cereyanın komünist cereyan sayı
lamayacağı fikri kafalara yerleş
tirilmek istenmektedir. 

Sanki kastroizm bağımsız de
ğilmiş, sanki kastroizmin belirli 
merkezlerle ilişkisi varmış gibi. 
Ama kastroizmin bir komünist 
cereyan olduğu bizzat Fidel Cast-
ro tarafından açıklandığına göre, 
her halde bizimkiler "Yok, öyle 
değildir. Castro bilmiyor" diyecek 
değillerdir. 

K OMÜNİZM bugün bir toplum 
düzeni, bir hayat tarzıdır. Bir 
cereyanın, bir kimsenin, bir te

şekkülün rengi ancak, getirmek 
istediği düzen dikkatle incelendi
ğinde anlaşılır. Komünist, toplu
ma komünist düzeni uygulamak 
isteyendir. O kadar. Başka her ta
rif, konuyu bir ucundan tutup ö-
teki tarafları gözden kaçırmak
tır. Şartlara komünist düzeni ih
tilâl yoluyla kurmak uygun gelir, 
ihtilâl yoluyla kurmamak.. Dış i-
lişkilerin şöyle olması elverişli bu
lunur, böyle olması.. Bunlar ko
münizmin tarifinde esas değildir-

Akıldaki düzen nedir, ona bak
mak lâzımdır. Onu incelemek lâ
zımdır. O itibarla Türkiye'deki 
sağ - sol, kapitalizm - komünizm 
tartışmalarının lâf kalabalığından 
kurtarılıp bu yöne itilmesi devri 
gelmiştir ve toplum bunu anlama-
ya hazırdır. 

Her halde biz bunu yapacağız. 

M E T İ N 
T O K E R 
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rıp, büyük halk kitlelerinin hizme
tine koşmaktır. Kaldı ki, sözü geçen 
ekonomi kesimlerinin kamulaştırıl
ması, bugün komünist partilerin ik
tidarda bulunmadığı bir çok mem
leketlerde de, bilhassa üçüncü dün-
ya devletlerinde yapılagelmektedir. 
Bu açık gerçekler karşısında, bu çe
şit uygulamanın yalnız Sovyetler 
Birliğinde NEP devrinde yapıldığını 
yazınızın bir kaç yerinde beyan et
meniz, hakikatleri nasıl tahrif etti
ğinizin bir delili kadar, okuyucunun 
TİP konusunda zihnini bulandır 
mak yolundaki art niyetinizi de ke
sinlikle ortaya çıkarmaktadır. 

Toprak reformu, bilindiği gibi, 
toprakların devletleştirilmesi değil, 
tersine topraksız ve az topraklı 
köylü çocuğunun toprağa kavuştu
rulmasıdır. Küçük sanatkârlar ve 
esnaf da "özel sektör" değildir. Bü
yük sermaye ve modern araçlarla 
iş yapan "özel teşebbüs"ün devlet
leştirilmesinde kullanılacak kıstas
ları Anayasa'nın 40. maddesi ver
miştir. Devletleştirmenin objektif 
kıstası ise, üretim güçlerinin geliş
me ve bütünleşme derecesidir. So
mut olarak hangi özel işletmelerin 
bu kıstaslara uyacağını ve kamu
laştırılması gerekeceğini şimdiden 
söylemeye imkân yoktur. 

Son olarak, aynı yazıda, "geçiş 
dönemi içinde uygulanacağı bildiri
len tedbirler hiç bir demokratik ül
kede uygulanmamıştır," denilmek
te ve bununla herhalde batı ülkele
ri kastedilmektedir. Dergi sahibi ve 
yazar sayın Toker'in sık sık kullan
dığı bir deyim vardır: "Elmalarla 
armutları karıştırmamak." Oysa, az 
gelişmiş, sanayileşmemiş, geri tek-
nikli tarım ülkesi Türkiye'yi Avru
pa'nın gelişmiş, sanayileşmiş kapi
talist ülkeleriyle kıyaslamaya kalk
mak, böyle bir karıştırmanın ta ken
disidir. Türkiye'nin bugüne kadar 
izlenegelmiş olan bütün batı örneği 
kalkınma politikasına rağmen, bü
yük bir devlet sektörü meydana ge
tirmiş olması, ayrı kategoriden bir 
toplum olduğunun ve batı modeli 
kapitalist yoldan kalkmamadığının 
en belirgin delilidir. 

Türkiye İşçi Partisi'nin getirece
ği düzenin niteliğini saklamak için 
"Türk sosyalizmi" tabirini icad et
miş olduğu, bunun ise, yine TİP' 
lilerce ileri sürülen "tek bir sosya
lizm vardır" iddiası ile "taban taba
na" zıt olduğu yollu sözlerinize ge
lince, bu ifadeleriniz, konuyu kastî 
bir şekilde karıştırmak değilse, 
af buyurun bilgisizliğinizin bir be-
lirtisidir. Türkiye İşçi Partisi'nin 
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programında ve tutumunda hiç bir 
çelişki, zıtlık yoktur. 

Sosyalizm, kapitalist sisteme 
karşı bir diğer şık, alternatif bir sis, 
tem ve sosyal evrimde kapitalizm
den daha ileri bir safha olarak te
mel nitelikleriyle birdir; ama her 
ülkenin sosyalizme giden yolu ve 
sosyalist sistemi uygulama şekil ve 
yöntemi millî özellikler gösterir. 
Türk sosyalizmi'nden maksat, sos
yalizme götürecek, Türkiye'ye özgü 
kalkınma yöntemi ve sosyalizmi 
uygulama şeklidir. 

Son olarak, "üst tabakada CHP 
hakkındaki duyguların ölçülü ifade 
edilmesinin sebebi, TİP'nin CHP ile 
bozuşmasını önlemek arzusudur. Zi
ra TİP kendini güven içinde hisset
memekte, başına bir felâket getiril
mesi faalinde CHP'nin himayesini 
kaybetmek istememektedir" demek 
suretiyle verdiğiniz hükümlerin de 
hakikatle bir ilişkisi yoktur. TİP, 
Anayasa teminatı altında bir parti
dir ve tâ başlangıçta bile mücadele
sini tek başına yürütmüş, 'Kuruldu
ğu günden beri iftiralara, yalanlara, 
taşlı sopalı tertiplere karşı yalnız 
kendi gücüne güvenerek, Anayasa
nın, memleket gerçeklerinin kendi 
sinden yana olduğunu bilerek tek 
başına cesaretle mücadele etmiştir. 
Unutulmasın ki, TİP'nin uğradığı en 
amansız, en kanunsuz saldırılar 
CHP'nin başkanlığındaki koalisyon 
hükümetleri zamanında olmuştur. 
TİP'nin davanağı Anayasadır ve A-
nayasanın uyanık bekçisi olan halk 

kütleleridir. TİP istikbale, yarınla
rın kendisinden vana olduğu inan
cının verdiği ferahlık ve iyimserlik
le bakmaktadır. TİP'ne karşı girişi
lecek bir hareket, aslında Anayasa
ya karşı, demokratik düzene karşı 
girişilmiş bir hareket olacağı için 
de, TİP böyle bir tertibe aklı ba
şında hiç kimsenin cesaret edemiye-
ceğini pek iyi bilmektedir. 

Müvekkil: M. Ali Aybar 

KOMÜNİSTLER 

LEIPZIG'DEN BİR GÖRÜNÜŞ 
Sahibinin sesi 

AKİS 

Neredeler 
ve 

kimlerdir? 

T ürkiye Komünist partisinin teş
kilâtı ve idarecileri hakkında bu

gün AKİS, kendi özel kaynaklarına 
dayanarak ve Türkiyede ilk defa o-
larak tam bir açıklama yapmak du
rumundadır. 

Türkiye Komünist Partisi res
men, kendisini 1921'de kurulmuş 
addetmektedir. Bu itibarla, komü
nist âlemde, Türkiye Komünist 
Partisi Orta Doğunun en eski ko
münist partisi diye bilinmektedir. 
Parti, yasaklanmış bulunduğu Tür
kiye'de 2 bin kayıtlı üyeye sahip ol
duğunu söylemiştir. Partinin faal 
elemanları genellikle Doğu Avrupa-
da yaşayan, Türkiye'den firar etmiş 
mensuplarıdır. 
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Parti, başında Yakup Demir a-
dıyla bilinen Zeki Baştımar'ın bu
lunduğu 13 kişilik bir Merkez Ko
mitesi tarafından idare edilmekte
dir. Bu komite, partinin tam hâki
midir. Parti faaliyetlerinin en göze 
çarpanı, "Bizim Radyo"nun Türki
ye'ye müteveccih yayınıdır. "Bizim 
Radyo" Doğu Almanya'nın Leipzig 
şehrinde, Grunewaldstrasse No. 17-
deki binada çalışmaktadır. Bu bina, 
yabancı komünist partilerin yetkili
lerine ayrılmıştır. "Bizim Radyo"-
nun başında Fahri Erdinç vardır. 
Fahri Erdinç emirlerini, doğrudan 
doğruya Zeki Baştımar'dan almak
tadır. Zeki Baştımar Moskova'da ya-
şamaktadır. 

Partinin Türkiye'yle temas ha
linde olan iki grupundan biri Sof
ya'da, diğeri Bakü'dadır. Sofya gru-
pu Ziya Yamaç ve Tuğrul Delior
man'ın yönetimindedir. Bunlar bil
hassa Türkiye içindeki "edebiyatçı 
üyeler"le münasebet kurmuşlardır, 
yürütmektedirler. Bakü grupunun 
başında Zekeriya Sertel ve eşi Sa-
biha Sertel vardır. Onların da Tür
kiye'yle temasları bulunmaktadır. 

Partinin ideoloji ile meşgul ser
visleri Prag'tadır. O servisi, aynı za
manda Merkez Komitesi üyesi olan 
Halis Okan idare etmektedir. Halis 
Okan "Dünya Marksist Dergisi"nin 
yazı kurulunda Türkiye Komünist 
Partisinin temsilcisi olarak bulun
maktadır. Bu parti adına zaman za
man, temsilciler, Doğu Avrupadaki 
çeşitli komünist toplantılarına katıl
maktadırlar. Parti arap ülkelerin
deki komünist gruplarla da temas 
halindedir ve bazı konularda para
lel hareket edilmektedir. Bu son te
maslar ikili temaslar halinde yürü
tülmektedir. 

ÜNİVERSİTE 

sağcı - solcu ayırımı yapmıyordu. 
Bir solcu da, bir sağcı da, bilimsel 
ehliyet sahibi ise, Payaslıoğlu'nun 
yönetimindeki fakültede öğretim 
görevlisi olabiliyordu. 

Üniversitenin, üzerinde Hükü
metin manevi ağırlığı bulunan Mü
tevelli Heyeti, bu durum üzerine, 

mukavelesi sona eren Payaslıoğlu'-
nu dekanlığa yeniden tayin etmedî. 
Oysa Rektör Kemal Kurdaş, karan 
verecek olan Mütevelli Heyete, de
kan adayı olarak Payaslıoğlu'nu gö
türmüştü. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti şu zevattan müte
şekkildir: İhsan Doğramacı, Nejat 
Eczacıbaşı, Şaban Karataş, Müm

taz Turhan, Bülend Yazıcı, Turan 
Güneş, Ahmet Tokuş, Sadrettin Al-
pan. Heyet üyelerinin çoğunluğu, 
şahsî menfaatleri icabı Hükümet 
paralelinde -daha doğrusu, Demirel 
paralelinde- kimselerdir. Hattâ a-
ralarında, aşırı sağcı olarak bili
nenler dahi bulunmaktadır. 

AKİS 9 

Plânlı 
tasfiye 
peşinde 

A P İktidarının, üniversitelerin 
mütevelli heyetlerce yönetilmesi 

fikrine neden fazla itibar ettiği, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdarî 
tümler Fakültesi Dekanı Arif Pa-
yaslıoğlu'nun işine son verilmesi o-
layında apaçık ortaya çıktı. 

Payasuoğlu, görevini ifa ederken 

M 

Öğretim üyelerinin tepkisi 

ütevelli Heyetin son toplantısın-
da Kurdaş'ın, kendi ifadesi ile 

toplantıyı 4-3 mağlûp terketmesi 
yani Payaslıoğlu'run mukavelesinin 
uzatılmaması, büyük tepki yarattı. 
Fakültenin sağcı - solcu bütün öğ
retim üyeleri, Rektörle birlikte, Mü-
tevelli Heyete cephe aldılar. Olayı 
bilim özgürlüğüne tecavüz olarak: 

Atina'daki iktidar ve biz 
T ürkiye bir süredir, herkesin her hangi bir olayı, hattâ dünya olayını 

kendi açısından değerlendirerek kamuoyuna sunduğu bir ülke ha
line geldi. Bu davranışta unutulan, Türkiye'de Türklerin menfaatinin 
asıl ve esas bulunduğudur. Yoksa Hilafetçi sağın ve Komünist solun 
değil.. Yunanistan'daki son olayların değerlendirilmesi de böyle oldu. 
Tabii, kriptolar her şeyin sorumluluğunu, hattâ Amerika'nın, kazan-
saydı mutlaka ve hararetle tutacağı Kralın mağlûbiyetinin kabahati
ni Amerika'ya, ClA'e yüklediler. Aşırı sağcılar da, bunda Rusya'nın 
hezimetini gördüler. 

Oysa ki Türkiye'nin, bugün Yunanistan'la mevcut ilişkilerimiz 
gözönünde tutulursa doğru ve objektif teşhislere ihtiyacı vardır. Biz, 
elbette ki, komşumuz Yunan halkının iyi bir idare altında bulunma-
sını, bu idarenin kendisini refah yolunda ilerletmesini dileriz. Ama bu 
idarenin bir askerî diktatorya mı, yoksa bir demokratik rejim mi ola
cağı hususunda ilk karar mercii bizzat Yunan milletidir. Kendi pren
siplerimizi başkalarına kabul ettirtecek durumda değilizdir. 

Biz iktidarları, bizimle ilişkilerinde tutacakları, tuttukları tavra 
göre dost veya düşman biliriz. Atina'daki, durumunu kuvvetlendirmiş 
bir iktidar, bozulmuş ilişkileri düzeltme yolunda iyi niyet gösterirse 
biz ona, totaliterdir diye sırt çevirmeyiz. Unutmamamız lâzımdır ki 
bu ilişkiler en ziyade, Papandreu'nun zamanında bozulmuş, bu inatçı 
ve muhteris ihtiyar, nasıl, tutumuyla Yunanistan'da demokrasinin 
suyuna kibrit suyu ekmişse Türk - Yunan dostluğunu da mahvetmiş
tir. Cuntanın hasmı Karamanlis de, geçenlerde aynı inancı söyle
miştir. 

Atina'daki albaylar bizimle ilişkilerinde, Kıbrıs politikasında ne 
derece gerçekçi davranırlarsa Türkiye'den, o konularda aynı anlayışı 
göreceklerinden şüphe etmemelidirler. Biz, rejimlerin ana prensiple
ri hakkındaki teorik görüşlerimizi kendimize saklamasını biliriz. 

Münasebetsiz bir tavır takındığında demokratik Amerika'ya kar-
şı çıkmamız, anlayış gösterdiğinde komünist Rusya'ya dostlukla mu
kabele etmemiz bunun delili değil midir? 
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kabul ediyorlardı. Türkiye'de belki 
de ilk defa, öğretim üyeleriyle öğ
renciler elele, boykot kararı alıyor
lardı. Fakültenin 32 öğretim üyesin
den sadece biri boykota çekimser 
kaldı. 

Rektör, dekanlar ve öğretim ü-
yeleri, yaptıkları toplantıda, üniver
site muhtariyetine büyük darbe vu
rulduğu sonucuna vardılar ve Pa-
yaslıoğlu'nun görevine iadesini is
tediler. Rektör Kurdaş, olayı, "Tür
kiye'nin diğer kısımlarında başla
mış bir hareketin ADTÜ'ne sirayeti' 
şeklinde tanımladı. Böylece Kur
daş: da. İktidarla ve onun başıyla 
iplerini ilim haysiyeti adına kopar-
mayı göze aldığını açığa vuruyor
du. Bundan kısa bir süre önce Kur
daş tekrar rektörlüğe, Demirel Mü
tevelli Heyete, şahsen, böyle bir ye-
nilemeye aleyhtar olmadığını belli 
ettikten sonra seçilmişti. AP'nin bir 
kanadı, şahsen Kurdaş'ı da yemek 
niyetindeydi. 

Hükümetin ve onun başının di
rektifiyle hareket eden Mütevelli 
Heyetin, Payaslıoğlu yerine İdarî İ-
limler Fakültesi Dekanlığına getir
mek istediği kimseler, artık ültra -
liberal görüşlü Feridun Ergin ile 
Hükümete canciğer yakınlığı bili
nen Fahir Armaoğlu'dur. Gelişme
ler, İktidarın uzun vadeli bir poli

tikasına da uygundur. Bu politika, 
Siyasal Bilgiler Fakültesine alter
natif olacak ve solculuğu kapısın
dan içeri sokmıyacak bir fakülteyi 
geliştirmektir. Gelecekteki "nurlu 
ve müreffeh Türkiye"nin yönetici
leri, bu fakülteden yetiştirilecektir! 

ve İçtimaî İlimler'.', "Tabii ve Müs-
bet İlimler", "Güzel Sanatlar" adı
nı taşıyacak olan bu enstitüler, AP 
içindeki fanatiklerin meşrebine ta
mamen uygundur. 

Konu resmen, geçtiğimiz hafta
nın başında, Mevlâna Töreni mü
nasebetiyle Konya'ya giden Milli E-
ğitim Bakanı İlhamı Ertem tara
fından orada açıklanmıştır. Er
tem, öğretmenlere hitaben yaptığı 
konuşmada, kapalı şekilde, Türk 
Dil Kurumu'na hücum etmiş, bu a-
rada baklayı da ağzından kaçırarak, 
yeni bir Dil Akademisi kurulacağını 
bildirmiştir. Ertem, Konya dönüşü, 
kendisine sorulan bir soruya, 

"— Bu Akademi, dil konusunda 
yetkili bir merci haline gelecek, dil 
konusunda mesul bir kuruluş ola
caktır" dedi. 

Aslında, mesele çok önceden tez
gâhlanmıştır. Son bir olay üzerine 
adı "Kitapçı''ya. çıkan Samsun se
natörü Fethi Tevetoğlu, kendi meş-
rebindeki birtakım öğretim üyele
riyle birlikte, kanun teklifini hazır
lamıştır. Bu çorbada yeteri kadar 
tuzu bulunduğu şüphe götürmeyen 
sabık Kültür Müsteşarı Adnan Öt il
ken ise, bir yazısında bu konuya de
ğinmiş ve Türk Dil Kurumu ile 
Türk Tarih Kurumu'nun sağcı çev
relere yüz vermediğinden yakıl
mıştır. Gerçekten de, her iki ku
rum, bu kurumların kuruluş felse
fesine zıt tutumdaki sağcıların üye
lik müracaatlerini bugüne kadar 
hep reddetmiştir. 

PROF. ARİF PAYASLIOĞLU 
ilâhlar bu defa "Hayır" dediler 

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE GİRİŞ 

10 AKİS 

KURUMLAR 

Ata, 
nal 

aranıyor 

A P İktidarı, devrimci iki kuru
mun daha başını yemek üzere. 

Bunlar, bizzat Atatürk tarafından 
kurulan ve bugün bile onun vakfı 
ile yaşayan Türk Dil Kurumu ile 
Türk Tarih Kurumu'dur. 

Bu konuda gerekli faaliyet 
tamamlanmış, Samsun AP senatörü 
Fethi Tevetoğlu'na hazırlattırılan 
bir kanun teklifi, Meclis Başkanlı
ğına verilmiştir. "Türk Bilimler A-
kademisi Kanunu" adını taşıyan' 
teklife göre, Türk Dil Kurumu ile 
Türk Tarih Kurumu, kurulacak üç 
yeni enstitü ile birleştirilecek ve 
her iki kurumun elindeki geniş im
kânlar, kurulacak bu yeni akade
minin emrine verilecektir. "Manevî 
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AKİS 

ARAŞTIRMA 

1968 Programı ve Direksiyondaki Plâncı 
Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL 

Ö nümüzdeki günlerde Türk kamuoyu, ekonomik ve 
malt konularda önemli tartışmalara yol açacak 

iki "resmî belge" ile yakından ilgilenecektir. Birbi
riyle tutarlı olması kanunların ve akim kuralları
nın gereği olan bu iki resmi belge, "1968 yılı Prog
ramı" ile "1968 mali yılı Bütçe Tasarısı"dır. 

Bu yazıda, özellikle birinci belge üzerinde duru
lacak ve onun, İkinci beş yıllık plân ile arasındaki 
tutarsızlıkları belirtilecektir. 

"1968 yılı Programı", başlıca iki nedenle özel bir 
önem taşımaktadır: 1 - İkinci beş yıllık plânın ilk 
uygulama yılına ait olması ve AP İktidarının kendi 
siyasî tercihlerini aksettiren bir plânın nasıl uygula
maya konulacağım göstermesi açısından; 2 - Bu 
programı yürürlüğe koyan Bakanlar Kurulu kararı
nın, daha önceki kararnamelerden çok farkta olarak, 
devlet idaresinde önemli değişiklikler yapması; 
ekonomik ve sosyal politikanın yürütülmesinde Dev
let Plânlama Teşkilâtına geniş yetkiler sağlaması ve 
birçok alanda "direksîyon"u Plâncıların eline vermiş 
olması açısından. 

1968 Programım yürürlüğe sokan kararnamenin, 
merkezi hükümet teşkilâtı içinde yetki ve kuvvet den
gesini ne derece bozduğuna ve idari mekanizmada 
nasıl tatar ''sessiz darbe" anlamına geldiğine işaret et
meden önce, Programın İkinci beş yutak Plân hedef
lerine uygunluk derecesi üzerinde durmak gerekir. 

Başlıca farklar ve tutarsızlıklar 
1 — İkinci Plân'ın Parlâmentoda en çok tartışılan 

konularından biri, AP'nin siyasî tercihlerinin etki
si altında kalınarak, "özel sektör yatırımları"na fazla 
belbağlanmış olmasıydı. Bunun, Türkiye'nin gerçek
leriyle ve ekonomik gelişmenin gerekleriyle taban-
tabana zıt bir tutum olduğu iddia edilmişti. İktidar 
sözcüleri, kamu yatırımlarının, toplam yatırımların 
yüzde 57'sine kendi iktidarları zamanında çıkartılmış 
olmasına rağmen, önümüzdeki beş yıl zarfında bu 
oranın yüzde 51'e düşürüleceğini ve "özel sektör"e 
fırsat ve imkân sağlanacağını ısrarla savundular. 

İşte 1968 Programı, bu konuda İktidar sözcüleri
ni yalanlamakta ve Plân dokümanından farkta ola
rak, yatırımların dağılımım kamu kesimi lehine de
ğiştirmeyi öngörmektedir. Gerçekten, Plânda 1968 
yılında özel sektörün toplam yatırımların yüzde 49*-
sini yapması öngörülmüşken, Programda bu oran 
yüzde 45'e düşürülmüştür. 

2 — Ayni yönde bir siyasî tercih değişikliği an
lamı taşıyan bir diğer önemli nokta, kamu yatırım
larının yutak artış hızı ile ilgilidir. Plânda kamu yatı
rımlarının yılda ortalama yüzde 10luk bir tarzla art
tırılacağı bildirilmişti. 1968 Programı ise bu artış hı
zım yüzde 20'nin üstüne çıkarmaktadır. 

3 — Plânda, "Türk ekonomisinin dış kaynaklara 
bağlılığının azaltılması", yani Türkiye'nin dışa avuç 
açmaktan kurtarılması, temel hedeflerden biri ola
rak alınmış ve 1968 yılı için 1 milyar 800 milyon lira 

dış açıkla yetinilmesi öngörülmüştü. Oysa 1968 Prog
ramında bu miktar arttırılmış ve 2 milyar 100 mil
yon liraya çıkarılmıştır. İçinde bulunduğumuz 1967 
yılında sağlanabilecek "dış tasarrufun sadece 1 mil-
yar 400 milyon lira çevresinde kalacağı hatırlanırsa, 
1968 Program hedeflerinin ne kadar gerçekçi olmı-
yan ve plân ilkelerine tere düşen bir tutumla hazır
landığı daha açık olarak ortaya çıkacaklar. 

4 — Program ile plân arasındaki önemli fark
lardan biri de, "ek finansman" ihtiyacı konusunda
dır. Programa göre kamu kesiminin ek finansman 
ihtiyacı, 1968 malî yılında 1 milyar 265 milyon lira 
olacaktır ki, Bütçe Tasarısı, kamu cari giderlerini 
727 milyon lira arttırdığına göre, şimdi bu açık 2 
milyar lirayı da aşacak ve, "gizlenen açıklar'' ile bir
likte, toplam ek finansman ihtiyacı 3 milyar liraya 
yaklaşacaktır. Oysa, Plânda 1968 için sadece 600 mil
yon liralık ek finansman ihtiyacı gösterilmiş ve onun 
da, iç borçlanma ile kolayca karşılanacağı İddia edil
mişti. 

Plân ile Program arasındaki bu önemli farklara 
daha birçoklarını eklemek mümkündür. 

Y 

Direksiyon meselesi 
ukarda, 1968 yılı Programının bir diğer Özelliği, 
plâncılara geniş yetkiler sağlıyan bir kararname 

ile yürürlüğe konmuş olmasıdır, denilmişti. Gerçek-
ten, 913 «ayılı meşhur Yetki Kanununa dayanılarak 
çıkardan bu kararname ile, bir yandan özel sektörü 
desteklemek ve "karma - teşebbüsler"e katılmak için 
ayrılan 447 milyon liralık devlet fonlarının kimlere, 
nasıl dağıtılacağı düzenlenirken, bir yandan da "İkti
sadi Kurul ve Komitesi" ve benzeri bakanlıklararası 
komiteler lâğvedilmekte; onların yerine, Plânlamada 
yeni komiteler veya plâncıların hâkim olduğu yeni 
kurullar yaratılmaktadır. 

Böylece, hem önemli işlerde karar alma veya 
alman kararlan etkileme gücü yeniden Plâncıların 
eline geçmekte, hem de dağıtımı sözkonusu olan 
önemli fonlar Plâncıların emrine verilmiş bulunmak
tadır. Bütün bunların Anayasaya, hukuk düzenine, 
kamu İdaresinin temel İlkelerine uygunluğu üzerin
de burada bir tartışma açmak sözkonusu değildir. 
Parmak basılmak istenilen Od nokta şudur: Bizdeki 
kadrosu ile Plâncılar, günlük politikanın ve karar al
ma mekanizmasının içine girerlerse, bunu ne derece
de başarıyla yürütebilirler? Daha da önemlisi, Plân
cılar bu işlerin içine girince, uzun vadeli plânlama 
çalışmalarını kimler yapar? 

Bu konular üzerinde çok ciddi olarak durmak 
gerekir. Öyle anlaşılıyor M, Plânlama Teşkilâtı güç
lü iken elinden birer birer alman yetkiler, şimdi, 
Teşkilât yeteri kadar zavıflatıldıktan sonra ona tek
rar ve fazlasıyla verilmekte ve Plâncılar, âdeta, "di-
reksiyon"un başına oturtulmaktadırlar. "Ehliyetli" 
yöneticilerden sonuncuları da ayrıldıktan sonra!.. 
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İÇ OLAYLAR 

ÖMER ASIM AKSOY 

"Ata böyle emretti" 

TÜRK DİL KURUMU'NUN MERKEZİ 

Basında kavak yelleri esiyor 

Türk Dil Kurumu Genel Yazma
nı, Ömer Asım Aksoy, Kurum'un 
bugüne kadar Türk diline yapmış 
olduğu hizmetleri saydıktan sonra 
şöyle dedi: 

"— Biz, Atatürk'ün direktiflerini, 
yerine getirmekle meşgulüz. Ku-
rum'un emlâkine elkoymayı hedef 
güden bir kanun büyük tepki göre
cek ve çıktığı takdirde,. Anayasa 
Mahkemesi tarafından mutlaka ip
tal edilecektir." 

Aksoy'un verdiği bilgiye göre. 
1932 yılında Atatürk tarafından ku
rulan ve bugün halen onun İş Ban
kası'ndaki hissesinin gelirleriyle a-
yakta duran Dil Kurumu, kurulu
şundan bu yana, Türk dilindeki ya
bancı kelimelerin yandan fazlasını 
elemiş ve yapılan bilimsel çalışma
lar sonunda bulunan yeni kelime
ler, sokaktaki adam tarafından bile 
kullanılır hale gelmiştir. 

YILMAZ GÜMÜŞBAŞ 

PROPAGANDA 

FETHİ TEVETOĞLU 

El çabukluğu marifet 

12 

gibi "007" kod numarasını ve Azot 
Sanayii Genel Müdürü A. Kerim 
Doğru'nun imzasını taşıyan tebli
ğin diğer ilginç yanı, bir yönetici
nin, görüşünün tam tersinin uygu
lanmasını büyük sevinçle 'ilâh et
mesidir. 

Tebliğ şudur: 
"Çok değerli ve fedakâr mesai 

arkadaşlarım 

5.II.1967 günü Mersin kimyevî 
gübre tesislerinin de temeli atıldı. 
Aziz vatanımıza yapılmakta olan 
hizmetlerde bu, eserin ifade ettiği 
merhale çok hayırlı ve çok şerefli
dir. Bu seviyeyi ihraz eden camia
mızı yürekten tebrik, muvaffakiyet
lerinin artarak devamını niyaz ile, 
cansiperane emeği geçen arkadaşla
rımıza candan teşekkür ederim. 

Usulen ifası zaruri bir vazife o-
larak bu hissiyatımın ifade edildiği, 
yoksa güzide camiamızın elde etti
ği bu neticeye, beşer imkânları ile 
herhangi bir mukabelede bulunma
nın kabil olmadığı aşikârdır. 

Mânada lâyık olan maddede 
mahrum olur, sağ el ile sol el gibi. 
Buna rağmen, "hüner bende olduğu 
halde ziyneti ona takıyorlar" diye 
sağ el hiçbir zaman sol ele gıpta 
etmez. 

Şâyânı şükran bir mazhariyettir 
ki, muhterem camiamız daha şerefli 
memleket vazifelerine davet olun
maktadır. Mersinden sonra üçüncü 
bir dev tesisin daha, çok muhterem 
Hükümetimizce bizden talep olun 

AKİS 

Ötüken'in de ağzından kaçırdığı 
gibi, bu oyunun bir başka amacı da, 
Türk dilini yeniden arapsaçına dön
dürmektir. Bu sayede, söyledikleri 
tamamen anlaşılmaz hale gelecek
tir. Tabii bunu, "solcular dilimizi 
bozuyorlar" yâveleriyle halka yut-
turabileceklerini sanmaktadırlar. 

B 
Anayasa cephesi sakin 

ütün bunlar olurken, her iki ku
rumun yöneticileri, gayet sakin, 

işlerine devam etmektedirler. Onla
rın kanısınca, AP İktidarı, kendi 
başına çorap örmeye çalışmakta
dır. 

Münasebetli 
Mehmet 
Efendi 

B ugünlerde, Azot Sanayiinde çalı
şıp da bir resmî tebliği okuyan

lar, sağ ve sol el ile gübre arasın
daki esrarlı münasebeti keşfetme-
ğe çalışmaktadırlar.. James Bond 
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GENEL MÜDÜR A. KERİM DOĞRU 
Ye kürküm, ye! 

ADALET PARTİSİ 

AKİS 13 

duğunu sizlere müjdeler, yürüyen 
işlerimizin, ahitlerimiz gereğince 
zamanında tahakkuk etmesi ve ye
nilerine en kısa zamanda başlama 
mız için Cenabıhakkın yardımlarını 
diler, hepinize minnet duygulanın; 
tekrarlarım., 

Genel Müdür 
A. Kerim Doğru" 

A 
Üzüntüden mi oldu acaba? 

.Kerim Doğru'nun böyle tuhaf 
bir metni resmî tebliğ diye ya-

yınlamasını, geçirdiği, şiddetli ü-
züntüden mütevellit bir şokla izah 
edenler vardır. Onlara göre genel 
müdürü, görüşünün tersini uygula
mak zorunda kalması müteessir et
miştir. Yarım milyar lira maliyetli 
Akdeniz Gübre, Kompleksinin kuru -
kış yeri hususunda, bir zamanlar. 
Azot Sanayiinde iki görüş vardı: İs
kenderun ve Mersin. Tesisin İsken
derun'a kurulmasını isteyenler, ay
 zamanda, suni gübrenin esâs 
hammaddesi olan amonyağın da 
Türkiye'de imalini isteyenlerdi. Böy-
lece, yılda 200 bin tona yakın amon
yağın ithali önlenecek ve millî eko
nomimiz yılda 40 milyon lira kadar 
döviz tasarrufu sağlıyacaktı. Amon
yağı da imal edecek biçimdeki tesis 
için çok bol su gerekliydi. Su ise 
İskenderun'da vardı, Mersin'de yok
tu. 

Sonra işe siyasi ve ekonomik yan 
tesirler karıştı. Şehirlerine tesis 
kazandırmak isteyen Mersinli po
litikacılar ve Türkiye'ye amonyak 
satmak niyetindeki yabancılar, dev
reye girdiler. Demirel'in de, ağırlı
ğını Mersin lehine koyması ile, ku
rutaç, yeri ve üretim metodu değiş
ti. Mersin'de temeli atılan tesis sa
dece suni gübre yapacak, amonyak 
ise dışarıdan ithal edilecekti. 

Bir zamanlar, tesisin İskende
run'da kurulması ve amonyağın 
Türkiye'de imali için mücadele e-
denler arasında ön safta gelen, bu 
yönde raporlar hazırlayan, imza 
koyan; şimdiyse temelin Mersin'de 
atılmasını büyük başarı olarak ilân 
eden A. Kerim Doğru, bu hususta
ki soruya şu cevabı verdi: 

"— Ben, şahsen, İskenderun fik
rine bir zamanlar katılmıştım. Fa
kat, aradan zaman geçti, şartlar de-
ğişti..'' 

Kerim Doğru, bununla, kendi 
şartlarının ve statüsünün değiştiği
ni ve genel müdür olduğunu değil, 
b a n teknik şartlan kastetmekte-

TEOMAN EREL 

İstanbul'un 
hakimi 

kim olacak? 

P'nın İstanbul Belediye Başkanı 
aday adaylarından Faruk Ilgaz, 

AP Genel Merkezine bir temenna 
çaktı: 

"— Süleyman beyin çok âdil ve 
yerinde bir prensibi var: Parti - içi 
meselelerde ağırlığını taraflardan 
biri veya diğeri lehine, biri veya di
ğeri aleyhine ortaya koymuyor.." 

Kısa bir duralamadan sonra de
vam etti: 

"— Meselâ, Mîllet Meclisi Baş
kanlık Divanı seçimlerinde bunun 
örneğini gördük.." 

Aynı örneği bir AP milletvekili, 
bir başka şekilde yorumladı: 

"—Millet Meclisi Başkanlık se
çimlerinde Demirel'in, Yeminliler 

vasıtasıyla, Ferruh Bozbeyli'ye kar
şı İsmail Hakkı Tekinel'i destekle
miş olduğunu sayın Ilgaz unuttu 
mu acaba? Bozbeyli, buna rağmen 
bileğinin hakkını konuşturdu." 

Faruk Ilgaz'ın Başkentte, Mec
lis Başkanlığı seçimleri sırasında 
dönen kulisleri bilip bilmediği, unu
tup unutmadığı meçhuldür. Ama, 
AP'nin hırslı aday adayının AP Ge
nel Merkezine sarkıttığı bu secini 
selâmının amacı, Belediye Sarayın
daki başkanlık koltuğuna giden yol
daki en güçlü rakibi Ertuğrul Ada-
lı'nın adı etrafında bizzat Adalı'nın 
adamları tarafından yaratılan "De
mirci'nin atı" propagandasını dağıl
maktır. Böylece Ilgaz, bir yandan 
Demirel'in sempatisini kazanmaya 
çalınırken, öteyandan Adalı'yı dayı-
sız bırakacağını hesaplamaktadır. 

Sırada kimler yok ki! 

A ncak geçenlerde İstanbul'da top
lanan AP Gençlik Kolları Kon

gresinde Ilgaz'ın bu hesapları fiyas
koyla sonuçlandı. Faruk Ilgaz lider
liğindeki. Kadıköy - Eyüp grupu, 
yıllardariberi ilk defa yenilgiye uğ-

İÇ OLAYLAR 
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İÇ OLAYLAR 

ERTUĞRUL ADALI 
Adalardan bir yâr gelir bizlere 

DR. FAHRİ ATABEY 
Ganyan değil sürpriz 

radı. James Bond'vâri dövüşlere, 
küfürleşmelere sahne olan kongre
de, AP Genel Başkan Yardımcıları 
Talât Asal ve İsmail Hakkı Teki-
nel'in gayretleriyle, Ertuğrul Ada-
lı'yı destekleyen grup, seçimleri ka
landı. 

Mücadelenin Adalı'nın galibiye
tiyle sonuçlanan bu ilk raundunun 

ötesinde, bütün aday adayları, he
yecanla, diğer kongreleri beklemek
tedirler. Parti adaylarının mahallî 
teşkilâtlarca seçilmesini öngören 
Seçim Kanununa göre, hemen her 
ilçe başka bir aday adayını lanse et
miş, ortaya şimdiden, sayısı 12'yi 
bulan isim atılmış bulunmaktadır. 
Bunlar arasında en güçlüleri, Fener
bahçe yöneticiliğinin popülaritesin! 
ustaca kullanan Faruk Ilgaz ile Ge
nel Merkezin desteğine sahip oldu
ğunu haykıran, fakat kimliği ve 
marifetleri fazla belli, üstelik "Me
zarlar Meselesi'nde Genel Merkezi 
zor duruma düşürmüş Ertuğrul 
Adalı'dır. Bu arada ortaya, bazı 
"sürpriz isimler" de atılmaktadır. 
Yassıada "Bebek dâvası"nın şöhret
li doktoru Fahri Atabey, bunlardan 
biridir. 

DEVLET PARASI 

14 AKİS 

Gelir, 
gidere 

denk mi? 

D emirel'in, sayısı 26 milyonu bu
lan özel teşebbüs erbabı, Kıbrıs 

olaylarının yarattığı iktisadî kriz
den kan ağlarken, bunlardan sade
ce bir tanesi, hayatından memnun, 
gezi hülyaları kurmaktadır. Bu, 
Bayan Demirel'in özel kuaförü Nuh 
Akgün'dür. 

Nuh Akgün, haftanın sonların
da kendisine duyurulan "Cumhur
başkanı ve Başbakanın yurt dışı 
gezileri için 1 milyon 500 bin lira-
lık ek ödenek istendiği" yolundaki 
haberi büyük bir sevinçle karşıladı: 

"— Sahi mi?" 
Arkadan hemen ekledi: 
"— Nereye gidecekler? Ben de 

gidecek miyim?" 
Müjdeyi Nuh Akgün'e duyuran 

gazetecinin. Bayan Demirel'in özel 
kuaförü olarak katıldığı bu gezi
lerden memnun kalıp kalmadığı ve 
tekrar gitmek isteyip istemediği 
yolundaki sorusuna ise Akgün: 

"— Vallah, doğrusunu söyliye-
yim, şekerli oluyor! Gitmek İste
rim" diyerek cevaplandırdı. 

Sonra da endişeyle sordu: 
"— Tahsisat çıkıyor, diyorsunuz 

ama, benim de bu gezilere götürü
leceğim kat'i değil ki... Hem, tahsi
sat verildiği kat'i mi?" 

Ek • ödeneğin kaynağı 

A kgün'ün endişesinin cevabı, bu-
günlerde görüşülmek üzere Se

nato Başkanlığında bakliyen 4 mad
delik bir kanun tasarısıdır. Tasarı
da, 1967 yılında, Başbakan ve Cum
hurbaşkanının yapacakları yurt dı-
şı geziler için ayrılmış bulunan 1 
milyon 500 bin liralık tahsisatın tü
ketildiği bildirilmekte, ve bundan 
sonraki geziler için bir bu kadar 
daha ödenek verilmesi öngörülmek
tedir. Bu yeni ek-ödeneğin hangi 
kaynaktan karşılanacağı yolundaki 
bir soruya, Maliye Bakanlığı Bütçe 
Kontrol Genel Müdürü şu cevabı 
verdi: 

"— Ooooo, biz ne büyük rakam
larla uğraşıyoruz! 1,5 milyon lira 
da para mı sanki! 1,5 milyon küçük 
rakam, çok küçük rakam, beyim!'' 

Rakam küçük de olsa, öngörülen 
bütçenin dışındaki bu yeni giderin 
yeni kaynağı, Türk maliyecilerinin 
yüzünü ağartacak nitelikte oldu: 

"— Gelirlerimizle karşılayacağız. 
Gelirlerimiz giderlerimizi karşılaya
bilecek vüs'attedir..." 

Gelirler giderleri karşılar ve büt
çeye 1,5 milyon liralık "ek yurtdışı' 
ödeneği" konurken, şimdi Kavaklı
dere'de, Nazmiyânım'ın alışveriş et
tiği bütün esnafın gözlerinde umut 
ışıklan parlamaktadır. 

Ancak, bunu söyleyenler herhal
de 1968 yılı Bütçe Tasarısını oku
mamışlardır. Zira bu tasarıda açık 
şekilde belirtilen husus şudur: Tür
kiye'nin gelirleri, harcamaları kar
şılamamaktadır ve açık gittikçe bü
yümektedir! 

GÜNERİ CİVAOĞLU 
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YUNAN CUNTASI BİRARADA 
Meğer sandalyâ süngü üstünde dururmuş 

K R A L G İ T T İ 

K A V G A B İ T T İ 
KRAL KONSTANTİN 

Kalacak 5 kral! 

B u satırların, yazıldığı sırada, eski Mısır Kralı Fa
ruk'un "Bir gün dünyada 5 kral kalacaktır: İskam

bil kağıtlarındaki 4 ve bir de İngiltere'deki" kera
meti, gerçekleşme yolunda yeni bir adım atmıştı. 
Kral damadı bir kral daha, elinden kaçırmış olduğu 
tahta hüsranla bakıyordu. Bu, Danimarka Kralı Fre-
derik'in damadı, Yunanistan Kralı genç ve yakışıklı 
Konstantin idi. 

Geçen hafta içinde bir gün, öğleye doğru, Atina 
sokaklarında dolaşanlar, ortalıkta olağanüstü bir du
rumun bulunduğunu hemen anladılar. Ama, doğrusu 
ya, bu durumun genç Kral Konstantîn'in Yunanis
tan'dan kapı dışarı edilmesine kadar gideceğini akıl
larından bile geçirmediler. Oysa, Atina sokaklarında 
tankların belirmesiyle Kral'ın Kolyas'la birlikte Ro-
ma'ya uçması arasında onsekiz saat bile geçmemiştir. 

Genç Kral Konstantin, Yunanistan'da, sol kanada 
karşı oynadığı kumarda ilk zarını, 21 Nisan darbesi 
sırasında atmıştı. Bu darbenin hazırlanmasına katıl-
mamışsa bile, demokrasiye bir süre için paydos de
menin, Papandreu ve oğlu karşısındaki güç durumu
nu gidereceğini sanmıştır. Bu yüzden, daha en ba
şından darbecilerin karşısına dikilmediği gibi, ondan 
sonra da Albaylar Cuntasıyla İşbirliği yapmıştır. Fa
kat bu işbirliğinin kendisi için çok can sıkıcı, hattâ 
tehlikeli bir durum aldığını görünce, geçtiğimiz Çar
şamba günü Larissa'da bir karşı - darbe hazırlayarak 
ipleri yalnızca kendi eline almak istemiştir. Oysa, ge
çen hafta attığı bu ikinci zar tutmamış ve Konstan-

AKİS 

tin; Dimyatâ pirince giderken Atina'daki tahtından-
da olmuştur. Şu satırların yazıldığı sırada, Cuntama 
kuvvetli adamı Albay Papadopulos artık Yunanistan-
ın tek hakimi görünmektedir. 

Sen - ben geçimsizliği 

A slında, Albaylar Cuntası ile Kral Konstahtin'in bir 
süredir tutuştukları kavga, halkın doğrudan doğ-

ruya ilgisinin çok ötesinde, bir sen - ben kavgasıdır. 
Anlaşamadıkları nokta, 21 Nisan darbesinden sonra. 
Yunanistan'da kurulacak düzende kimin daha çok 
söz sahibi olacağıdır. Kral, Yunanistan'da bir dikta-
torluk değil,fakat kendi yetkilerinin çok geniş tutu
lacağı bir sağcı demokrasi kurulmasını istiyordu. Cun
ta, başlangıçta Kralın bu isteğini benimser gibi gö
rünmekle birlikte, sonradan İktidara ısındıkça, de
mokrasinin hiç değilse görünüşte korunmasını bile 
gereksiz bulmuş ve bir askeri diktatörlük sevdasına, 
kapılmıştır. O statüde Kral bir kukla, bir paravana 
olacaktı. 

Kralı Cunta karşısındaki direnmesinde özellikle 
Birleşik Amerika ve Yunan sağ kanadı desteklemiş
tir. Washington, Papandreu ve oğlunun sahneden çe-
kilmiş olmasına sevinmekle beraber, askerî bir yöne-
timin istikran sağlayacak rejim olduğundan emin 
değildi. Kral Konstantin'in düşündüğü sağcı demok
rasi ona daha uygun görünmüştür. Öteyandan, Cun
tanın gün geçtikçe yerine ısınması, darbenin ilk gün
lerinde en kısa zamanda seçimlere gidileceğini ve ik-
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DIŞ OLAYLAR 

ESKİ BAŞBAKAN KOLYAS 
Yanlış ata oynadı 

Fakat ordu, özellikle Cuntanın yap
tığı son temizlikten sonra, albayla
ra bağlı çıkmıştır. 

Şimdi görünen, hiç olmazsa u-
zunca bir süre Yunanistan'da ikti
darın sivil ellere geçmeyeceği ve ü-
niformalıların tekelinde kalacağı-
dır. Bu yeni idarenin dışarda nasıl 
karşılanacağı ise, idarenin diş poli
tikadaki itidal ve basiretine bağlı 
olacaktır. 

16 
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tidarın, sonunda kendisine kalaca
ğını düşünen sağcıları da ürküt
müştür. Yunan sağcıları arasında 
Cuntaya karşı ilk bozuk çalan, Ba
yan Vlahu olmuştur. Onun arka
sından, darbe sırasında Başbakan 
olan muhafazakâr Kanellopulos, se
çim istemiştir. Sonra Stefanopulos 
sesini yükseltmiştir. En sonra da, 
Yunanistan'dan ayrıldıktan bu ya
na hiç konuşmamış olan Karaman-
lis, Kıbrıs buhranı sırasında "Le 
Monde" gazetesine bir demeç ve
rerek, Cuntanın yönetimi bırakma
sı gereğini açıklamıştır. Cunta, "Le 
Monde"da yayınlanan bu demeci 
Yunan kamuoyuna duyurmamak 
için büyük çaba harcamıştır. Ama 
sonunda, bunun, kindi cevabmır 
yansıra bütün Yunan gazetelerinde 
basılmasına razı olmak zorunda 
kalmıştır. 

Kıbrıs'ın ettikleri 

K ral Konstantin'i uzun bir süre
dir boşamış olduğu Cuntaya 

karşı harekete geçirmeye, Kıbrıs 
buhranının yarattığı, kendisince el
verişli ortam itmiş olsa gerektir. 

NATO 

Komaya 
giren 

kuruluş 

K uzey Atlantik Andlaşmasına üye 
devletlerin Dışişleri Bakanları 

geçen haftanın ortalarında Brük 
sel'de toplandıkları zaman, önlerin-
de, yeni bir savunma stratejisinin 
kabulü, bir NATO olağanüstü du
rum filosu kurulması, nazı ülkele-

rin asker sayılarının azaltılması gi
bi, incelenecek bir sürü torun var
dı. Ancak, bunların en ağır basanı 
yalnızca bir taneydi: NATO'nun ge
leceği. 

Bir İngiliz yazarı, şimdiye ka
dar Paris'te yapılagelen bu toplan
tıların, Fransa'nın mızıkçılığı so
nucu, Brüksel'e taşınmasını, bir 
kimsenin, sevgilisinin kızkardeşiyle 
dansa gitmesine benzetiyor. Gerçek
ten, NATO, Paris'ten Brüksel'e geç
mekle belki ölmemiştir ama, eski 
güzel günlerin artık geride kaldığı, 
her halinden belli olmaktadır. 

Bir zamanlar Batı dünyasının en , 
gözde kuruluşu olan, hattâ günün 
birinde bir Batı birliğine ulaşabi
leceği bile düşünülen NATO'yu son 
günlerde alabildiğine çökerten, yal
nızca Fransa'nın davranışı değildir. 
NATO'nun başına ne gelmişse, iki 
büyük devlet -Birleşik Amerika ile 
Sovyetler Birliği- arasında kurulan 
çekirdekli denge yüzünden gelmiş
tir. 

Kuzey Atlantik Andlaşması, 4 Ni
san 1949'da, Avrupa'daki Sovyet 
yayılma tehlikesini durdurmak a-
macıyla imzalanmıştı. Oysa, çekir
dekli denge kurulduktan sonra, Av
rupa'daki statükonun kuvvet yo
luyla değişmesi ihtimali büyük öl
çüde ortadan kalkmıştır. Başka 
bir deyişle, NATO'nun kuruluş ne
deni olan Sovyet yayılması tehlike
si, çekirdekli dengenin kurulmasıy
la birlikte dağılmıştır. Kuruluş ne
denini kaybeden bir teşkilât olarak, 
NATO bugün ne yöne gideceğini 
kestirememek güçlüğü içindedir. 

Gerekçe ortadan kalkınca.. 

A vrupa'da bir Sovyet tehlikesi 
düşünülebildiği sürece, Batının 

en kuvvetli devleti olan ve çekir
dekli gücü elinde tutan Birleşik 
Amerika, NATO'yu kendi istediği gi
bi yönetebiliyordu. Fakat Sovyet 
tehlikesi azaldıktan sonra, NATO 
üyeleri. Birleşik Amerika karşısın
da daha bağımsız davranmaya baş
ladıkları gibi, Sovyet blokuyla da 
yakın ilişkiler kurmaya koyulmuş-
lardır. Birleşik Amerika'nın kendisi 
de bu blokla iyi ilişkiler kurmak 
peşinde olduğu için, buna birşey de
diği yoktur. 

Avrupa'da bir Sovyet saldırısı 
ihtimali var olduğu sürece NATO, 
kendi üyeleri arasındaki askeri iş
birliğini sağlıyordu. Birleşik Ame
rika, bu ihtimal ortadan kalktıktan 
sonra, NATO'va şimdi, Üyeleri ara
sındaki siyasal işbirliğini sağlamak 
görevinin verilmesini, istemektedir. 
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konusunda derin bir uykuya 
dalmışken yakalamıştır. Gene, 
ister yerinde bulunsun, ister 
yersiz, Kıbrıs, dört yılı aşkın 
bir süredir Türkiye'nin en önemli 
iç ve dış politika sorunu durumu
na gelmiştir ve hiçbir Türk yö
netimi, kamuoyunun gazabına uğ
ramadan, "böyle bir sorun yok
tur" veya "ben artık bu sorunla 
ilgilenmekten vazgeçiyorum" di
yecek güçte değildir. Görmezlik
ten gelinmediği veya ilgilenmek
ten vazgeçilmediği sürece de, bu 
sorunu çözmenin bin türlü yolu 
yoktur, bir türlü yolu vardır: Tür
kiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin çı

karma en uygun göreceğimiz bir 
çözüm yolu seçerek, konunun pe
şini ısrarla kovalamak, her za
man, her türlü olasılık için hazır
lıklı olmak ve karşımıza çıkacak 
her fırsatı, sorunun çözümü için 
uygun gördüğümüz bu reçeteyi 
gerçekleştirmek yolunda, en iyi 
biçimde değerlendirmek... 

İsrail'in, son Orta Doğu buh
ranı sırasında izlediği kuvvet po
litikasını kınamak bir şeydir, a-
macına Ulaşmak için takındığı ka
rarlı tununu beğenmek başka 
şey. İsrail, kurulduğu günden 
başlıyarak, kendini Araplara ta
nıtmayı kafasına koymuştur ve 
bunun için eline geçen hiçbir fır
satı kaçırmamaya kararlı görün-

mektedir. Bu konudaki ilk dene
mesini 1956 yılında yapmış, fakat 
gemilerim Akabe körfezine sok
maktan başka bir sonuç elde e-
dememiştlr. Elde edememiştir 'de, 
bu amacından vazgeçerek yatıp 
uyumuş mudur? Görülen odur ki, 
İsrail yöneticileri, daha 1956 ça
tışmasının bittiği ilk günden baş
yarak önlerine çıkacak yeni bir 
fırsatı nasıl kullanacaklarım plân
lamaya ve ona göre hazırlanmaya 
başlamışlardır. Hem de öyle bir 
hazırlanmışlardır ki, haziran ayın
da fırsatı yakalayınca, Arapları al
tı gün içinde darmadağın etmiş
lerdir. Üstelik bugün de, Birleş
miş Milletler Güvenlik Konseyin
de son alman karara rağmen, A-
rap devletleri kendisini tanıma
dıkça, girdiği topraklardan çıkma
mak İçin ayak diremektedir. 

Ş İMDİ, İsrail'in yıllaryılıdır ken
disini Araplara tanıtmak yolun
da izlediği kararlı politika ile 

Türkiye'nin son günlerde Kıbrıs 
konusunda izlediği politika ara
sında bir kıyaslama yapılacak o-
lursa, Prof. Esmer haksız mıdır? 
İsrail'in Eşkol'ü ve Dayan'ı varsa, 
Türkiye'nin de Demirel'i ve Tu-
ral'ı varmış. Bin yaşasınlar! Anut, 
bizde olmayan, İsrail'in kararlılığı 
ve hazırlıklılığıdır. Bizde bulun
mayan. Batıya bizim kadar bağlı 
değilse bile, çeşitli yönlerden biz
den daha yakın ve bağıntı olan İs
rail'in, kendi ulusa] çıkarları söz-
konusu olduğu zaman gösterdiği 
davranış hürlüğüdür. Bizde bulun
mayan, çözülmesi gerekli sorunla
rı cesaretle ele alıp, sürünceme
de bırakmadan, bir an önce, ken
di çıkarlarımıza en uygun biçim
de çözmeye çalışmak yürekliliği
dir. 

İyi ama, Prof. Esmer'in söyle
diklerinde hiç yanlış taraf yok 
mu? Elbette ki var: 

"— Hoca, hoca! Biz bu kafay
la gittikçe, bir Eşkol'le bir Dayan'-
ın işleri düzeltmeye yeteceğini mi 
sanıyorsun sen?" 
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KTİDARA yakın çevrelerin dur
madan başarı türküleri çağır
malarına rağmen, son Kıbrıs 

buhranının Türkiye için nasıl ka
pandığı artık bütün açıklığıyla or
taya çıkmış bulunuyor. Buhranın 
kesin bir bilançosu yapıldığı za
man anlaşılan şudur ki, Geçitkale 
- Boğaziçi olaylarıyla patlak veren 
bu buhranı Türkiye, gereği gibi 
değerlendirememiştir. 

Şimdi yapılması gereken iş, bu 
gerçeği böylece kabul edip bundan 
sonra uyumamak, Kıbrıs sorunu
nun çözümünün nereden geçtiğini 
ve nasıl gerçekleştirilebileceğini 
iyice hesaplamak ve ona göre, tu
tarlı ve hazırlıklı bir politika izle
mektir. 

Oysa büyük bir üzüntüyle gö
rülmektedir ki, İktidara yakın 
çevreler bu gerçeği böylece kabul 
etmek şöyle dursun, son günlerde 
Demirel Hükümetinin Kıbrıs poli
tikasını büyük bir başarı gibi gös
terebilmek için geniş bir kampan
yaya girişmişlerdir. Bu arada, ken
dileriyle aynı düşüncede olmayan
lara karşı da hiddet okları yağdır
maktadırlar. Şimdiki durumda, bu 
hiddet oklarının boy hedefi, Ulus'
un dış politika yazarı Prof. Esmer
dir. 

Ne demiş Prof. Esmer? Buh
ran sırasında yazdığı bir yazıda 
demiş ki: "Önümüze çıkan fırsa
tı kaçırıyoruz. Bakınız, İsrail, ha
ziran ayında kendi önüne çıkan 
fırsattan nasıl yararlandı. Yoksa, 
Kıbrıs sorununu çözebilmek için 
bize de bir Levi Eşkol, bir Moşe 
Dayan mı lâzım?" 

İşte İktidara yalan çevrelerin 
hiddetini çeken sözler, bunlardır. 
Şimdi bunlara karşılık bin türlü 
şey söylenmekte, Prof. Esmer'le 
Ulus'a siyonistlikten vatan sevgi
sizliğine kadar birçok suçlama 
yağdırılmaktadır. Arada unutulan 
veya unutulmak istenen, bu göz
lerdeki gerçek payıdır. 

B 
İR kere, ister İktidardan yana 
olunsun, ister ona karşı, şu 
nokta üzerinde açıkça birleşil-

mesi gerekir: Geçitkale - Boğaz
içi olayları, Türkiye'yi, Kıbrıs 

A. Haluk 
Ülman 

Bu kafayla gittikçe.. 
İ 
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DIŞ OLAYLAR 

NATO BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTI HALİNDE 
Ölüm - kalım savaşı 

Son günlerde basında o kadar sözü 
edilen Harmel Raporu'nun amacı 
da bundan başka birşey değildir. 
Birincisi Batı-Doğu ilişkilerini, i-
kincisi genel savunma sorunlarını, 
üçüncüsü NATO - içi ilişkileri, dör
düncüsü de NATO'nun Üçüncü Dün
ya karşısındaki durumunu incele
yen dört alt - komitenin hazırladığı 
ön-raporların bir harmanı sayıla
bilecek olan Harmel raporu, orta
ya açık ve seçik bir öneri koyama
mıştır. Raporun iyi-kötü söyleye 
bildiği, bloklar arasındaki gevşe
meye rağmen NATO'nun askeri yö
nünün kuvvetli kalması, buna kar
şılık, askeri hazırlıklılığın Batı - Do 
ğu ilişkilerinin yumuşamasına engel 
olmaması gerektiğidir. 

Bilinen, Birleşik Amerika'nın, 
NATO'nun sıkı bir askeri işbirliği 
örgütü olarak devam etmesinde ve 
buna ek olarak, Avrupalı ortakları
nın siyasal davranışlarını denetleye
cek bir nitelik de kazanmasında sa
yısız çıkarları olduğudur. 

AFRİKA 
bulamamıştır. Bunun üzerine eski 
muhabir bir kere daha meslek de
ğiştirmiş ve piton yılanı ticaretine 
başlamıştır. O günden bu yana da 
Birleşik Amerika'ya binden fazla 
yılan yollamıştır. 

Son zamanlarda ise, başta güm
rük memurları olmak üzere, işbir
liği yaptığı herkes, kendisine güçlük 
çıkarmaya başlamıştır. Ruvel, bu
nun nedenini araştırınca, işin altın
da yılana tapanların yattığını gör
müştür, Derken muhalefet büyümüş, 
yılanları sakladığı ev yakılmış, o-
turduğu ev taşlanmış, karısının a-
rabası parçalanmış ve nihayet, Ko-
tonu'da devamlı gösteriler başlamış
tır. Şimdi Ruvel'in evinin önünde, 
hergün, ellerinde "Bu kapitalist is
tismarı sona ermelidir'' yazılı pan
kartlar taşıyan piton müridleri do
laşmaktadır. 

Ruvel'in niyeti, başka bir sürün
genin ticaretini yapmaktır. Daho
mey'deki sürüngenler o kadar çe
şitlidir ki... 

Tabii, müridi olmayan bir türü
nü bulmak şartiyle... 
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Yılan 
tacirinin 

başı dertte 

E ğer Roger Ruvel, yılanlar yüzün
den Dahomey'de başına gelecek-

leri bilseydi, herhalde, New York'-
taki güzelim işini bırakıp da Afri
ka'ya gitmezdi. Fakat Ruvel'e ba
kılırsa, bir kere Dahomey'e yerleş-
tikten sonra artık Birleşik Ameri
ka'ya dönmeye hiç de lüzum yoktur, 
Çünkü, karşılaştığı bütün güçlükle
re rağmen Dahomey'de yılda en a-
zından 50 bin dolar kazanacağını 
ummaktadır. 

Ruvel, New York'ta yayınlanan 
bir kadın dergisindeki işini bırakıp 
Dahomey'e göçtüğü zaman, kurba
ğa bacağı ticaretine girişmeyi dü
şünüyordu. Fakat Dahomeylilerin 
bu ticarete akıllan yatmamış ve 
Ruvel, bütün ülkede, kendisi için 
kurbağa toplayacak tek bir yerli 
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İŞ ALEMİ 
BOYACILIK 

"Yeteri kadar sattık. 
Biraz da yapalım!" 

Bu karar, Balat'ta bir 
nalburiye dükkânı işlet-
mekte olan üç kardeşin 

1955 yılı başlarında aldık-
ları karardır. Çavuşoğlu 
kardeşler, başkaları ta-
rafından yapılan boyala-
rı satmaktan bıkmışlar 
ve kendileri boya yapma-
ğa karar vermişlerdi. 

Boya sanayii, Türkiye'

de, son yıllarda büyük 
gelişme göstermiştir. Pi
yasada şu anda. 32'ye ya
lan firma bulunmakta
dır. Bu firmalar arasında 
en önemlileri, DYO De-
velux ve ÇBS'dir. 

Üç kardeş tarafından 

Türk işçilerinin Alman
ya'da ve Avrupa'nın di
ğer ülkelerinde, hele elle
rine "avrupaî imkânlar'' 
da geçince neden çok ba
şarılı olduklarını kabili
yetlerinde aramak lâzım
dır. Yabancıların teslim 
ettiklerine göre bizini iş
çilerimiz öylesine mahir
dirler ki inanılmaz "teda
vi''leri çekiç ve fırçala-

rıyla yapmaktadırlar. Bu 
tedaviler en ziyade oto-
mobil tamiri sahasında 
olmaktadır. Kaportacılık 
ve boyacılık, bazı zaru-
retlerin de yardımıyla bü
yük şehirlerde son dere
ce gelişmiştir. Otomobil 
sahasında bizim ustala
rın geride kaldıkları kı
sım, motor kısmıdır. Yu-
kardaki resimde çarpmış 

bir otomobilin tamir a-
telyesindeki haliyle ta-
mirden sonraki hali gö-
rülmektedir. Sağda ka
portayı düzelten usta Hu
lusi Yıldırım, altta ise 
boyayı yapan usta Meh
met Demirci vardır. Bu 
inanılmaz tedavi, Anka-
ra'daki Sanayi Çarşısı'n-
da gerçekleştirilmiştir. 

AKİS 

kurulan ÇBS fabrikası 
halen, 280 civarında işçi 
çalıştırmaktadır. Firma
nın son imalâtı, otomobil 
boyalan ve polyester ala
nındadır. 

ÇBS tarafından çıkarı
lacak polyesterin diğer 
firmaların mamulleri ka
litesinde olacağı, fakat 
fiyatının 40 kuruş kadar 
ucuz tutulacağı bildiril
mektedir. 

Fabrikanın, şimdilik en 
büyük müşkülü, matbaa 
mürekkebi yapamamak
tır. Matbaa mürekkebi 
halen, ithal edilmektedir. 
1968-69 yıllarında Tür
kiye'de de imaline başla
nabilecektir. 

PAHALILIK 

Toptan eşya fiyatları, 
hayat pahalılığı hakkın
da bir fikir edinmek için 
iyi bir ölçüdür. Çünkü, 
ikisindeki artışlar, he
men hemen birbirine pa
raleldir. Toptan eşya fi
yatları ile kastedilen, gı
da maddeleriyle sanayi 
mamulleri kollarındaki 
fiyatlardır. Gıda madde
leri harcamaları, her ai
lenin en çok masrafa yol 
açan harcamasıdır. 

Hayat pahalılığı, Anka
ra'da, 1965'te yüzde 7, 
1966'da yüzde S oranında 
artmıştır. 1962'ye göre 
1966 yılındaki artış ise 
yüzde 21 civarındadır. İs
tanbul'da durum biraz 
daha kötüdür, 1965 yılın
da geçim endeksindeki 
artış yüzde 5,1966'da yüz
de 9 olmuştur. 1962 yılı-
na göre hayat pahalılığın-
daki artış ise, 1966 yılın
da yüzde 22 civarındadır. 

1967 yılındaki durum, 
eskisinden daha değişik 
değildir. 1953,100 kabul e-
dilirse, Ankara geçim en-
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İŞ ALEMİ 

FİYAT ARTIŞININ GRAFİĞİ 

Nutuklara meydan okuyor 

deksi, temmuz ayında 314 
iken, ağustosta, bir puan 
düşerek, 313 olmuştur. A-
ma, eylülde yine bir puan 
yükselmiştir. 

Geçim endeksi, İstan
bul'da, temmuz ayında 
343 puandır. Bu miktar, 
ağustosta 340 puana düş

müş, eylülde ise 341 pua
na yükselmiştir. İstan
bul'da geçim endeksi, 
1966 endeksine göre, ey
lül ayında yüzde 49 ora
nında bir artış kaydet
miştir. 

Toptan eşya fiyatları, 
1966 yılında, 1962ye göre 

YİYECEKLER 

Kasaplık hayvanlar a-
rasında eşek ve katırın 
da bulunduğunun delil
lerle ortaya çıkması, bü-
yük şehirlerde özel mar
kalı salam ve sosis satış-
larında büyük bir düşme
ye yol açmıştır. Buna 
karşılık. Et ve Balık Ku
rumu mamullerine talep 
birden artmıştır. Salam 
ve sosis tüketiminde son 
yıllarda genel bir artış ol
muştur. Bu artış, 1962 yı
lına göre, sosiste, üretim
deki artış nisbetinin dört 
katı, salamda ise üç ka
tıdır. 

Ankara Et Kombinası-

SALAM İMÂLİ 
Eti ne millet? 

nın son yıllardaki salam 
ve sosis üretimi şöyledir: 
1963'de 38 bin 100 kg. so
sis, 12 bin 790 kg. salam. 
1964'de 56 bin 880 kg. so
sis, 16 bin 360 kg. salam. 
1965'de 70 bin 960 kg. so
sis, 18 bin 400 kg. salam. 
1966'da 87 bin 580 kg. so
sis, 23 bin 380 kg. salam. 

İ N G İ L İ Z E K O N O M İ S İ 
ğini çıtlattığını açıklamıştır. Bunlar, "Hükümet Har
camalarının Kısıtlanması" ve "Vergilerin Yükseltil
mesi" başlıkları altında toplanmaktadır. 

Diğer yandan, The Times'ın görüşüne göre, "İn
giliz sendikalarının en muhafazakârı olan" Lokomo
tif Makinistleri Birliği, dok işçileri, otobüs sürücü
leri ve hattâ BOAC ile BEA pilotları grevlere veya 
grev hazırlıklarına başlamışlardır. 

The Times gibi ciddi bir gazete bile bu şaşırtıcı 
durumda şunu söyleyebilmektedir: 

"Tabandaki işçi kitlesinin hayat pahalılığı, deva
lüasyon yüzünden ücret artışlarının zorlaşması gibi 
konulardaki endişelerini durmadan hükümete nak
leden sendikacıların, biraz da, hükümetin endişele
rini kendi üyelerine nakletmeye çalışmaları, vatan
severine gereğidir." 

Ekonomik koşullarda yapısal bir düzenlemenin 
zorunlu hale geldiği bir sırada böylesi duygusal ge
rekçelerin hiçbir değer taşımıyacağı bilinen bir ger
çektir. İngiltere'nin aldığı karar, şimdi, geniş bir, iç 
politika sorunu olmaya başlamıştır ve çözümü kolay 
olmıyacağa benzemektedir. ÜNSAL OSKAY 
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U luslararası ilişkiler başta olmak üzere, çeşitli eko-
nomik nedenlerle devalüasyona giden Wilson hü

kümetinin başağrılarının artacağı anlaşılmaktadır. 
Ülke içindeki sendikalardan İngiliz Sanayiciler Bir-
liği'ne, Uluslararası Para Fonundan OECD gibi dün
ya kuruluşlarına, çeşitli yerlerden, farklı yönlerde 
tepkiler gelmeğe başlamış bulunmaktadır. 

Sanayiciler Birliği yöneticileri, OECD özel sek
tör sanayicileri toplantılarından dönüşlerinde, "De
valüasyonun yaratacağı olanaklardan, dış ödemeler 
dengemizi düzeltmek için yararlanacağımızı göster
mek için başka tedbirler de almalıyız" demişlerdir. 
Ticaret Bakanı Crosland ise denizaşırı ülkeler ban
kerlerine aynı yolda teminat vermiştir. IMF yürüt
me kurula müdürü Schweitzer, "Bu tedbir, İngilte
re'nin istediği yeni 1.4 milyar dolarlık kredi için ye
terlidir" demiş, fakat yeni yılda İngiltere'nin bütçe 
ve ödemeler dengesi açığını IMF'in şansölyesi ile ye
niden gözden geçireceklerini de belirtmiştir. 

Birkaç gün önce Ekonomi Bakanı ile görüşen 
Sanayiciler Birliği'nden bir başka grup ise, toplantı
dan çıkışta, Bakanın da yeni tedbirlerin alınabilece-

yüzde 17.7 oranında art
mıştı. 

SALİH NEFTÇİ 
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YÜZYILIN MUCİZE ADAMI: LOUİS W A S H K A N S K Y 

Erkek göğsünde bir kızın kalbi çarpıyor. 
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Dünyada birçok radyo ve televizyon merkezi, 3 ara
lık pazar günü Cape - Town'da cereyan eden bir 

olayı, ilk haber olarak veriyordu. Louis Washkansky 
adında, 55 yaşlarında meçhul bir şahıs, bir anda bü
tün dünyanın ilgisini üzerine çekivermişti. Ölüme 
mahkûm Louis Washkansky, işe yaramaz kalbinden 
kurtulmuş, yeni edindiği bir kalple yaşamaya çalışı
yordu. Kalp, taze, genç bir kalpti: Cape - Town'da 
Groote Shuur hastahanesinin kalp cerrahlarından 
Dr. S. C. W. Bosman, trafik kazasında ölen 24 yaşın
daki bir gençkızın kalbini, had kalp hastalığından ölü
me mahkûm Washkansky'ye takıvermişti. Dünyanın 
çok yerinde insanlar, birbirlerini vahşice öldürür, öl
dürdüklerinin üzerine gaz döküp yakarlarken veya et
lerini lime lime doğrarlarken, bir hastahane köşesin
de bir adam, kalbi değiştirilmek suretiyle, ölümün 
elinden alınmağa çalışılıyordu. 

Dünya Sağlık Teşkilâtı - W H O - ' n i n 1 9 6 5 temmu
zunda yayınladığı ilginç bir rapora göre, ekonomik 
yönden gelişmiş veya ileri denilen 22 ülkede vukubu-
lan ölümlerin yarısının nedeni, doğrudandoğruya, 
kardiyovasküler hastalıklardır. Bunların arasında en 
öldürücüsü de, arteriosklerozdur ve 35 yaşlarında or
taya çıkmaktadır. Kadınlardan çok erkeklere mu
sallat olan bu hastalık, bu tarihten sonra da hızla 
-yüzde 10 oranında- artmıştır. Eskiden 50 yaşın al
tında pek nadiren görüldüğü halde, bugün 30-40 yaş-
A K İ S 

lan arasında normal sayılmaya başlanmıştır. İnsanın 
1 numaralı düşmanı enfarktüste ise ölüm oranı yüz
de 10 ile yüzde 25 arasındadır. Sabahleyin sapasağlam 
evinden çıkan, önündeki uzun yılları refah ve huzur 
içinde geçirmek için bütün tedbirlerini almış olan 
uygar insan, otomobiline binip de, bar türlü konfora 
sahip işyerine giderken, akşama evinde mi, yoksa 
bir hastahanenin buzdolabında mı bulunacağını bile
mez hale gelmiştir. Binbir emek karşılığı elde ettiği 
nefis yemekler, bu yüzden boğazına tıkanıp kalmak
tadır. 

Yumruk kadar bir et parçası 
H eyecanlanınca varlığı daha iyi duyulan, duygusal 

yönden bol bol edebiyatı yapılan ve insanı âdeta 
bir kılla hayata bağlayan "kalp nedir?" sorusunu, 
Gülhane Tıb Akademisi İkinci Dahiliye Kliniği Şefi 
Prof. Dr. Lûtfi Vural şöyle cevaplandırdı: 

"— Kalbin bir iç zarı, bir dış zarı, kası, damarları 
vardır. Bunların her birisinin de ayrı ayrı hastalıkla
rı mevcuttur." 

Prof. Vural'ın verdiği bilgiye göre, kalp hastalık
larının yaklaşık olarak yüzde 75'ine koroner damar 
sertliği sebep olmaktadır. Kalp anjini veya enfarktüs 
böylece meydana gelmektedir. Bunun dışında, sıra
sıyla romatizma ve tansiyon yüksekliği, kalp hastalık
larının başlıca sebepleri arasındadır. Mikrobik olan 
romatizmal kalp hastalıkları, penisilinin keşfinden ve 
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YÜKSEK İHTİSAS HASTAHANESİ'NDEKİ KALP AMELİYATLISI 
Kalbe giden yolda trafik arttı . 

22 

sağlık olanaklarının gelişmesinden 
sonra çok azalmıştır. Gene de, anjin 
geçiren 100 hastadan 3 ünde kalp 
romatizması olma ihtimali vardır. 
Bundan ötürü de, anjinler ihmal 
edilmemelidir. Bu yüzdendir ki, sağ
lık olanakları fazla ülkelerde 
romatizmal kalp hastalıkları gün
dengüne azalırken, Türkiye'de, ko-
roner hastalıklarla atbaşı beraber 
gitmektedir. Türkiye'de erkekler li
rasında kalp hastalığının başlıca 
sebebi, damar sertliğidir. Normal 
atar - damarlar elâstiki olup, içle
ri parlak ve gayet düzgündür. Do
kuların kan ihtiyacına göre, damar
lar, gerektiğinde genişler ve doku
lara daha fazla kan getirir. Eğer 
atar - damarların içinde yağlı mad
deler ve kireç birikirse, işte o za
man, damar - içi düzlüğü kaybolur: 
Damar sertliği meydâna gelmiştir! 

Kalbe kanı getiren ve şekilleri 
yüzünden "taç atar - damarlar" adı
nı alan damarlar sertleşirse, iki 
hastalık meydana gelebilir: Kalp 
anjini ve enfarktüs. Aynı derecede-
tehlikeli olan bu iki hastalık, bazı 
belirtilerle birbirlerinden ayrılır
lar: Kalp anjininde hasta, özellikte 
tok karnına, yokuş yukarı veya rüz
gâra karşı yürüdüğünde, göğsünün 
ortasına bir ağrı oturur. Bu, sıkıcı, 
bastırıcı bir ağrıdır. Yanma şeklin-
de olabilir, fakat batıcı veya delici 
nitelikte değildir. Ağrı çok kez gö-

ğüs kemiği arkasında, yani tam kı-
ravat bölgesindedir. Buradan sol 

omuza, sol kola, boyuna vurabilir. 
Kalp anjini' ağrısı kısa sürer. 

Hasta durduğu takdirde, çoğunluk
la 1 dakikada kaybolur- Nadiren 5 
ile 15 dakika sürdüğü görülür. 

Kalbin amansız düşmanı 

ç ağımızın 1 numaralı öldürücü has
talığı, miyokard enfarktüsü, çok. 

kez, esasen daha önce daralmış olan 
bir kalp damarının birden bir pıh
tı parçasıyla tıkanması sonucu mey
dana gelmektedir. Tıkanan damarın 
suladığı kalp kası parçası kansız 
kalmakta ve o kısım hayatiyetini 
yitirmektedir. Enfarktüs, çoğunluk-
la, gece yatakta, dinlenme halindey
ken başlar. Hastayı uykudan uyan -
dırır. Ağrı, kalp anjini ağrısına ben
zemekle beraber, ondan çok daha 
şiddetlidir. Kalp anjini hastası, kriz 
ânında adım atamazken, enfarktüs
tü hasta, tersine, ağrıdan kurtul
mak için, oda içerisinde bir aşağı -
bir yukarı dolaşmak ihtiyacını du
yar veya korkudan kasılıp kalır. 
Çünkü ağrı, hareketsizlikle geçmez. 
Hastanın yüzü soluktur, soğuk ter
ler döker. Hastanın hareket etme 
ihtiyacını duyması ve hareketin çok 
kötü sonuçlar vermesi, bu hastalı-
ğın başka bir tehlikeli yönüdür. 

Enfarktüs ağrısı bir - iki saat, 
bazen de bir - iki gün sürebilir. 
Morfinin bile bu ağrıyı geçirmediği 
görülmüştür: Enfarktüs krizi geçi
ren hasta, olduğu yerde hareketsiz 

AKİS 

durmalı, kıpırdamamalıdır. Ama 
tablo, bulantı, bazen kusma ve gaz
la beraber, bilinen bir mide bozuk
luğu veya üşütme şeklinde görün
düğü için, çoğu zaman hasta ve et
rafındakiler bunu anlamazlar. He
le bazı enfarktüslerin çok az ağrı
lı veya tamamen ağrısız oluşu, in
sanı büsbütün şaşırtır. Ertesi gün 
hafif ateş başlayabilir. Hasta, mide 
rahatsızlığı şüphesiyle yatarsa da, 
çoğu zaman hekime başvurmaz. 
Böyle, farkedilmeden geçirilen en
farktüsler de vardır. En ufak şüp
hede hekime başvurulursa, elektro-
kardiyogram, bunu büyük oranda 
derhal tespit edebilir. Yalnız, bir e-
kektro ile yetinmemek gerekir. 

Beslenmede ihtilâl 

D aha çok, geniş ekonomik imkân
lara sahip toplumlarda görülen 

damar sertliğinin nedeni kesin ola
rak bilinmemektedir. Eskiden bir 
yaşlılık, yıpranma hastalığı olarak 
bilindiği halde, bugün, daha çok. 
bir yağ metabolizması bozukluğu o-
larak kabul edilmektedir. Yağ ve ii-
pid metabolizması bozukluğunun 
belirtileri, kanda kolesterol, lipo 
protein, trigliserid gibi maddelerin 
yükselmesidir. Bunda ise beslenme, 
en" önemli bir faktördür. Fazla yağ 
yemek, kolesterolün artmasına se
bep olmaktadır. Bu, yüzdeyüz- da
mar 'sertliğine yol açmamakla be
raber, ihtimali artırır. 
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TELEVİZYONDA KALBİN ÇALIŞMASI KONTROL EDİLİYOR 
Bu da bir film 

Enfarktüse sebebiyet veren şey
ler, ve dolayısiyle enfarktüs savaşın
da kabul edilen fikir ve görüşler ü-
zerinde son yıllarda meydana gelen 
bir değişiklik, birçok kimse tara
fından, tıb alanında "ihtilâl" deyi
mi ile nitelendirilmiştir. Bu ihtilâle 
göre, arteriosklerozlara ve koroner 
hastalıklarına sebep olan şey, yağ
lar değil, doğrudandoğraya, imal e-
dilmiş "şeker"dir. 

Aslında, buluş ve iddia yeni de
ğildir.. Bundan dört - beş yıl -önce 
bazı uzmanlar, şekerli besinlerin 
kalp üzerindeki zararlarını meyda
na çıkarmışlardı. Bu iddia, bugün, 
Amerikalı bir otoritenin, Dr. For-
test E. Kendall'ın, araştırmalarıyla 
ispatlanmış, bir tez halini almış bu
lunmaktadır. 

1950'den bu yana, arterioskleroz 
lezyonlarına sebebiyet veren başlı
ca şeyin hayvansal yağlar olduğu 
üzerinde tam bir anlaşma varken. 
Dr. Kendall, yağların ancak ikinci 
derecede rol oynadığını ve ancak, 
daha Önce damar boşluklarına yer
leşen şeker depoları üzerinde top
landıklarım, bilimsel açıdan, deney
lerle ortaya koymuştur. Bu konu
da, önceki düşünce ve iddialar, da
ha çok, istatistik bilgiye dayanı
yordu. Örneğin, yağların enfarktüse 
sebebiyet vermediğini söyleyenler, 
örnek olarak, fok ve balık yağlarıy-
ta beslenen Eskimolarda hiç en
farktüs vakası görülmemesinin ne

PROF. LÜTFİ VURAL 
Kalbi okuyan adam 

sal ve sert yağlar -tereyağı, kuyruk 
yağı, margarin- yerine zeytinyağı 
ve sıvı yağlar yemek faydalıdır. Şe
ker ihtiyacını meyva ve sebzelerden 
almak, imal edilmiş şekeri çok az 
kullanmak gerekir. Etin fazlası da 
zararlıdır. Daha çok balık, tavuk e-
ti, sığır eti tercih edilmelidir. Saat
lerce radyo, televizyon başında otu
ran ve otomobilden inmeyen kim-
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derilerinin birtürlü açıklanamadığı-
nı ileri sürüyorlardı. Ayrıca, şeker 
hastalarında çok fazla görülen da
mar komplikasyonları ve örneğin 
ülser tedavisi için şeker rejimine 
tâbi tutulan kimselerin birden en
farktüs geçirmeleri, son yıllarda tıp 
âleminin gerçekten ilgisini çekmiş 
bulunuyordu. 

Dr. Kendall, bu faraziyeleri la
boratuara sokan ve tavşanlar üze
rinde bunu ispatlayan bir otolite 
olarak, ihtilâli başta götüren bilim 
adamıdır. Dr. Kendall'ın deneyleri
ne göre, imâl edilen şeker ve nişas
ta, zenginlerin mutfağa getirdikleri 
icatlar, enfarktüsün 1 numaralı se
bebidir. 

Tehlike çanları 

D amar sertliğine yakalanma şans
sızlığını artıran faktörlerden ö-

zellikle bir kaçını, kan kolesterolü
nün veya rafine şekerlerin sebebiyet 
verdiği trigliserid yükselişini, tansi
yon yüksekliğini, şeker hastalığını, 
şişmanlığı, hareketsizliği, fazla si
gara içmeyi, üzüntü ve heyecanı bir 
miktar da irsiyeti -dikkate almak 
gerekir. Bunlardan bir veya birkaçı
na sahip bir kimse, yılda iki defa 
muntazaman elektrokardiyogramı-
nı çektirmeli, en ufak şüphede dok
tora başvurmalıdır. Geçirilen bir 
kriz, sağlam durumda çekilmiş e-
lektro - filmler ile çok daha iyi bîr 
şekilde değerlendirilebilir. Hayvan-
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nedy'ye suikast yapıldığının ertesi 
günü taburcu edilmiştim. Bundan 
sonra, birer yıl ara ile, daha hafif 
iki kriz geçirdim. Bunların, zara
rım bilmeden aldığım içkilerden 
olduğu anlaşıldı. Şimdi alkollü iç
kileri, yarım kadeh dahi olsa, al
mıyorum. Hastalıkla mücadelede 
buna en zor gelen, sigara. 1954'te 
tamamen bıraktığım sigaraya, ka
ranın önemli bir hastalık geçir
mesine üzülerek, 1960'da tekrar 
başladım. Şimdi, günde 15 sigara
yı, zararını bile bile içmekten ken
dimi alamıyorum. 

Üşüttüğüm zaman, göğüs ağrı
sı geliyor. Trinitrinle geçiriyorum. 
Kızartma ve yağlı yemek yemiyo
rum. 

Artık hasta olduğumu bildiğim 
için süratten kaçınmağa çalışıyo
rum. Birkaç hızlı adımla yetişebi
leceğim otobüsü bırakıyorum, gi
diyor. Sonrakini bekliyorum. 

cerrah bunu dikmekte veya, delik 
büyükse, teflondan, keçeden yama 
koyarak aynı işi yapmaktadır. Sifi-
liz ve romatizma gibi sonradan ol
ma hastalıklarda da bozulan oda
lar-arası duvarları genişletilmekte 
veya plâstik kapaklarla, hayvanlar
dan alınmış kapaklarla telâfi edil
mektedir. Bu iki ameliyat, memle
ketimizde uygulanmaktadır. "Henüz 
ülkemizde uygulanmayan çok yeni 
bir müdahale ise, koroner anjiyo ile 
tespit edilen damar bozukluklarını 
telâfi sistemine dayanmaktadır. Ya 
damarı tıkayan pıhtı çekilip alın
makta -ki bu, daha kolaydır- ya da 
damarın beslediği saha, getirilen 
bir başka yardımcı damarla beslen
mektedir. Damar komplikasyonları-
nı tespite yanyan koroner anjiyo, 
ülkemizde yeni yeni uygulanmaya 
başlamıştır. 

Bu konuda en önemli gelişme, a-
çık kalp ameliyatım imkân dahili
ne sokan i n i p akciğer makinesi
nin bulunmuş olmasıdır. Ameliyat 
sırasında hastanın damarlarım bu 
pompanın özel borularına bağlayıp, 
devreden çıkmış kalp üzerinde ge-
reken müdahaleyi yapmak mümkün 
olmaktadır. Onbeş yıldır mevcut o-
lan bu makine, ancak on yıldır ge-
niş anlamda kullanılabilmektedir. 
Bizdeki uygulama ise, yedi yıllıktır. 

JALE CANDAN 
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KALP HASTASI GÖZÜYLE 

" Sonraki otobüsü bekliyorum.." 
Enfarktüsü bir doktorun, bir bilim adamının anlatması 
başkadır, bir kalp hastasının bizzat anlatması başka. Rad
yo İdarî işler Müdürlüğünden emekli Remzi Kutlu'nun 
anlattıkları, bu yönden, ilginçtir. 

ç ok aceleciydim. Normal yürü
yüşle 5 dakikada alınabilecek 

mesafeyi 2-3 dakikada alırdım. 
Bu hal, 52 yaşıma kadar böyle 
sürdü. 1954'de, bir yürüyüş ânın
da, göğsümün ortasında, içten ge
len bir ağrı duymağa başladım. 
Hastahaneye yatmama lüzum gö
rüldü. "Damar sertliği" teşhisiyle 
hastahaneden çıktım. Hızlı yürü
memem, göğüs ağrısı duyduğum 
zaman, bir draje trinitrini dişimle 
kırarak dilimin altında eritmem 
tavsiye olundu. 

1963 sonbaharında yağmurlu 
bir geceydi. Misafirlikten dönü
yorduk. Dolmuştan inince, ıslan
madan eve varmak için, 200 met
relik mesafeyi biraz hızlı yürü-

düm. Eve yaklaştığımda, göğsüm-
de mahut ağrı başladı. Ağrıyı, her 
zamanki gibi, trinitrinle geçirece
ğimi ümit ediyordum. Ağrı gittik
çe şiddetini artırdı. 10-15 dakika 
sonra tahammül edilmez hal aldı. 
Adeta kör kasatura ile göğsüm o-
yuluyordu. Vücudumu müthiş bir 
soğuk ter kaplamıştı. Bu istırabın 
tarifi mümkün değildir. Çocukla
rım hemen doktor getirdiler. Da
mar genişletici ilâç yapıldı. Üçer 
üçer trinitrine verdiler. Şiddetli 
ağrı üç saat daha devam etti. Sa
bahleyin ambulansla hastahaneye 
kaldırdılar ve 21 gün, hiç kımılda
madan yatırdılar. Teşhis bu defa, 
enfarktüstü. 

Bugün gibi hatırlarım; Ken-

şen açık kalp ameliyatı, gerçekten, 
insanoğlu için geniş bir umut kapı
sı açmıştır. Ama Cape - Town'daki 
hasta, kendisine takılan kalple ya
şar mı, yaşamaz mı, bu henüz meç
huldür. Çünkü bu konuda en önemli 
olay, vücudun yabancı cisimlere 
gösterdiği tepki olacaktır. Eğer has
tanın vücudu yeni kalbi kabul eder-
bi yaşamakta devam edecek, aksi 
se, hasta, sapasağlam bir. kimse gi-
halde vücut, kendisine ait olmayan 
kalbi âdeta parmağa batan bir çöp 
gibi, işlemesini engelleyecek bir 
mekanizma ile söküp atacaktır. Fa
kat ne olursa olsun, bu, çok önemli 
bir ilk adımdır. Vücudun yabancı 
maddelere karşı tepki göstermesini 
engelleyecek solüsyonların bulun
ması ile ilgili araştırmalar ilerle
dikçe bu engel de ortadan kalkmış 
olacaktır." 

Kalbinizi değiştirebilirsiniz! 

D r. Aytana göre, bugün dünyada, 
üç çeşit kalp hastalığına cerrahî 

müdahalede bulunmak imkân dahi
line girmiştir! Doğuştan kalp hasta
lıkları, sonradan olma kalp hasta
lıkları ve -enfarktüs gibi- kalbin 
damarlarına ait kalp hastalıkları. 
Bu müdahalelere bir, nevi eskicilik, 
tamircilik demek mümkündür. Ör
neğin doğuştan olanlarda, odaları 
ayıran duvarlarda delikler bulun
maktadır. Delik durumuna göre, 

seler, hiç olmazsa, hergün evde, bir
kaç dakika beden eğitimi yapmalı
dırlar. Açık havada yürüyüş çok 
faydalıdır, fakat hergün bir miktar 
yürüyüş yerine haftada, on günde 
bir yorucu, uzun yürüyüşlere çık
mak zararlıdır.' 

Bu da işin tamircilik yanı 

c ape - Town'da Louis Washkansky, 
yıpranmış kalbinin yerine tapta

ze bir gençkız kalbi koydurturken, 
Ankara'da bir genç değer, daha 42 
yaşındaki ünlü bilim adamı Prof. 
Cavit Erginsoy, kendisinden önce 
ayni âkibete uğrayan tanınmış bazı 
kimseler gibi, enfarktüse kurban 
gitmiştir. Prof. Erginsoy, arkadaş, 
larıyla beraber yemek yerken, daha 
önce hiçbir ciddi kalp arazı göster
memiş olmasına rağmen, çok ânî 
bir şekilde, hayata gözlerini yumu-
vermiştir. 

Cerrahi müdahale, insanlığın 1 
numaralı düşmanı olan kalp hasta
lıklarına gerçekten karşı koyabile
cek midir, yoksa bu, yalnızca bir 
fantezi midir? 

Ankara Yüksek İhtisas Hastaha-
nesi Kalp Cerrahisi uzman asistan
larından Dr. Aykut Aytan, bunu 
şöyle açıkladı: 

"— Cape - Town'daki olay, başa
rılı bir açık kalp ameliyatıdır. Son 
yıllarda 'kalp - akciğer makinesi' 
denilen makineler sayesinde geli-
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EĞLENCE 

TAYFUN KARATEKİN 
İstikbale bakan genç. 

(AKİS — 463) 

AKİS 23 

S o l i s t l e r 

Bir yıldız 
mı doğuyor? 

s on zamanlarda Ankara'da, Bul
var Palas'ın altında yeni açılmış 

ve dekoruna hâkim kırmızı renkle 
Paris'in klâsik "boite"larını hatırla-
tan lokalde yeni bir ses, hafif batı 
müziği alanında ümitler veriyor. 

Sesin sahibi, Tayfun'dur. Tay
fun, yaşıtları genellikle Ye-Ye mü
ziğine rağbet ederlerken roman
tik melodilere sadık kalıyor ve ro
mantik gençlerle orta yaşlıların gö
nüllerini çekiyor. 

Tayfun Karatekin sanatçı bîr ai
lenin çocuğu. Ana-baba çocuklarını 
klâsik müziğe yöneltmek istemişler 
ama, o hafif müziği seçmiş. Dört, 
beş yıl önce "Four Freshmen" adını 
verdikleri kendi gruplarıyla bu sa-
haya atılmış, bazı gece klüplerinde 
çalışmış. 

Müzikte önem verdiği, harmo
ni Ondan dolayı, harmonisi kuvvet
li eserleri repertuvarına alıyor ve 
bunları Türkçe değil, kendi dillerin
de söylüyor. Bu, züppeliğin değil, 
bir inanan sonucu. 

"— Yabancı besteler o dillerin 
güftelerine daha uygun. Dilimize 
uygulanınca diksiyon vokale uymu
yor" diyor. 

Tabii bu, daha ziyade, diksiyonu 
vokale uyduranın çıkmamasından-
dır. 

ŞELALE OKAN • pe
cy

a



VII 
eyh Sait'in askerî harekâtı muntazam bir askeri 
harekât gibi olmadı. Bunun, modern tâbirle bir 

gerilla harbiyle de ilgisi yoktu. Şeyh Sait, emrinde 
muvazzaf asker değil, aşiretler bulunduruyordu. Bun
larla başlarında şeyhleri vardı. Silâhlanmışlardı. Es
ki "Aşiret alayları" yeniden canlanmışlardı. Harekâtı 
onlar yapıyorlardı. Şeyh Salt, isyanın plânlama kıs
mım üzerine almıştı. Bir noktaya hücum edilirken 
yollardaki köyler halkı kendilerine katılıyor, böylece 
lojistik problemi diye bir mesele kalmıyordu* Hep 
beraber, arzulanan nokta işgal ediliyor, orada gelişi
güzel bir idare değişikliği yapılıyor, yola devam olu
nuyordu. Bahiskonusu nokta sonra ne oluyordu, bu
nu umursayan pek çıkmıyordu. Bundan dolayıdır ki 
bir çok şehir, kasaba, köy âsilerle muntazam birlik
ler arasında sık sık el değiştirdi. 

Ancak bir özelliğin belirtilmesi lâzımdır. İsyanın 
başlangıcıyla İsmet Paşa kabinesinin kurulması ara
sındaki devrede, üstünlük Şeyh Sait kuvvetlerindey-
di. Bunlar adeta ellerini kollarım sallarcasına ilerli
yorlar, önlerinde şehirlerin kapısı kolaylıkla açılıyor
du. Kapısı açılmayan şehir Diyarbakır oldu ve Diyar
bakır Şeyh Sait'in talihinin dönüm noktasını teşkil 
etti. 

Âsilerin ilk başarısındaki bir sebep, o bölgenin 
Şeyh Sait'in manevi nüfuzu altında olmasıdır. Şeyh 
Sait dini kurtarmak üzere harekete geçtiğini dikkat
le belirtiyor, fakat Müstakil Kürdistan hakkında faz
la bir şey söylemiyordu. İman adına, şeriat adına 
harbediyorlardı. Memleketi Ankara'deki dinsizlerden 
kurtaracaklardı. Halifelik tekrar kurulacak, herkes 
dinine kavuşacaktı. 

İşi bu şekilde ele almak Şeyh Salt için bir yan
dan avantaj oldu, diğer taraftan handikap. 

Avantaj oldu, bölgedeki halk, kökü ne olursa ol
sun, din savaşında Şeyh Sait'in arkasında, Türklüğe 
zarar vereceğini düşünmeksizin vaziyet aldı. Ama bu, 
Şeyh Sait'in hakim bulunduğu bölgelerde böyle cere
yan etti. Buna mukabil Dersim ve Muş'un kürt bey
leri Şeyh Sait'in bu din kampanyasına fazla önem 
vermediler, ona katılmadılar. Halbuki bunlar, kürt
lük dâvan uğuruna bir harekete katılmaya daha faz
la hazır kimselerdi. Onlar, kuvvetlerini Şeyh Sait'in 
emrine vermediler. 

Şeyh Sait niçin kürtlük dâvasını bayrak yapma
dı? Zira Şeyhin, İstanbul'daki Seyit Abdülkadir ile 
temas halinde olduğu ve hattâ isyanı, ona haber ve-
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DİYARBAKIR SURLARININ YUKARIDAN KROKİSİ 
Mardin kapısından gireceklerdi, infaz yerinde asıldılar 

için geldiğini söyledi. Bir iki saat oturdu, gitti." 
"— Sonra bir daha gelmedi mi?" 
"— İki gün sonra bir daha geldi. Gece kaldı. Er-

tesi gün sabahleyin gitti." 
Tabii bu ifade, mahkemede gerçek manasıyla de

ğerlendirilecektir. Her halde, bir mağazada rastlanı
lan ve hiç tanınmayan bir kimsenin gelip te evlerde 
gece yatısı ziyaretleri yapması akim alacağı husus 
değildir. Nitekim Başkan şöyle söyleyecektir: 

''— Bu mülakattan sonra, Ali Rıza'nın babası ya
nına dönüşünü takiben isyan başladı. Haberiniz var 
mı?" 

"— Dinimle temin ederim ki bu isyandan habe
rim yoktu ve olsaydı Hükümete haber verirdim." 

Halbuki Seyit Abdülkadir meşhur "Mr. Temp-
len" ile de Müstakil Kürdistan konusunda konuşmuş, 
fakat her hangi bir resmî makama bunu bildirmek 
hatırından dahi geçmemiştir. 

Durum bu İken Şeyh Sait'in Müstakil Kürdistan 
dâvasını açığa vurmaman ilgi çekicidir. Ama sonra
dan anlaşılmıştır ki bu, Diyarbakır'ın işgalinden son
ra yapılacaktı. Kürtler tarafından "ülkeleri"nin tabii 
başkenti bilinen Diyarbakır düşünce Şeyh Sait müs-

rerek patlattığı bilinen bir gerçektir. Temas, Şeyh 
Sait'in oğlu Ali Rıza tarafından kurulmuştur. 

İsyan bastırılıp ta suçlular ele geçirildiğinde ve 
Seyit Abdülkadir Diyarbakır'daki İstiklâl Mahkeme
si önünde yargılanmaya başlandığında bu husus biz
zat kendisi tarafından ikrar edilecektir. 

İstanbul'daki mülakat hakkında 

AKİS 27 

stiklâl Mahkemesi Başkanı, Seyit Abdülkadir'e so
racaktır: 

"— Şeyh Sait'in oğlu Ali Rıza'yı tanır mısınız?" 
"— Allah şahit. Şeyh Sait'i tanımam. Oğlunu da 

yeni tanıdım. Ben evimden sık sık çıkmazdım. Yalnız 
bazen Abdülhamit namında bir tüccara gider, mağa
zasında bir çay içerdim. Bir gün gene gittiğimde bi
risi daha vardı. Oturuyordu. Abdülhamit o adamın 
Şeyh Sait'in oğlu olduğunu söyledi. Beni da tanıştır
dı. O vakit Ali Rıza kalktı, elimi öptü, ben de çayımı 
içtim. Evime döndüm." 

"— Sonra gene görüştünüz mü?" 
"— Evet. Ertesi gün bendehaneye geldi. Ziyaret 
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1925 Kürt İsyanı ve Şeyh Sait 

takil devletin kuruluşunu ilân edecekti ve o zaman 
Dersim beyleri, Muş beyleri de ister istemez bu dev
lete katılacaklar, onu tanıyacaklar, kuvvetlerini onun 
enirine vereceklerdi. 

Fakat Diyarbakırlılar Şeyh Sait'i hayal sukutuna 
uğrattılar. 

Diyarbakır önlerine gelindiğinde Şeyh Sait ve 
kurmayı Samahir'deki karargâhlarında toplandılar. 
Verilen kaçar, taarruzun 7 mart günü, alaturka sa
atle sekizde, yani gece yarısından sonra başlamasıy-
dı. Diyarbakır'ın dört ayrı kapışma birden hücum 
edilerek şehir işgal olunacaktı. Bu arada Diyarbakır'a 
da haber uçurulmuş, buradaki Şeyh taraftarları, ya
ni Beşinci Kol durumdan, haberdar edilmiş, ne şekil
de hareket edecekleri, Şeyhin kuvvetlerini nasıl des
tekleyecekleri kendilerine bildirilmişti. 

Diyarbakır savaşı 

düt ediyorlardı. 
Savunma başarıyla yapılıyordu. Fakat geceyarı-

sına yakın, kötü bir haber duyuldu: Mardin Kapı-
sından saldıran isyancılar şehre girmişlerdi. Aslında 
bu doğruydu, fakat buradan şehre giren âsiler kapı
lardan değil, lâğım deliklerinden içeriye sızmışlardı 
ve sayıları 120'yi geçmiyordu. Buna rağmen bu âsi
leri surlara yakın karargâh kuran bir nakliye kolu
nu dağıtmayı başardılar ve bir kısım askerle bir su
bayı şehit ettiler. 

Ancak, karşı tedbir de alınmıştı. Mürsel Paşa
nın içeriye sızan bu âsi grubu üzerine gönderdiği bir
lik, kısa zamanda hepsini temizledi. Pek azı girdik
leri deliklerden kaçıp canlarım kurtarabildiler. Bun
ların dışardan gelmedikleri, şehir içindeki Zazalar-
dan oldukları söylendiyse de, sonradan Palu ve Piran 
köylülerinden oldukları anlaşıldı. 

Âsiler, Şeyh Sait ve kurmayının hazırlamış ol
dukları plân gereğince şehri dört yönden sarmışlar
dı. Fakat top ateşi ve surlar, onların daha fazla iler
lemelerini, umdukları gibi şehre kolayca girmelerini 
önlüyordu. Ayrıca, içerden de bekledikleri yardımı 
görememişlerdi. Bu yüzden oldukları yerde çakıl
mış kalmış, şaşkınlıkla gelecek emri bekliyorlardı. 
Nitekim sabaha karşı bu emir geldi: 

Şeyh Sait yenildiğini anlamış ve âsilere en kısa 
zamanda geri çekilme emrini vermişti. 

Güneş doğarken Diyarbakır sokaklarından mun
tazam birlikler halinde geçen askerler, halkın coşkun 
alkış sesleri arasında şu marşı söylüyorlardı: 

Gök kubbenin altında 
Atalarım yürüdü. 
Albayrağın altında 
Yeni Turan büyüdü. 

Harp talihi değişince.. 

28 
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iyarbakır önünde uğradığı hezimet. Şeyh Sait'in 
yediği ilk sille oldu. O tarihle mart sonu arasın

da, seferber hale getirilen kolordu -9. Kolordu- yı
ğmaklarım yaparken Şeyh Sait'in oynak kuvvetleri 
oraya giriyor, buradan çıkıyor, şuraya sarkıyor, öte
ki taraftan çekiliyordu. Bunların farkına varmadık
ları husus, yavaş yavaş, fakat plân dairesinde sarıl
makta olduklarıydı. Kolorduya mensup birlikler gü
neye, İniyorlar, buna mukabil Diyarbakır'dan ilerle
yen kuvvetler âsileri kuzeye itiyorlardı. O devre için-
de çok yer el değiştirdi. Fakat âsilerin hep aynı böl
ge içinde tutulmasına dikkat edildi. 

Şeyh Sait, Diyarbakır'daki İstiklâl Mahkemesi 
önünde Diyarbakır bozgunundan sonraki durumunu 
şöyle anlatacaktır: 

"— Çeşitli silâhların ateşi sabaha karşı muka-
vemetimizi kırınca çekilmeğe karar verdik. Askeri-

D 

lân, tam Sait'in istediği tarzda uygulanamadı. Ala
turka saat ikide, yani kararlaştırılandan altı saat 

önce ateş teatisi başladı. Akşam karanlığından fay
dalanan âsiler, Dicle'yi geçerek Diyarbakır'ı çevre
leyen surlara doğru ilerlemeye başladılar. Sayıları 
bin ile 3 bin arasındaydı. Av tüfekleri, mavzerler ve 
bir kısmı da sadece sopalarla silâhlanmıştı. Şehri 
yağma ederken lâzım olacak çuvallarını getirmeyi de 
unutmamışlardı. 

Âsiler önce Mardin, daha sonra Dağ kapısına 
yüklendiler. "Sallallah" nârâlarıyla surlara yaklaş
maya çalışıyorlardı. Fakat bu defa pabuç pahalıya 
mal olacaktı. Çünkü, şehrin savunmasını Üzerine alan 
Mürsel Paşa, iyi bir asker olarak gerekli plânı çok 
önceden hazırlamış ve bütün stratejik noktaları tut
muştu. 

Halk sokağa bırakılmıyor, silâh isteyenlerin ta-
lepleri, her ihtimale karşı reddediliyordu. Savunma
yı muntazam asker yapıyordu. 

Akşamdan başlayan yağmur aralıksız devam edi
yordu. Âsiler, içerden aldıkları istihbarata dayanarak 
en çok Dağ Kapısını zorluyorlardı. Çünkü surların es
kimesi yüzünden burada bir takım tabii gedikler açıl
mıştı ve bu sayede içeriye sızabilmek daha kolay ola
caktı. Fakat şehrin savunmasını üzerine alanlar da 
bunu bildiklerinden bu gedikleri çeşitli barikatlarla 
tahkim etmiş ve eldeki kuvvetlerin önemli bir kısmı
nı burada mevzilendirmişlerdi. 

İçkalenin üzerine toplar konulmuştu. Karanlık 
bâr gece olmasına rağmen topçular "kör atış"ı saba
ha kadar kesmediler. Âsileri ençok yıldıran da bu 
oldu. O güne kadar top sesi duymamış olan ve top 
nedir bilmeyen isyancılar, ağzından ateş saçan ve gök 
gürlemesine benzer sesler çıkaran bu silâhtan çok 
korktular. Her ateşten sonra "ulo, ulo" diye hayret
le bağırarak kaçışıyor ve tekrar ilerlemekte tered-
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me altı gün hanelerinde kalmak üzere izin vererek 
ben Kârzar bölgesine geldim. Orada beş altı gün kal
dım. İzin verdiğim askerler sekiz gün sonra döndü
ler. Geldikleri sırada ben de, garp cihetindeki Tıl-
ham köyündeydim. Gece Siverek yollarını tutmuştuk. 
Yalnız Mardin yolu açıktı. Oradan Hükümet askeri 
Diyarbakır'a geliyordu. Biz de bu yolu tutmak üzere 
Dengecük, Cabar, Hacı Leylek, Gavzelan ve Karakilise 
köylerine gittik. Burada, Siverek'ten milis askerle
rinin ve muntazam yüz atlı nizamiye erinin geldiği
ni haber aldık. O cepheye üçyüz askerimi tefrik ede
rek gönderdim. Bunlar Hükümet askerlerini mağlûr 
ettiler, milis zazalardan seksen esir alarak döndü-
ler." 

Şeyh Sait'in de söylediği gibi, artık ilk ordu bir
likleri Diyarbakır'a varmışlardı. Bunlar Diyarbakır 
cephesinde sükûneti çabuk sağladılar. Bir kaç gün 
sonra Diyarbakır civarındaki köyler de geri alındı 
ve âsilerden temizlendi Savaşın talihi dönünce aşi-
retlerin tutumu da değişti. Şimdi gittikçe daha fazla 
aşiret ve beyi, Hükümetin yanında yer alıyordu. Şeyh 
Sait gene o taraflardaydı ama Samahir'deki karar
gâhını terketmiş, Hani'ye çekilmişti. Karargâhını 
Palu - Çernik arasında kurmaya çalışıyordu. Cephe
nin merkezi Hani olacaktı. 

Diyarbakır'daki birlikler kuvvetlendikçe tesir 
sahaları da tabii genişliyordu. 14 martta Çermik is
tikâmetine asker sevkedildi. 'Bunlar, mahalli halkın 
da yardımıyla burayı geri aldılar. Aynı gün Varto et
rafında da kanlı çarpışmalar oluyordu. Bu çarpışma
larda Şeyh Sait'in oğullarından biri öldürüldü. Tabii 
bu, Âsilerin maneviyatım büsbütün kırdı. Buna mu
kabil Hükümet kuvvetleri yeni yeni iltihaklar alı
yorlardı. 16 mertti Batı Dersim beyleri Diyarbakır'a 
kadar geldiler ve Hükümete sadakatlerini bildirdiler. 
Doğu Dersim de Hükümet emrine verdiği milislerin 
sayısını arttırdı. 17 martta sadakat bildirenler daha 
da çok arttı. Erzurum, Bitlis, Muş ve Siirt mıntıka-
larmdaki bütün aşiretler Hükümetle birlikti. Âsiler 
tam bir çırpınmanın içindeydiler. Şeyh Sait'in emri
ne girmiş olan Koçuşağı aşireti Çemişkezek'e netice
siz kalan bir hücumda bulundu. Âsiler, Dicle'nin batı
sındaki köylerdeki köylüleri de yanlarına alarak neh
rin kuzeyine ve doğusuna çekildiler. Bu arada Pet-
rüke'ye ve Silvan'a girdiler. Fakat Varto. 12. Tümen 
tarafından alındı. Şeyh Sait son bir defa daha Diyar
bakır'a taarruz ederek şansını denedi. Bu defa, ilk se
fere nazaran bile çabuk, asiler çil gibi dağıldılar. Artık 
İsyanın bir şansı kalmadığı ortadaydı. Martın sonunda 
muntazam Hükümet birliklerinin ketin harekâtı 
başladı. 

Panik ve Şeyh Sait'in esir alınması 

şılaşmıyor ve muntazam birlikleri bile kolaylıkla ye
niyor veya onları esir alıyorlarsa mart sonundan iti
baren muntazam birlikler de aynı kolay başarıları 
gösterdiler. Ancak, âsilerin aksine, askeri birlikler 
bir plân dairesinde hareket ediyorlardı. Taarruzlar 
doğudan ve güneyden yapılıyor, buna mukabil batı 
tarafı, yani Orta Anadolu yanı açık bırakılıyordu. 
Âsiler de, bir torbanın içine girdiklerinden habersiz, 
o yönde ilerliyorlar, hattâ geçtikleri yerleri fethettik
leri inancına kapılıyorlardı. 

Harekât plânında güneyin kapatılmasının sebe
bi, âsilerin güney hudutlarımızın ötesine kaçmaları 
ihtimalini önlemek içindi. Akrep bir ateşin içine ka
patılıyordu. Asiler bir defa Çapakçur, Genç, Lice Üç
genine tıkıldılar mı, artık onları teslim almak veya 
imha etmek işten sayılmayacaktı. Topçu, Şeyh Sa
it'in cahil adamlarım çok korkutuyor, topçu ateşi 
başladı mı bunlar ya yerlere kapanıyorlar, ya dâ çil 
yavrusu gibi dağılıyorlar di. 

31 martta Şeyh Sait'in karargâhını kurduğu Hani 
düştü. 1 nisanda Silvan ve Lice geri alındı. 2 nisanda 
Hükümet kuvvetleriyle âsiler arasında ciddi bir sa
vaş patlak verdi. Uçaklar da savaşa katılınca Şeyiı 
Sait'in adamları dağlık bölgeye sığınıp kendilerini 
orada savunmaya başladılar. Kaçamayanlar teslim 
oluyorlardı. Panik kendini göstermişti. Bölgede kar 
yağıyor, yaman bir soğuk hüküm sürüyordu. Asiler 
gerçi iklime alışıktılar ama, dağlarda mukavemet 
göstermek kolay olmuyordu. 

5 nisanda Palu ve Piran da geri alındı. Başta Şeyh 
Salt, bütün komutanlar Genç yönünde kaçıyorlardı. 
Çapakçur sarılmıştı. Şeyh Abdullah, Şeyh Şemseddin 
hep firar halindeydiler. Kar ve tipi bile ordu birlik
lerinin taarruzunu durduramıyordu. Herkesin bir tek 
gayesi vardı: Şeyh Sait'i canlı yakalamak, esir etmek. 

İsmet Paşa kılıcının hakkını konuşturuyor 

AKİS 29 

1925 Kürt isyanı ve Şeyh Sait 

avaşın kaderi Hükümet kuvvetlerinden yana dö
nünce Ankara'da İsmet Paşa'nın durumu büsbü

tün kuvvetlendi. Sadece haklı çıkmamıştı, aynı za
manda aldığı tedbirlerin doğruluğu da parlak şekil
de ispatlanmıştı. Savaş meydanında tekrar kazanılan 
zaferler Takrir-i Sükûn kanununun başka ve daha 
örtülü maksatlarını gözlerden saklıyordu. Gerçi ga
zetelerin bir kısmının kapatılması heyecan uyandır-
mıştı ama, bunun neticesi olarak halkın gazetelere 
olan ilgisi de azalmıştı. Bu, Basının tesirinin de azal
dığı manasına geliyordu ki Hükümet, o yoldan, "baş 
dinçliği" sağlamıştı. 

Gazi ve İsmet Paşalar, son darbe âsilere indiril
meden Mecliste Hükümet adına bir izahatın verilme
sini faydalı buldular. Demeç tabii bütün yurda duyu-

s 

arekâtın başlangıcında Şeyh Sait'in kuvvetleri na
sıl, gittikleri yerlerde fazla bir mukavemetle kar-
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1925 Kürt isyanı ve Şeyh Sait 

rulacak ve bir ata İktidar konusunda esmiş şüpheli 
hava dağıtılacaktı. Ankara'nın siyasî çevrelerinde de, 
bundan sonra yapılacak "Terakkiperver Fırka Ope
rasyonu" daha sağlam zemine oturtulacaktı. 

İsmet Paşa, Gazi'yeî 

"— Konuşmayı bizzat ben yaparım" dedi. 

Gazi de aynı fikirdeydi. Gazi, savaş bölgesinden 
gelen askerî haberleri dikkatle izliyor ve memnuni
yetini söylüyordu. Cumhuriyet Halk Fırkasından bir 
milletvekiline bir sözlü soru önergesi verdirtildi. Ö-
nergeyi 7 nisan günü Başbakan kürsüye çıkıp ce
vaplandırdı. İsmet Paşa'nın konuşurken, kendinden 
son derece emin bir hali vardı. Konuşması, Takriri 
Sükûn kanununu getirdiği zaman kendisini tenkit 
etmiş olan Kâzım Karabekir ile arkadaşlarına da ba
zı imâlar taşıyordu. Terakkiperver Cumhuriyet Fır
kası zaten ateş üstünde oturur gibiydi. İsmet Paşa'
nın konuşması, istikbal hakkındaki endişelerini büs
bütün arttırdı. İktidarın kapalı bir siyasî hayata gir
mek için hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğu, 
bu konuşmadan da anlaşılıyordu. 

İsmet Paşa şöyle dedi: 

"Yüksek Meclisi son bir aylık durum hakkında 
aydınlatmak için, bu soru önergesine hemen cevap 
veriyorum. Bir ay evvel durum, âsilerin Diyarbakır 
şimalindeki birkaç noktaya kadar gelmiş bulunması 
şeklindeydi. Meclisiniz, hükümetmizin memleketin 
bu kısmında çıkan ateşi söndürecek tedbirlerini ka
bul ettikten sonra, durum böyle kalmadı. 

Asiler 7-8 mart gecesi Diyarbakır'a saldırdılar; 
muvaffak olamadılar. Sonra Silvan'ı aldılar. Daha 
sonra Mardin'e bir taarruz tevcih ettiler. Fesatlarını 
Palu civarına sıçrattılar. Muş'un irtibatını kestiler. 
Ötede Malatya "ya kadar girerek Çemişgezek'e dayan
dılar Eğîn'i tehdit ettiler. 

Durum tehlikelidir dediğimiz zaman haklı oldu
ğumuzu görüyorsunuz. Alınan tedbirler arasında se
ferberlik ilân edildi. Vatandaşlar buna şevk ve heves
le itaat ettiler. Tara sulha, rahata kavuştukları bir 
devrede memleketin sükûnunu bozanlara karşı hid
detliydiler ve bunda haklı, çok haklıdırlar. Seferber
lik intizam içinde, şuurlu bir sürat içinde tamam
landı. 

Asiler bu güne kadar kesilmeyen fesat silâhla
rından çok fayda görmüşlerdi. Üzerlerinde muhtelif 
mukaddesat yazılı bayraklarla her tarafta fikirler! 
karıştırmağa çalışıyorlardı. Ciddi müsademeler oldu. 
İrtica, alınmaz zannettikleri dağlık yerlere çekildi ve 
çok kayıp verdi. Cumhuriyet evlâtlarının sert ve kes
kin silahları karşısında her gün biraz daha eriyerek, 
mütemadiyen hüsrana uğradılar. 

Hâdise 20 marttan sonra genişlemeğe başlamış, 
mühim surette ilerlemek istidadı göstermiş, durumu 

evvelden görerek alınan tedbirler sayesinde durmuş
tur. İlk sevkettiğimiz birlikler âsilerle, mühim bölge
lere açılan isyan kapıları üzerinde aynı zamanda kar
şılaştılar. Siverek ve Çemişgezek bu suretle kurtuldu 
ve daha mühim genişlemelerin önü alındı. 

Görüyorsunuz kî, hükümet zan ve vehimle idare 
edilmiyor. Hadiselere uyan tedbirlerle tehlikeli du
rumların önüne geçiliyor. 

Bugünkü durum şudur: 

Şarkta Silvan ve Beşiri, birliklerimizin hâkimi-
yetindedir. Hani, Lice, Piran gibi Şeyh Sait'in başlı
ca faaliyet bölgeleri işgalimiz altındadır. Elâzığ'dan 
gönderilen birliklerimiz Palu'yu almışlardır. Çapak-
çur'u almak üzeredirler. 

Âsiler, şehirler civarında tecrübe ettikleri talih
lerini, mağlûp olduktan sonra, başka bir sahada tec
rübe ediyorlar. Kendilerince müstahkem zannettik
leri dağlara çekilmişlerdir. Dâvalarından vazgeçme
mişlerdir, teşkilâtlarım muhafaza ediyorlar. Fakat 
er geç bu dağların kendilerine mezar olacağım anla
yacaklardır. 

Harekât bitmiştir gibi bir söz söyleyecek durum
da değilim. Dağlardaki âsileri birer birer bulup te-
peliyeceğiz. Bunu tamamlıyacağız. 

Henüz devam eden ve ne vakit biteceği bittabi 
malûm olmayan harekâttan sonra bu bölgede irticaa 
ve dine dayanan karışıklıklara istidadı olan diğer 
bölgelerde bir takım tedbirler alacağız. Bu tedbirler 
Meclise arzedilecektir. 

Seferber olarak Cumhuriyeti korumağa koşan 
vatandaşları Yüksek Meclisiniz önünde takdir ve 
şükranla hatırlamak isterim. Böyle bir tehlike anın
da yapılacak şey, karşı tedbîrin keşin olarak ve müm
kün olan süratle alınmasıdır. Bu tehlike veya vata
nın karşılaşabileceği bütün diğer tehlikeler karşısın
da seferberliğin süratle tamamlanması gerektir. Se
ferberlik, zamanında yapılmıştır. 

Arza mecburum ki, Cumhuriyet evlâtları Cum
huriyetin tehlikede olduğunu gördükleri anda katiyet
le, süratle ve şuurla hareket etmişlerdir. 

Askerî tedbirler devam ediyor. Bastırma ve te
mizliğin sonunu bekleyerek ondan sonra alacağımız 
tedbirler hakkında Yüksek Meclisinize maruzatta bu
lunmak için vakit yoktur. Müsaade ederseniz bu ted
birleri de bir iki gün zarfında arzedeceğim." 

30 AKİS 

G e l e c e k y a z ı : 
Şeyh Sait esir almıyor 

ve cezasını görüyor 
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G ö r e n 

GÜL-PERİ 
yazıyor 

GÖZ 
relerde bazı yorumlara 
uğruyor. Büyük Elçi ise 
bu ayrılığın özel sebep
leri bulunduğunu söylü
yor. Ne olursa olsun; gü
zel yüzü, neşesi ve hika
yeleriyle Pakistan sefire
si Bn. Sheik'i, Başkentin 
bazı çevreleri kolay ko
lay unutamıyacak. Gali
ba Pakistan sefiresi de, 
Türkiye Başkentinde ge
çirdiği günleri unutama
yacak. İstanbul ve Anka
ra partilerinde çok gü
zel vakit geçirdi, neşeli 
danslar yaptı. Hele Hari
ciye Köşkünde, İran Şa
hının eski damadı, İran 
Dışişleri Bakanı Ardeşir 
Zahidi ile yaptığı dans
lar, dillere destan oldu. 

Şimdi bütün elçiler, 
Pakistanlılar şerefine ve
da partileri, veriyorlar. 
Bn. Sheik de, yarı Avru
palı - yarı Asyalı -daha 
doğrusu, başı Parisli, vü
cudu Pakistanlı- bir ka
dın olarak dikkati çeki
yor. Saçlarını kısacık, 

GÜLRİZ SURURİ "TATLI İRMA"DA 

Çapkın kız yeniden yaşayacak 

AKİS 31 

Acaba tesadüf mü? 

alnız sahnede değil, 
yazın Kuruçeşme 'ada

sında, kışın gece klüple
rinde şıklığı, güzelliği ve 
en çok da havasıyla İs
tanbul'un sayılı kadınla
rından biri olan Gülriz 
Sururi, yıllarca önce oy
nadığı "Sokak Kızı I r -
rma" rolüne yeniden çalı
şıyor. Bu müzikal kome
di, aktrise, İlhan İsken
der ödülünü kazandır
mıştı. 

Oyunu yine, Haldun 
Dormen sahneye koyu
yor. Yalnız, Nestor rolü
nü Metin Serezli değil, 
Engin Cezzar oynuyor. 
Malûm, Metin Serezli şu 
sıralarda mutlu bir ni
şanlı rolünde, yakında 
da nikâh defterini imza-
lıyacak. 

"Irma"nın, on yıl ara
dan sonra, Paris'te de 
sahneye konulduğunu du
yanlar, bu garip tesadü
fe biraz şaşıyorlar. Ama, 
acaba tesadüf mü? 

U n u t u l m a z anılar 

akistan Büyük Elçisi 
Sheik ve. eşi, memle

ketlerine dönüyorlar. E-
yüp Han Türkiye'ye gel
dikten sonra yapılan bu 
değişiklik, diplomatik çev 

Y 

p 

Paris'in en son modası
na uyarak kesmiş. Bu, 
güzel sarileri ile hoş bir 
tezat teşkil ediyor. Ge-
çende, Mısır ve Suudi A-
rabistan elçiliklerinde ve
rilen yemeklerde pek çok 
iltifat topladı. 

Müfettişler oynasın! 

evlet Tiyatrosu'nda ga
rip bir teftiş yapan 

müfettişlerin bir iddiası 
var: Aktör Bozkurt Ku-
ruç'un kayrıldığı söyle
niyor. Bu mevsim "Deli 
îbrahîm"i oynayan genç 
aktör, geçende oyunu 
seyredip kendisini kutla
yan Millî Eğitim Bakanı 
İlhami Ertem'e, herkesin 
içinde şöyle dedi: 

"— Ben, bir yandan as
kerliğimi yapıyor, bir 
yandan da haftada iki 
gece bu rolü oynuyorum. 
Kayrıldığımı iddia eden 
müfettişler gelsinler de 
oynasınlar bu rolü! Ben 
hemen bırakabilirim..." 

D 

İhami Ertem ne söyli-
yeceğini şaşırdı. Yukarı 
tükürse bıyık, aşağı tü-
kürse sakal. 

Sabır için değil 

zun bir ayrılıktan son
ra ikinci defa evlen

meğe karar veren Hale 
ve Vedat Kuntay çifti, 
geçenlerde, Eyüp Evlen
dirme Memurluğunda ni
kahlandılar. Başta Jale 
ve Reşit Egeli, bütün 
aile bu birleşmeye çok 
seviniyor. İkinci nikâ
hın tanıkları da Kuntay-
ların kızı Yonca ile, akt
ris Muazzez Kurdoğlu i-
di. Şimdi, "ikinci nikâh 
niçin Eyüp'te?" diye so
ranlar olabilir. Eyüp 
Sultan sabrına ulaşmak 
amacıyla değil, karı - ko
canın işyeri Eyüp'e yakın 
da, ondan!.. 

Onun derdi başka 

ürkiye dışında yaşa-
yan işadamlarından 
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PLÂNLI YAZARLIK — Eski Plânlama Müsteşarı Memduh Aytür ve eşi Samime Aytür, başkent-par
tilerinde pek sık görünmüyorlar. Memduh Aytür, Türkiye'nin ekonomik kalkınması üzerine bir incele-
me hazırlamakla meşgul. Atatürk'ten bu yana izlenilen politikanın eleştirisini de içine alacak olan eser, 
hayli hacimli olacağa benzer. Ara sıra göründüğü toplantılarda Aytür'e, dostları, kitabın ne zaman okuna
bileceğini soruyorlar. Eski Müsteşar da, önce küçük, sonra büyük bir kitap yaymayacağını söylüyor. 
İşte, Türkiye'nin ekonomik durumu, bu Plâncı yazarlar bile içine dalınca kolaykolay çıkamıyorlar. 

lu ve Ayseli Birol isim
lerini hatırladılar; bu iki 
isim arasındaki benzer
likleri, aykırılıkları ko
nuştular. Eski İktidar 
devri, İhtilâl devri, Bal
mumcu hikayeleriyle sos
yetik çağrışımlar politi
kaya kadar vardı. Bu a-
rada, eski bir atasözü de 
tekrarlandı: "Can çıkar, 
huy çıkmaz!" 

Bugünlerde İstanbul 
sosyetesinde garip çağ-
rışımlarâ yol açan kim
selerden biri de, meşhur 
bir armatörümüz. "Evli 
mi, bekâr mı, boşanma 
dâvası sona erecek mi, u-
zayıp gidecek mi?" diye 
merak eden edene! Al
lah kimseyi bu duruma 
düşürmesin. Çünkü kır
kından sonra âşık olan
lar, dillere destan olmak
tan kurtulamıyorlar. Bu 
hikâyede de, bir sekre
ter ile eşi arasında bo
calayan bir kocanın dra
mını seyrediyor cümle fi
lem. Hikâyenin gelişme
line göre, bu dramın bir 
komedi, daha doğrusu 

yunçuları, geceyi klüp
lerde geçirecekler tabii. 
Polo Klübünün, Büyük 
Klübün kadrosu doldu 
bile. Mefkure Şerbetçi, 
damadı, kızı Kezban Be-
nian, Cenan ve Ayşe Sı-

Sosyete Bilmecesinin geçen sayıda sorulmuş 
olan üç sorusundaki kişilerin adları aşağıdadır: 

1 — Feriha Tevfik (Dağ) 

2 — Akgün Usta 

3 — Süreyya Ağaoğlu 

Gül-Perinin, sosyete edebiyatını yakından 
izleyenlere bu hafta sorduğu üç soru karşı 
sayfadadır. 

AKIS 

melodrama benzemesi de 
çok mümkün. 

Yılbaşı hazırlıkları 

erkes, yılbaşı progra
mı yapmakla meşgul. 

İstanbul sosyetesinin o-

H 

İsmail; Agar, 27 Mayıs 
İhtilâlinden sonra ilk de
fa, geçen yaz İstanbul'a 
gelmişti. Şimdi artık, sık 
sık geliyor, yeni iş imkân
larını geliştirmeğe çalışı
yor.. Eski dostlar da Agar 
şerefine partiler veriyor
lar. 

İsmail Agar bekâr ol-
duğu için, bu geliş gi
dişlerden mâna çıkaran
lar da var. Ama, evlen
mesi sözkonusu değil. 
Tersine, damat adayları
nı incelemekle meşgul. 
Çünkü, güzel kızı Nâzan 
Agar'ı gelin almak için, 
oğlu olan ana - babalar 
sıraya girmiş durumda
lar. 

Sosyetik çağrışımlar 

üyük Klübün yakışıklı 
üyelerinden Raif Dinç-

kök, geçende Ankara'ya 
seldi. Büyük Ankara Ote
linde kaldı. Bazı dostları-
na rastladı. Böyle ras-
lantılarda garip çağrı-
şımlar da oluyor. Yakı
lık sanayiciyi görenler, 
hemen, Beyhan Sadıkoğ-
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HAŞİM İŞCAN FAİZE'NİN YENİ SALONUNU AÇIYOR 
Rağbet elbiselere mi, "Genel Müdür"e mi? 

lan grupu, Aktaylarla bir
likte Hilton'da olacaklar. 
Haldun Dormen ve arka
daştan, eski geleneği de 
vam ettiriyorlar. Yeni yı
lı Oryantal'de, hep birlik
te karşılamağa hazırlanı-
yorlar. 

Ankara'dan bir grup, 

ların giyimleri ve kadın-
lıktan uzaklaşıp uzaklaş
madıktan üzerine tartış
malara daldılar. 

Modayla sadece kadın-
ların ilgilendiğini sanan
lar, yanılıyorlar. Moda 
salonunun açılış koktey
linde pek çok da erkek 
bulunuyordu. Örneğin. 
Abdi Dilber, Turgut De-
mirağ, Prof. Osman Yeni
ni, Prof. Naşit Erez, Ni
hat Hamamcıoğlu, Halis 
Kaynar, Nuri Pere, bun
lardan bazılarıydı. Moda 
salonunun açılışına, mes
lekî sebeplerle gelmişler
di. Örneğin, Abdi Dilber'
in mesleği modacılık!:. 
Turgut Demirağ, moda 
salonunu bir filmci gö
züyle görmek niyetin
deydi. Prof. Osman 
Yemni, modasever ka
dınların ciltlerini inceli
yordu. Prof. Naşit Erez, 
herşeye bir ginekolog gö
züyle bakıyordu. Meşhur 
bankacılarımızdan Halin 
Kaynar ve Nuri Pere ise, 
"kadın - moda - para" i-
lişkileri üzerinde duru -

yorlardı. 

AKİS 33 

1-Sosyete kadınlarına 
çengel atma politika
sını her zaman büyük 
bir başarısızlıkla so
na erdiren yakışıklı 
erkek, kimdir? 

2 — 1967'nin bukleli saç 
modasını Parisli ber-
berlerden önce be
nimsemiş, Başkent 
partilerinde kıvırcık 
başlarla dikkati çek
miş olan DP sosyete
sinden iki kadın kim
dir? 

3 — Uzun yıllar, beyaz
perdenin güzel yıl
dızlarından Audrev 
Hepburn'e benzeti -
len, şimdi Paris'te'o-
turan kadın kimdir? 

bu arada mimar Ferzan 
Baydar, Erdal Furtun, 
Halûk Özberki ve arka-
daşları da, çoluk, çocuk, 
Abant'a gidiyorlar. Göl 
kıyısında sakin bir tatil 
yapacaklar. Devlet Tiyat
rosu oyuncuları. Büyük 
Tiyatro'nun altında bir 
baloda buluşacaklar. O 
gece, "My Fair Lady",o-
yunu var. Balonun misa
firleri önce, yılın en çok 
alkışlanan ve konuşulan 

- müzikal -komedisini sey
redecek, sonra aşağı sa
londa "My Fair Lady" 
müziğiyle dâhsedecekler. 
Gecenin geliri, sahne iş
çilerine kalacak. 

İstanbul'dan başka bir 
grup, Uludağa çıkacak. 
Ama beyaz bir yılbaşı 
geçirmek için değil, dağ
da daha rahat oyun oy
namak için... 

Avrupa tatili 

ski DP'liler,'leyleği ha
vada görmüşler gali

ba. Hârika Yardımcı, u-
zun zamandır. Avrupa'
da. DP politikasına kaza-

E 

ra katılan ünlü bankacı
lardan Fahrettin Ulaş ve 
eşi, Avrupa'dan yeni dön
düler. Eski Bakanlardan 
Sıtkı Yırcalı ve eşi de 
Avrupa'ya yeni gittiler. 
Celâl Bayar ise, iç tu
rizmden pek hoşlandığı 
için, bahan bekliyor. 

Kraliçe ve kardeşi 

zun zamandır duyu
lan bir söylenti doğru 

çıktı: Faize ve Sevim 
kardeşler, Taksim'deki 
yeni butiklerine eski kra
liçe Günseli Başar'ı o-
turttular. Modayı yakın
dan izleyen 1952 Avrupa 
Güzeli de, bütün İstan
bul'u, yeni butiğin açılı
şına çağırdı. 

Paris'in kahverengi 
modası, Günseli Başar'a 
çok yakışmıştı. Hem, saç 
biçimini de değiştirmiş, 
kıvırcık başlı bir kraliçe 
olmuştu. Kraliçenin kar
deşi Peykân Dalbaşar ise, 
Ankara yününden, porta
kal rengi güzel elbisesiy
le, mimarlıkla şıklığı 
bağdaştıran bir kadındı. 
Görenler, çalışan kadın* 

u pe
cy

a



T İ Y A T R O 
i 

S 
T 
A 
N 
B 
U 

L 
"KÜÇÜK DEVLER" SAHNEDE 

Köy edebiyatı gına getirdiyse de.. 

BULVARA 

GETİRİLEN 

KÖY 

34 AKİS 

ki kınanamaz. Tersine, kendini zorlamadığı» yabancı 
değerlere özenmeksizin kendi insanına yaklaşmayı, 
açılmayı seçtiği için kutlanır. Ancak yazarın, bu Öz
nelliği bir yerde sınırlaması, eserine bir bütün ola-
rak uzaktan bakmayı da unutmaması gerekir. Yalnız 
gerçekçi olmak, her zaman iyi oyun yazmaya yetmi-
yebilir. Çağımızın evrensel yargılarını ve düşünme 
yöntemlerini özümseyen bir yazarın köye bakış açısı 
da başka olacaktır, köyün, dışardan çözümsüz görü
nen dertlerinin çözümünü yakalayıp seyircisine gös
termesi de... O zaman yazarın kazanacağı taze güç, 
seyircinin bıkkınlığını yenmek, dudaklarında belir
meye başlayan küçümseyici gülümsemeyi dondurmak 
için gerekli yenilenmeyi mümkün kılacaktır. 
Oyunun kurgusu ve oynanışı 

idayet Sayın, köy insanının kendine özgü ortamı-
nın çekiciliği oranında varolan oyununda bazı 

teknik aksamalardan kaçınmamış.' Espri uğruna, iğ
reti konuşmalara yer vermiş. Olayların akışındaki 
tutarlılık, bir yazar olarak, doktor bozuntusu Lok-
man'ın bir mektuba hemen kanmasının seyirci açı
sından inandırıcı olamıyacağını görmesini önlemiş. 

Rejisör Şükran Güngör'ün de üzerinde durup dü
zeltmediği bu küçük aksamalarına rağmen "Küçük 
Devler", Kent Oyuncularında, belirli bir düzen için
de oynanıyor. Genel görünümü ve veriyi bozan büyük 
kusurlar görülmüyor; dikkati özellikle üstüne çeken 
büyük başarıların görülmemesi gibi... Dekor, rejisöre 
güçlük çıkaran bir öğe durumunda. Sahneyi, birbi
rinden çok farklı iki bölüme ayırmış. Bu oransız bö
lünme yüzünden, sahne trafiği tıkanıklıktan kurtula
mıyor. Bunun sonucu olarak da reji, ister İstemez, 
statik bîr yapıya bürünüyor. Ama, Kâmuran Yüce, 
Şükran Güngör, Alev Koral, Güler Kıpçak ve diğer 
oyuncular rahat, inandırıcı, içten oyunlarıyla bütük 
aksamaları kapatmayı biliyorlar. 

S. GÜNAY AKARSU 

H 

"Küçük Devler". Yazan: Hidayet Sayın: Yöne
ten: Şükran. Güngör. Tiyatro: Kent Oyuncuları. 

idayet Sayın, seyirci karşısına gene bir köy oyunu 
ile çıkıyor. Tek başına ele alınırsa, bu oyunun 

şimdiye kadar yazılan köy oyunlarından geri kalma
dığı; hattâ olayların nedenlerini açıklamaya yönel -
diği düşünülürse, bir çoğundan ileri olduğu söylene
bilir. Ama köy oyunları, İstanbul ve Ankara'nın köyü 
yaşamamış, karışık ve dengesiz seyircisi için artık 
sıkıcı olmaya başlamıştır. Köy oyunu yazanların 
bu noktayı gözden uzak tutmamaları gerekir. 

"Küçük Devler"de, bu yönde bir atılım, alışılmı
şı aşma çabası yok. Hidayet Sayın, diğer köy oyunu 
yazarları gibi, gözlemlerine dayanıyor. Çok yakından 
tanıdığı insanları, sıcaklıklarını, canlılıklarını yitir
meden sahneye aktarmış. Onların dertleriyle öylesine 
yoğrulmuş, öylesine bir olmuş ki, yazarlığım unutup 
çoşuyor, duygulanıyor. Böyle içten bir yazar elbette 
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den zengin olmağa alışmış yeniyet-
me "taşralı burjuva''ya, ömrü "be
nimle uğraşıyorlar" kompleksi için
de geçmiş genel müdüre- Ankara'
nın her yerinde rastlamak mümkün. 
Değişik hizmetçi tipi -Feyha Çelenk-, 
mübalâğalı hareketleri ile yeğen 
Tilki Nuri -Haşim Hekimoglu-, yap
ma hareketlerim tabiileştirmeğe 
çalışan Emeklinin karısı Mediha 
-Süreyya Taşer-, endişeli memur ti
pine tıpatıp oturan Ruhi Öyle -Ali 
Algın-, oyunun başarılıları. "Emeldi" 
-Nihat Aybars-, emeklilik için, yor
gun ve yaşlı olamıyor. Sırttan çıka
rılmayan robdöşambr, gözlük, ak
laşmış saç ve sürüyerek atılan a-
dımlar ve hareketsizlik, kırk yıllık 
yıpranmış bir memur için "emekli" 
olmağa yetmiyor. 

SELMA TÜKEL 
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"Emekli". Yazan: Cevat Feh
mi Başkut. Sahneye koyan: 
Nihat Aybars. Tiyatro: Altın
dağ Tiyatrosu 

evat Fehmi, uzun yıllar toplumla 
çok yakın ilişkiler kurmuş bir 

gazetecidir. Gazete okumanın bir 
lüks, küçük bir azınlığın fantezisi 
olduğu devirde bu mesleğe başla-
mış, gazetenin büyük kütleler için 
günlük alışkanlık haline geldiği gü
nümüze kadar çalışmıştır. Gazete
ciliğinin ortalarına doğru tiyatro 
ile ilgilenmiş, oyun yazmıştır. Şim
diyse, tiyatroyu büyük kütlelerin 
günlük alışkanlığı haline getirmeğe 
çalışanlarla ayni salta yerini almış
tır. Bu bakımdan, Cevat Fehmi'nin 
"Emekli"si ile Altındağ Tiyatrosu'-
nun seyircisi -kelimenin tam anla
mıyla- uygun düşmüş. Oyunla se
yircinin birbirini böylesine yadırga
madığı, tiyatroda az rastlanır bir 
durumdur. 

Yazar, "Emekli"de, iyi tanıdığı 
halkın düşünce düzeyinden hareket 
etmeyi uygun bulmuş. Bu neden
ledir ki "Emekli", bir röportaj sa
deliği içinde gelişip, traji - komik 
bir oyun olabilme niteliği kazanmış. 
Olayların bağlanıp çözülmesinde ya
rarlandığı hizmetçi tipi hariç, ti
yatronun yapma öğelerinden hiç bi
rini zorlamamış. Günlük yaşantıla
rı ve toplumumuzda her zaman 
rastlanılan olayları -gene onların sa
deliği içinde- bir konu etrafında dü-

C 

"EMEKLİ" EVİN HİZMETÇİSİ İLE 
Bir insan koltuktan düşmeye görsün 

zenleyip oyunlaştırmış. Ayrıca, bü
rokrasinin bütün kademelerinden 
onbinlerce örneği bulunan "emekli" 
tipinden, devlet memurluğunun zir
vesine çıkmış dürüst bir bürokratın 
emekliliğini konu olarak seçmek 
suretiyle, yüksek kademedeki me
murlar etrafında çevrilegelen çıkar 
dolaplarınıı da oyun içine alabilme
si mümkün olmuş. 

Oyundaki tipler ve oynanış 

mekli", bir bürokratın emekli 
olduktan, sonra birdenbire de

ğişen yaşantısının hikâyesini anla
tıyor. Kırk yıl çalışmış bir memur, 
emekli olduktan sonra, karısı ve 
çocukları tarafından, boş oturan 
-hattâ evin içinde fazladan yer iş
gal eden- bir adam olarak görünme
ğe başlanıyor. Birden suyunu çe
ken dostlar, sadece Emekliyi değil, 
tümüyle aileyi bir yalnızlık ve ilgi
sizlik dünyasına bırakıveriyor. Bu 
duruma üzülen "Emekli", masum 
ve zararsız bir hileye başvurarak, 
karısını ve çocuklarını yeniden, geç
mişte yaşanılan suni ilgi. ve dostluk 
yaşantısına sokuyor. Fakat, "Emek
li "nin bu masum hilesi, devlete oy
nanmak istenen gerçek bir hileyle 
birleşince, "Emekli"nin traji - ko
mik sonu olarak ortaya çıkıyor. O-
yun, klâsik tiyatro düzeninden kıl 
payı ayrılmamış "üç perdelik bir 
komedi". Oyunun tiplerine -Emek-
liye, karısına, çocuklarına, hilekar 
ve ihtiraslı yeğene, devlet kesesin-
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FRANK SİNATRA VE MIA FARROW 
Eski camlar bardak oldu 

B İ R 

A Ş K 

B Ö Y L E 

B İ T T İ 
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ısa kesilmiş saçları, içi gülen gözleri ve cıvıl cıvıl-
lığıyla Jean Seberg'i hatırlatan genç kadın, kısık 

bir sesle, 
"—Çok üzgünüm. Ama, başka çarem yoktu, ne 

yapabilirdim ki?" dedi ve sustu. 
Çevresini sarmış gazetecilerden biraz sıkılmış bir 

hali vardı, aşın heyecanlılığı gözden kaçmıyordu. 
Olay, bu yakınlarda, New York'tâ geçti. Gazete-

cilerin soru yağmuruna tuttukları genç kadının adı, 
Mia Farrow'du. 

"— Çok uğraştım, fakat Frankie'yi birtürlü yola 
getiremedim.." diye ekledi. 

Genç kadının Frankie dediği, kendisinden tam 
otuz yaş büyük kocası, ünlü şarkıcı ve, sinema oyun
cusu Frank Sinatra idi. 

Sonun başlangıcı 

ia Farrow ile Frank Sinatra bundan tam onaltı ay 
önce evlenmişler ve bütün dünyayı şaşırtmışlar -

dı. Zira Sinatra, Mia Farrow'dan otuz yaş büyüktü. 
Dostları, bu evliliğin uzun sürmeyeceğini iddia edi
yorlardı. 

Bu iddia, gazetelerin sütunlarına da atlayınca, 
Sinatra, evlendiklerinin yirmiyedinci günü bir basın 
toplantın düzenlemek ve iddiaları yalanlamak gere
ğini duydu: Hayır, Mia ile son derece mutluydular! 

Bir başka iddia da, Mia'nın Sinatra'yı basamak 
yapacağı, dilediği üne erdikten sonra ondan ayrıla-
cağı ve kendi yaşıtı birine döneceği şeklindeydi. 

Mia Farrow, sinema oyuncusu bir aileden geli-
yordu. Annesi, Tarzan filmlerinde Johny Weismuller'-

K 

M 

in eşi Jane'i canlandıran Maureen O'Sullivan'dı. Mia, 
yaşının küçük olmasına rağmen, annesinin yolundan 
gitmek ve bir sinema oyuncusu olmak istiyordu. A-
ma bunu, ba deyince başarması mümkün değildi. 
Çünkü, annesinin artık eski ünü kalmamıştı. Ondan 
yararlanmayı bekliyemezdi. Fakat sinema oyuncusu 
olmayı bir kere kafasına koymuştu, bundan vazgeç
meyi de düşünmüyordu. Bu yüzden kendisine bu im
kânı sağlayacak çareleri aramaya başladı. 

İmkân, fazla bekletmeden ortaya çıkıverdi. Bu, 
şarkıca, oyuncu, prodüktör, plâk şirketi sahibi ve re
jisör Frank Sinatra'ydı. İlk tanışmalarının ertesi gü
nü, Sinatra'nın Mia'yı telefonla araması ve yemeğe 
daveti, -Mia'nın da nazlanmadan kabulü-, ilgiyi bu 
yeni çiftin üzerine çekmekte gecikmedi. Sinatra, yine 
o günlerde gazetelerin baş sayfalarında yer alan tür
lü ''hır''lar çıkarıyor, kavga ediyor, kontratlar yırtı
yor, mahkemelere düşüyordu. Buna, dedikodu sayfa
larında, Sinatra ile Mia'nın aşk hikâyeleri ekleniverdi. 

Evlenmeleriyle dedikodu biraz duruktu, az son
ra da unutuldu. Mia, bu arada, muradına bir parça 
olsun nail olmuştu. Adının duyulmuşluğundan yarar
lanan televizyon prodüktörleri, genç kadına "Peyton 
Place - Peyton Aşkları" serisinde iyice bir rol ver
diler, İlk adım, herşeye rağmen atılmıştı artık. 

"Ya ben, ya film!" 

ok geçmeden Mia, sinemadan, istediği teklifi aldı. 
üstelik bu, bir yerine iki teklifti. Polonya sinema

sının genç kuşak rejisörleri arasında uluslararası bir 
üne kavuşan Roman Polanski, İngiltere'de bir 
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film yaptıktan sonra Hollywood'-
dan çağrılmış ve "Rosemary's 
Baby - Rosemary'nin Bebeği"ni çek
meye gelmişti. Televizyondaki "Pey-
ton Aşkları"ndan görüp tanıdığı 
Mia Farrow'u başkadın rolüne is
tedi. Prodüktörüne de kabul ettirdi. 

Fakat ayni günler içinde karı-
kocanın ününden yararlanmak iste-
yen bir ikinci prodüktör de Frank 
Sinatra - Mia Farrow çifti ile yeni 
bir film anlaşması imzalamıştı. 
"The Dedective"de Sinatra başrolü 
oynayacak, Mia da hikâyenin sayısı 
bol kadınlarından biri rolüne çıka
caktı. 

Mia önce, "Rosemary'nin Bebe-
ği"ne başladı, onu bitirmeye çalıştı. 
Polanski, Amerikalı rejisörlerden 
hiç birine benzemiyordu. Son dere
ce titiz çalışıyor ve günde ancak beş 
-altı plân çekiyordu. Bu durumda 
Mia'nın işi, geciktikçe gecikti. Ger
çi Polanski, filmini yarılamıştı ama, 
bu arada da "The Dedective"in çe
kim zamanı gelmişti. Üstelik, film, 
konunun geçtiği yerde, New York'ta 
çekilecekti. Mia ise Hollywood'daki 
filmini bitirmeye çalışıyordu. 

"The Dedective" filminin pro
düktörü, gecikmeye yanaşmadı. An
laşması, açıktı: Mia ya gelir oynar, 
ya da rolünden olurdu. Sinatra, fil
min, New York yerine Hollywood'-
da çevrilmesini istedi, fakat kabul 
ettiremedi. Mia'ya sert bir ültima
tom verildi. Gençkadın oralı olma
dı. "The Dedective"de küçük bir rol 
oynamaktansa Polanski'deki başro
lünde kalmayı tercih etti. Tabii, kı
zılca kıyamet de koptu! Ayrıca, Po
lanski ile Mia arasında bir aşkın 
doğduğu da, açık - kapalı, türlü söy
lentiler şeklinde ortalıkta dolaşıyor
du. Mia buna "Hayır" dediyse de, 
Sinatra, "Ya ben, ya film!" diye da
yattı. Mia'nın direnmesi üzerine o-
turdular, konuştular ve ansızın, an
laşamadıkları gerçeğine vardılar! 
En iyisi, dostça ayrılmaktı. 

Hollywood'lu ve hastalıklı bir 
aşk, böylece sona ermiş oldu. 

F İ L M L E R 

burnunda bir delikanlıcık; Paris'e 
iş aramaya giden bir gençkız; yaş
lıca bir işçi; çok güzel bir manken 
ve televizyon oyuncusu, geçkin bir 
kadın. 

Sabahla Paris'e varan trende, 
yataklı vagon yolcularından biri 
-manken-, ölü bulunuyor. Genç 
Fransız sinemacı kuşağından Cosra 
Gavras'ın filmi "Caniler Ekspresi'', 
bu nirengi noktasından yola çıkıyor 
ve hayli ilginç, hızlı bir anlatımla, 
öldürülen yolcu dilber mankenin 
katilini araştırıyor. Yalnız, bu tür 
"kara film''lerin dışına çıkarak ye
ni bir çevrede... Bu, araştırmayı yü
rütmekle görevli polisler ve polis 
çevresidir. 

Burada, Gavras'ın seyirciye sun
duğu kişiler, suni ve sinemanın ya
rattığı süpermenler değil, gerçek, 
normal boyutlarında kişilerdir: 
Herşeyin üstünde terfiini düşünen 
bir polis şefi; burnu nezleli bir ko
miser ve onun, yarı sapık yardım
cısı; aptalın aptalı, zavallı başka 
poliscikler... Arada polis-vatandaş 
ilişkileri de ele alınmakta ve eleş
tirel bir açıdan verilmektedir. 

Şarkıcılıktan 
yıldızlığa 

"İnsan bazen tereddüt ediyor, 
bir karşılaştırma yapmaktan ka
çınıyor. Bazen de, karşısındakinin 
Marilyn Monroe'yu hatırlattığını 
sanıyor. Hattâ, artistlik alanında 
belli bir kabiliyeti olup olmadığı 
da meçhul. Ama, bir de bakıyor 
sunuz, en güzel oyunları çıkarıyor. 
Zaman oluyor, dünyanın bütün 
kötülüklerini ve bütün iyilikleri 
ni gözlerinde görebiliyorsunuz..." 
Alain Delon, bu sözleri ne karı
sı Nathalle, ne de Jullen Duvi 
vier'nin son filminde beraber oy-
nadığı Senta Berger için söyle 
mistir. Alain Delon'un bu sözlerle 
tanımlamak istediği yıldız, son 
filminde beraber oynadığı Morian 
ne Faithfull'dur. Alain Delon 
Marianne Faithfull ikilisinin. "Mo 
tosiklet" adlı son Pimlerinde bir 
birlerine biraz fazlaca yaklaştık
ları, sinema çevresinde, kulak
tan kulağa fısıldanmaktadır. 

DELON - FAİTHFULL 

Motörlü âşıklar 
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Seçme oyuncular 

avras, anlatımında, baştan sona, 
başarı grafiğini düşürmez. Sü-

permen olmayan polisler, vatandaş
larla olan ilişkilerinde acınacak du
rumdadırlar. Öbür hikâye kahra
manları da fiyledir. Soruşturma sı
rasında, güzel mankenin bütün kir
li çamaşırları ortaya dökülür. Tele
vizyon yıldızı yaşlı kadın, seks dra
mının sürdürücüsüdür. Başlarda ka
til sayılan işçi, bir cinsel sapıktır. 
Kahramanların toplum ve çevre ile 
olan ilişkilerinde ise Gavras, acıma
sız davranır, kişilerinin özel hayat
larını didikler, insafsızca gözler ö-
nüne serer. Polis, bütün film boyun
ca kıyasıya alaya alınmakta ve şid
detle eleştirilmektedir. 

Gavras, bu fırsatı bir romandan 
ele geçirmiştir. "Kara dizi"'kitaplar 
serisinde yer alan "Caniler Ekspre
si" perdeye aktarılırken, iyi oyuncu 
seçimi sonucu, umulan başarıya u-
laşmıştir. Yves Montand, Simone 
Signoret, Pierre Mondy, Michel Pic-
coli, Catherine Allegret, Jean - Louis 
Trigti'ant, rollerinde yadırganmıyan 

oyuncular. MUZAFFER A. ESİN 

G 

Başarının 
sırrı 
ne? 

AKİS 

arsilya'dan Paris'e giden bir ge
ce treni. Yataklının bir kom-

partmanında, üçü kadın ikisi erkek, 
beş yolcu: Evinden kaçan, çiçeği 
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H A Z İ N E 

YAŞAR DOĞU VE GÜREŞÇİSİ 
Bulmak için gezmek lâzım 

Dünya Şampiyonu Ahmet Ayık, 
"Kim, Anadolu'da güreşçi arıyor? 
Son yıllarda Anadolu dolaşılıp, bir 
tek güreşçi çıkarılmamıştır. Oysa 
Anadolu'da yatının büyük yıldızları 
var. Bunları bulmak zor değil" di
ye yakınmaktadır. 

Gerçekten de, uzun yıllardır Gü
reş Federasyonunda görev alanlar 
hep,' hazır güreşçi üzerinde dur
muşlar, belirli güreşçileri kampa 
çağırıp kendilerine şans tanımışlar 
ve çalıştırmışlar, Anadolu gençleri
ni ihmâl etmişlerdir. Bu bakımdan, 
dünya güreşinin en büyük şampiyo
nu merhum Yaşar Doğu'nun Türk 
Güreşine hizmeti, bugün daha iyi 
anlaşılmaktadır. Köy köy dolaşıp 
yeni gençler ortaya çıkaran Yaşar 
Doğu, bugün şampiyonalara gönde

rilen güreşçilerimizin çoğunun ya
ratıcısıdır. Yaşar Doğu'nun bulduk-
larıyla yıllarca kendilerini aldatan
lar, bazı güreşçilerin yaşlanması 
sonucu düştükleri hatayı anlamış
lardır. Güreşi kalkındırma toplan
tılarında da bu konu ele alınmış, 
arama-tarama ekiplerinin kurul
ması, bu ekiplerin hemen göreve 
başlaması kararlaştırılmıştır. "Za
rarın neresinden dönülürse kârdır" 
deyimini hatırlayan spor ileri ge
lenleri, bu konuda ciddi olarak ça
lışacak, . köy köy dolaşmaktan yıl
mayacak kimseleri seçmelidirler. 
Türk Güreşinin1 kalkınmasında rol 
oynıyacak etkenlerden başlıcası o-
lan güreşçi arama tarama ekiple
rine bundan böyle büyük görev 
düşmektedir. 

NACİ ERTEZ 
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SİGORTA NEYE YARAR 

eni Delhi'deki başarısızlığın ar
dından, Türk Güreşinin kurtarıl

ması için girişilen çabalar devam 
etmektedir. Başkentte, bu sorunlar
la ilgili olarak kurulan komisyon
lar, haftanın bazı günlerinde toplan
makta, sorunlara çözüm yolu ara
maktadır. Bunun yanında, bundan 
öncekilere oranla çok geniş olarak 
kurulacak yeni güreş federasyonun
da bir yer kapabilmek için de yo
ğun çalışmalar yapılmaktadır. A-
ma, güreş toplumu ve özellikle gü
reşçiler, yarın için pek umutlu de
ğildirler, alınacak kararların fazla 
bir yararı dokunmıyacağı kanısın-
dadırlar. Herşeyden önce, güreş 
toplumundaki öncülerin birbirleri
ni arkadan vurmaya çalışmaları 
yerilmekte, Önce buna son verecek 
tedbirler istenilmektedir. 
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GÖZTEPELİLER SAHAYA ÇIKIYOR 

BASKETBOL 
Koray, on aya yaklaşan başkanlığı 
sırasında bir kez bile Ankara'lı klüp 
yöneticileriyle görüşmek istememiş, 
daha doğrusu, Ankaralılar, yeni Baş
kanın yüzünü birkaç kez -o da maç
larda- görmüşlerdi. Feridun Koray'
ın Deplasmanlı Ligle ilgili olarak 
verdiği demeç, bu balomdan, bar
dağı taşıran damla oldu. 

"Basketbol Federasyonu Başka
nı, üç İstanbul klübünün etkisi al
tındadır. Fenerbahçe, Galatasaray 
ve İTÜ şampiyonluğu İstanbul'dan 
kaçırmanın telâşına düştükleri i-
çin, Deplasmanlı Ligin kalkmasını 
istemektedirler." Ankaralıların gö
rüşü budur. Ligin devamı için o-
lanca gücün kullanılacağı Ankara
lılar tarafından açıklanmıştır. 

Bu arada, Ankaralıların başka 
bir görüşü daha vardır. Kolejliler 
Klübü yöneticilerinden Feridun Al-

pay, bunu şu şekilde açıkladı: 
"— Basketbol Federasyonu Baş-

kanı, başarıya ulaşmış bir ligle uğ
raşacağına, amatör olan bu spor 
dalında basketbolcuların göz göre 
göre 50-60 bin lira alıp transfer 
yapmalarına engel olacak çareleri 
araştırmalıdır. İstanbul klüpleri, 
paralarına güvenerek basketbol 
sporunu her geçen gün biraz dalın 
kötüye götürmekte ve karşılarına, 
para veren başka bir klüp çıkınca 
telâşa düşüp, ligin kaldırılmasını 
istemektedirler," 

Ankara klüpleriyle Basketbol 
Federasyonu arasına giren karakedi-
yi ortadan kaldırmak görevi, Fede
rasyon Genel Sekreteri Osman So-
lakoğlu'na düştü. Solakoğlu, arabu
lucu olarak, Ankaralı yöneticilerle 
görüşmeğe başladı. 

SİGORTA OLUNCA 
TAM OLMALI 

AKİS 
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Neden bu telâş? 
ugün, Türk spor toplumunu en çok İlgilendiren ko
nulardan biri, Göztepe'nin son yenilgileridir. Lig

de, bu yenilgilerle Göztepe'nin liderliği kaptırması 
üzerinde çeşitli fikirler yürütülmektedir. Kimi, Göz
tepe'nin yorgun düştüğünü; kimi, kadrosunun dar
lığını ve yedek oyuncuların yeteneksizliğini; kimi de 
sakatlıkları, başarısızlığın gerekçesi olarak göster
mektedir. 

Fakat, bütün bu gerekçeler haksızdır. Gerçi Türk 
spor toplumu, uluslararası alandaki tek temsilcisinin 
formunu şüphesiz ki dikkatle izleyecektir ama, Göz
tepe'nin, klüplerimiz içinde, her yönden örnek göste
rilecek özelliklere sahip bulunduğunun da belirtilme
si gerekir. 

Göztepe, yükselişini kendi olanaklarıyla ve ses
sizce yapmış, büyük klüplerimizde) mevcut olmayan 
spor düzenini kurmuştur. Bir - iki yenilgiyle Gözte
pe'nin çalıştırıcısı veya yöneticisi istifa etmemiş, bir 
-iki yenilgi Göztepe klübünü karıştırmamıştır. Bu 
bakımdan, Göztepe klübü, son başarısızlıkları on kı
sa süre içinde silecek güce sahiptir. Gerek Türkiye 
Liginde ve gerekse uluslararası alanda Göztepe'nin 
başarısı yine devam edecektir. Bu konuda telâşa yer 
yoktur. 

B 

Bardağı 

taşıran 
damla 

asketbol Federasyonu Başkanı 
Feridun Koray'ın, bir sohbet sı

rasında, İstanbul'lu bir fikir yaza
rına, Türkiye Basketbol Ligiyle il
gili olarak görüşünü açıklaması ve 
bu ligin kaldırılabileceğini söyleme
si, Ankara klüplerini ayaklandırdı. 
Aslında, Ankaralı basketbol yöneti
cileri, uzun süredir. Basketbol Fe
derasyonu Başkanına ateş püskürü-
yorlardı. Faik Gökay'ın görevden 
ayrılmasından sonra Basketbol Fe
derasyonu Başkam olan Feridun 
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NURİ İYEM'İN RESİMLERİ VE SEYİRCİSİ 
Soyuttan somuta 

SERAMİK . HEYKEL 

tümünde, seramik çalışmalarına 
gre -gres- lerini de katmış. Biçim 
açısından yeni anlatımlar ararken, 
özellikle kalınca çivi ve kabara ör
neği çıkıntılar bulmuş. Bu katkılar
la bas-relief etkiden çok, heykel de
nemelerine de ulaşmış sayılır. An
cak, heykel ve mimarlık alanına ye
ni değerler ve katkılar getirmesi 
doğal olan gre çalışmaları, Füreya 
için bir araştırma ve teknik başarı 
sayılmalıdır. Yüksek ısı ile özel bir 
çamurdan alınan sonuç, gerçekten 
ilgi çekici. 

Bu sergisiyle Füreya, renkten 
çok, biçim ve onun yeni anlatımla
rının örnekleriyle önü tutar du
rumda. 

Taksim Sanat Galerisi'nin hey
kelcisi Işılar Kür ise genç, soyut bir 
anlatı getirmekte. Kür'ün, sadece 
yaşının değil, işlerinin ileriliği de 
"genç" nitelemesine uygun. Soyut 
görünüşü ise, heykelleri ve bunlar
la birlikte sergilediği resim - çizi-
lerinde belirgin. 

Güzel Sanatlar Akademisi'nin ge
çen yılki yaz döneminin Heykel bö
lümü birincisi Kür, öğrenciliği bo
yunca sürdürdüğü birincilik ödülle
rinin çok ilerisindeki, malzemenin 
biçim 

eriyen soyut görünüm
lerinde gerçekten başarılı. Madenin 
alışılagelen olanaklarım zorlayan, 
bilinçli olarak geliştirilen "biçimle
rin özetlemesi"nin yer yer en so
mut - soyutunu tam bir dengede 
düzenine sokan Işılar Kür, anlam 

biçim içinde, yeni bir heykel tanı
mı da getiriyor. 

GÜLTEKÎN ELİBAL 

GRAFİK SANATLAR 

40 AKİS 

Bu 

dönüş 

neden? 

uri İyem, beklenen sergisini, 
Ankara'da Alman Kütüphanesi'n-

de açtı: Sıra sıra portreler. Birkaç 
yıl önce gene aynı yerde, soyut res
min ekstrasını göstermek iddiasiyle 
Ankaralı seyircinin önüne çıkan İ-
yem, bu kez somut resmin en okka
lısını yapmak iddiasında. Hiçbir 
sanatçıya figüratif olmaya izin ver
meyen İyem, kendi deyimiyle, "top
lumla anlaşmalı - koklaşmalı" re
simler sergiliyor. 

Bütün işçilik ve icra gücüne rağ
men İyemin resimleri seyirciyi 
kuşkuya düşürüyor, inandıramıyor. 
Gerçekçi görünüşlerinin altında, 
yaşanmamışlıkları, hesabı verilme-
mişlikleri sırıtıyor. Gecekondu 
semtlerinin Madonna resimlerinin, 
rahibelere benzeyen kadınlarının 
gerçekliklerine inanmak güç. 

TURAN EROL 

N 

Önemli 
iki sanatçı 

u dönem, ressamların önde gitti
ği söylenemez. Seramik ve hey

kel daha egemen durumda. 
Türk ve Alman Kültür Merkezi'n-

deki seramik sergisi, Füreya'nın 
karma ve özel olarak 28. sergisi. 
1951'den bu yana dünyanın dört bu
cağında çalışmalarım sergileyen 
Füreya Koral, bu defa, Galeri'nin 

B 

İstanbul'dan 
Ankara'ya 
sevgilerle... 

oğuş Galerisi, mûtad konukları
nı, Türkiye Çağdaş Ressamlar 

Cemiyeti'nin Grafik Sanatlar Sergi-
si'nin 6 Aralık 1967 Çarşamba gü
nü akşamı yapılacak açılışına ça
ğırmıştı. İstanbul'dan gönderilen 
gravürler, suluboyalar, desenler, ge
cikerek de olsa, geldi. 

Ne yazık ki, İstanbul'dan, bekle
nen zenginlikte ve güçte bir sergi 
gönderilmemişti. Fakat, çoğu Derne
ğe yeni katılan Ankaralı üye sanat
çılar -Adnan Turanı, Muammer Ba
kır, Nevzat Akoral, Kayıhan Keskin-
ok-, ciddî gravür işleriyle serginin 
zayıf yanını güçlendirmiş oldular, 

İstanbul'dan gönderilen işler a-
rasında Ercüment Kalmık'ın iki li
nolyum oyması, Mustafa Aslıer'in 
asite yedirmeleri, tekniklerindeki 
ustalık, kompozisyonlarındaki zevk 
ve olgunlukla dikkati çekiyorlardı. 
Mehmet Güleryüz, önceki yağlıbo
yalarında yakalayamadığı nükteyi, 
inceliği, gravürlerinde bulmuş gö
rünüyordu. 
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BAYANLAR, 
KOCALARINIZI 
DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ? 

Şapka, giderek, erkek kı
yafetinin bir tamamlayı
cısı haline gelmiştir. He
le bu mevsimde, saçlı ve
ya saçsız başını soğuk -
tan, kömür isinden koru
mak isteyen her erkeğin 
büyük arzusu, değişik kı
yafetlerine uygun şapka
lar edinmektir. 

— Ankara'da ABC ma
ğazası: Abiye fötr şapka, 
değişik renklerde. Fiyatı: 
45 Tl. 

— Ayni yerde: Spor 
fötr şapka. Model: Joc-
key. Çeşitli desenlerde. 
Fiyatı: 75 Tl. Ayrıca, her 
renk ve desende kasket
ler. Fiyatı: 32.50 TL 

Dolmakalem, sadece yazarların 
değil, çeşitli işlerde çalışan her 
yaştaki erkeğin en zaruri ihtiyaç 
maddeleri arasındadır. Kocanız 
için, pratik değeri yüksek, ciddi, 
bütçeye uygun bir dolmakalem, 
başta gelen hediyelerdendir. He
men bütün kırtasiyecilerde, iste
nilen fiyat ve nitelikte dolmaka
lem bulmak mümkündür. 

— Ankara'da Kızılay'da Kültür 
Kitabevi: Lüks kutu içinde, altın 
kapaklı "Montblânc" marka dol
makalem. Fiyatı: 435 Tl. Güzel 
mahfazalı "Montblânc". Fiyatı: 135 
Tl. Daha küçük bir "Montblânc". 
Fiyata: 45 Tl. 

— Ayni- yerde: Altın uçlu "Par-
ker" dolmakalem. Fiyatı: 60 Tl. 
Ayrıca, yeni bir tip, İngiliz mail 
"Platignum" dolmakalemleri. Fi
yatı: 55 Tl. 

Traş makinesi, modern 
erkeğin, özellikle sık sık 
geziye çıkan işadamının, 
resmî görevlinin elinin 

altında bulunması gere -
ken, zaruri bir eşyadır, fi
şiniz için seçeceğiniz kul
lanışlı, elektrikli bir traş 

makinesi, ona, en müşkül 
ânlarında büyük sıkıntı
dan kurtaracaktır. 

— Ankara'da Bulvar 

Ticaret; Philips traş ma-
kinesi. Fiyata: 198 TL 

— Ayni yerde: Braun 
sixtant. Fiyatı: 265 Tl. 
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M U S İ K İ 

TOPLULUKLAR 

Paris 
dışındaki 

Fransa'dan 

ugün Fransa'da, Bach'in Özellik
le Fransız ve İtalyan çağdaşları

nın musikisini sivrilen başarılarla 
çalan birçok uzman topluluk bulun
maktadır. Bunların arasında, yal
nız Paris'te değil, taşrada yerleş-
miş olanlar da var. Nitekim, geçen 
gün. Şan sinemasında çalan Andree 
Colson yaylı çalgılar topluluğa da 
Tours. kentinden geliyor. Cotson . 
topluluğu, Fransız musiki hayatına 
bir seçkinlik veren bu hareketin i-
çinde en yukarı seviyeyi tüttürmüş 
olmıyabilir: Bir kere, çalışlarında 
ufak - tefek dağılmalar ve tını pü-
rüzlenmeleri var. Sonra, iç seslerin 
ana, çizgileri bastırması türünden 
denge bozuklukları görülüyor. Ü-
çüncüsü de, tempolarındaki kan
lık ve ayırtı alanlarında sezilen dar
lıktır. Bu demektir ki, Colson top
luluğunun kesinlikle belirmiş: bir 
kişiliği, yok. 

Gene de bu küçük orkestranın 
herbir üyesinin, başta Bn. Colson, 
usta birer teknikçi olması ve yöne-
linen çağın musikisinin, içini dışını 
tanıması, yıllar boyunda edinilmiş, 
konser görgüsüyle birleştiğinde, 
topluluğun çalışlarının yakın bir il
giyle izlenmesine yetiyor. 

Programda Leclair, Corelli, Vi-
valdi ye Rameau'nun eserlerinden 
başka bir de "yeni" eser vardı: Ta
nınmamış bir Fransız bestecisinin, 
Claude Arrieu'nün, 1959 yılında yaz
dığı bir süit. İki savaş arasındaki 
sürenin mutsuz ve gereksiz "yeni 
klâsîkçilik" akımına çeyrek yüzyıl
lık bir gecikmeyle, uyan bu önem
siz eser, çalgılara yatkın bir yazı
nın ve açık - seçik bir musiki düşü
nüşünün taşıtlarını vermekle bir
likte, bu düşünüşün aşırı yüzeysel
liği nedeniyle sık sik "hafif musi
ki" katma kadar iniyordu. 

Programdaki şaheser, beklenebi
leceği gibi, 200 yıllık bir unutulma
dan sonra, son yıllarda gitgide en 
büyük sevgiyi gören bir besteci o-
luveren Vivaldi'nîn "L'Estro armo-
nico"sundan P. 2 çift keman kon-
sertosuydu. 

İLHAN MİMAROĞLU 

B 
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Geçen sayıdaki bulmacanın 
Çözülmüş şekli: 

Soldan safa : Aka, Bm, Ada — Darı, 
Utan — Bilgehan — Z, Brerum, B — As, 
An, T.P. — Fes, Sa, Bil — El. Mart, La 
— R, Kürşat. R — Ba, U, Bal — Alsa, 
İlet — Höt. Ba, Kan — Af, Borç, Ra. 

Yakardan aşağıya : Ad, Zafer, Aha — 
Kab, Sel, Blöf — Arib, S, Kast — İbra, 
Mü, A, B — B, Gensoru, Bo — M, Er, 
Arg, Ar — Uhut, tabi, Ç — Atam, B, Talk 
— Dan, Pil Lear — An, Dolar, Tna., 

• Soldan sağa : I. Saymakla bitmiyccek 
miktar — II. Sömür anlamında emir. Gü
nel Kore'nin başkenti. Tersi su — III. A-
çık seçik. Dünya teşkilatının remzi. Ta
sman eşya — IV. Tam değeri verilirse 
sermaye birikmez. Tersi dur — 5. Çapkı
nın gözüne kestirdiğine yaptığı." Tersi 
beyaz. Guevara'nın ilk ismi — VI. Asker. 
Saçını düzenle anlamında emir. Rüzgâr
dan dilenen — VII. En sıkıntılı bakan
lık — VIII. Bir dağ. Büyük olursa derdi 
de büyük olur. Dertlenenin çektiği — IX. 
Eskişehirspor'un temposu. Bir harfin o-
kunuşu. Kör — X. Tersi tarafsız. Haya — 
XI. Dolaş anlamında emir. Bir uydu. Şeh
ri — XII. Tersi bir takı. Kıbrıs Türk sa
vunma bakanı. Rüzgâra emir. 

Yakardan aşağıya : 1. Sürülen kayma
kamın arkasına bağlarlar. Maliye bakan
lığı yenilerini hazırlıyor — 2. 300 lira' ile 
aile geçindiren sihirbaz. Köstekten önce 
gelir — 3. Bunalandan fışkırır. Muhteva 
— 4. Duman lekesi. Bu sıralarda Ankara 
sokaklarında sik sık kuruluyor ve cum-
hurbaşkanının resmiyle süsleniyor — 5.. 
Bu. denilmeden leblebiyi anlayana açıkgöz 
derler. Odunun biraz yontulmuşu. Utanç 
— 6. Göze verilen emir. Bayramdan ön
ce gelir. Tıkın anlamında emir — 7. O bi
çime gir. Elin bir bölgesi — 8. Hayır an
lamında nida. Kötü — 9. Gelirlerle gider
leri toplar, ne kadar yama vurulsa açığı 
büyür. Çağlayangil çalışma bakanıyken 
işçi anlamında kullanırdı — 10. Devlet 
Bakanı ile küsen diyanet işleri reisi. Bir 
ceza. 

BULMACA akis 
Sayı: 10 Cilt : I Yıl : 14 (18.XII.1967) 

Haftalık Aktüalite Dergisi 
Rüzgârlı Sok. 15 — Ankara 

11 89 92 (Yazı İş. Md.) 
Telefon: 10 73 82 (İstihbarat) 

10 61 96 (İdare) 
Posta Kutusu 582 — Ankara 

SAHİBİ : 
AKİS Neşriyat Ltd. Ortaklığı adına 

M E T İ N T O K E R 

Yazı İşlerinden sorumlu 
Genel Yayın Müdürü : 
K U R T U L A L T U Ğ 

YAZI KURULU : 
Günay Akarsu, Jale Candan, Güneri Cıva-
oğlu, Uygun. Dürer, Gültekin Elibal, Teo
man Erol. Muzaffer A. Esin, Naci Ertez, 
Yılmaz Gümüşbaş, Faruk Güvenç, Tarık 
Dursun K., Hüseyin Korkmazgil, İlhan 
K. Mimaroğlu, Salih Neftçi, Gül-Peri, 
T. Kemâl, Selma Tükel, Turan Erol, Şe
lâle Okan 

RESSAM : 
Cemil Ünlütürk 

FOTOĞRAF : 
Dinçer Olcay. Ozan Sağdıç, Alyat Burç. 

Asil Hürer. T.H.A. 

KLİŞE : 
Doğan Klişe Atelyesi 

OFSET BASKILAR : 
Doğuş Ltd. Ortaklığı 

AKİS Basın Ahlak Yasasına 
uymayı taahhüt etmiştir 

ABONE ŞARTLARI : 

3 aylık (12 sayı) 15.00 T.L. 
6 aylık (25 sayı) 30.00 T.L. 
1 yıllık (52 sayı) 60.00 T.L. 
Yabancı memleketler için posta ücreti 
eklenir — Geçmiş sayılar için iki misli 
fiyat uygulanır 

İLÂN ŞARTLARI: 

4 renkli ofset ilanlar : 4.000 T.L. 
Siyah-beyaz ofset ilanlar : 2.000 T.L. 
İç tam sayfalar : 1.500 T.L. 
İç çift sütunlar : 1.000 T.L. 
İç yarım sayfalar : 750 T.L. 
İç tek sütunlar : 500 T.L. 

DİZGİ VE TERTİP : 
Rüzgârlı Matbaa — Ankara 

BASILDIĞI YER : 
Hürriyet Matbaası — Ankara 

BASILDIĞI TARİH : 
15 Aralık 1967 

Müessese Müdürü : 
TACETTÎN TEZER 
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Vah vah...keşke UNIROYAL*alsaydı! 
Sağlam ve rahat lâstikler üzerinde 
yol alırken her şoför arkadaş sık 
sık böyle lâstiği patlamış vasıtalara 
rasgelir. Evvelâ vah vah, der ge
çer. .. Sonra gözü, tekrar tekrar, va-
sıtasındaki aynadan bu manzaraya 
takılır... Vaktiyle patlayan lâstik
lerden o da çekmiştir... Lâstik pat
lamasının ne dertli bir iş olduğunu 
bilir... İşlerinin erbabı olanlar bu 
duruma düşmemek için şimdi bir 
tek lâstik seçiyor: UNIROYAL! 
Evet... UNIROYAL! Terkibinde 
harika birleştirici CVC bulunan lâs
tik... Sadece naylon iplik kullanı
larak imal edilen lâstik... Isınmaya 

UNIROYAL meşhur U. S. ROYAL lâstiklerinin yeni ismidir. 

en mukavim lâstik... Üstün fren 
emniyeti sağlayan lâstik... Defa
larca sırt geçirilebilen lâstik... 
Siz de vasıtanızı UNIROYAL lâs
tikleri ile donatarak lâstikten ya
na rahat ediniz. 

Yaman şoförün lastiği 

(Manajans-4147) — 4 6 0 
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