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Fevzi ÇAKMAK

Demolaat Partl'nln
Yerel Yönettmlert Devralması

1+ la} i 195 ımı rının ardından, }'1nnl yedi yıllık

Cumhuri)' i Halk Panl i CHP) ıküdan sona ennl "
Dem kraı Panı ( P IkUdara gelmIşli. Cumhuriyeııalihind

ıık kez b ka Ir panl IkUdara gelmiş e rônellm erkı

d i mi i ,22 layı i rlhınd R nk Koraltan 1 eli ba
kanı; la! 13a)'ar, Torkl CumhUriyeti'nin açanea eum
hurba kanı i rak ıldı. Izmlr'dekl DP ıl e, bucak ve cak
1 kllaılannda umhurba kanı e me lis ba kanı seçimi
dolayısıyla kuLIama i renlerı dozenlenmiş, kurbanlar ke-

tarlhınde kabıned yapılan bır değl ıkllk]e aghk "e 05 'al
Yardım Bakanh rc\'1nd bulunan i 'ınaı R Bel er'in r n
n Dr. Ekr m Hayrı • tunda geurtlmişu. Dr. Ekr m llayn

ıunda ,1::mır ıy llnln nemlı bır ısmıydi v Dp'nln
1zmlr i r rOnOn kuru ulan arasında yer alınısu. 1 nd 
r 'In ı]k kabm i. burakrauk ::elllklert agır basan. de teı

t ra ın hıp lan kı 'lerden oluşmuşıu. Fakaı kabln
DP ruhunu nslLmadl erek i -le. DP i kılalının bek·
lenıllennd n uzak kalmış \' parti içinde eleştiri konusu ol
m ıu. u n d nı uzun luklu olmayan bu kabme 'ertn
9 tan 1951 tarihinde B bakan lender . )'en1 kabın ını

a ıklam LI Bu kablned . lzmir • tiJletyeklUeli Halıl üz)' rok
i leri Bakanlıgı ' Ekrem Hayli -'standağ lık \' o-al
Yardım Bakanh revlerinde bulunmUŞtU.

1950-1960 Yılları ArasındaDemokrat Parti Hükümetlerinde Gorev Almış İzmir M1lletvek:ı.llert

Bakanlık

D vleı Bakaniı ı

i urma Bakanh ı

Eskı

M1lletvekıllert

Im,' hır barraklada d naulmışn. Cumhurbaşkanı

tarafından hakum ı kurma Teyı \' rllen dnan Mende
2 ) rthınd ılk kabınestrn lusrum::nıştu. tende 'ın

kabın -ınde, I:mır ııll ıv kıll nnd n Halil Ö::y rak dalel
Bakanı. \111 B man tıllı Egıtlm Bakanı, Zahro -eL!
Ek n m' \' ı r i Bakanı larak Te\' almıştlo E)'llll195

tlı kilau bon)' ınd cl ba,ilk bir panik ha\'ası ona) çık

mışlı. Ilh bak nhklarda Te" alınış bw .ok panı.lıler r
tada kalm ll. BT kısım panılil rm er parure e erken. btr
k mı )' llcn aynlm u. T kUaı, o nçlenn kuca ma
kalın LI 29 Hazıran 1 - tal1hınde er ekleşen CHP . u
ruh yt'nd p nı dh'an areilgın ılen ıl başkanı a::ır
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Ça atay'dan b alan
bır parçalanma na) aLkmış, kulislerde 11 kı nın daylıgı

On plana çıkmışıı. Panll Ind sen muhal feLL n yana lan
lar unnan'ı, panlll n i r Dr. LeblL Yurd lu'nu, ıhmhlar
ı e Re aı Leblebl i lu'nu 11 ba kanlıgı k ILu unda rmek
Isııyordu. Fakaı ılldar "'Urulu 13 Temmuz ıarıhlnd yap
ugı LOplannda iL muhaslp (ıy i avukaı Kenm B Ş rl r't ıl

ba kanlıgı g r in g-ıırdl.

çimlerin ardından Dem kraı Parli lideri nnln ılk izmlr
z:1 areli, 13 Temmuz 1 5 lar1hind gerçekle I. umhur
ba kanı Celal Ba 'ar, Ba bakan dnan Mend r 13 bal an
ardmıC1S1 am 1 A alu, enelkunna v km i k mu

Lanlannın ıçınde bulundu hereı, İzmır'e eldi. H y I,

İ=mir \ alisi Osman bri dal başkanl.ıgında mm ıdari ve
kert k'Urum amirI rı ii bırlıkte binlere k lLarafından

kar ılandı. Huk-um n na e erek, burada halka hlıap

eden Cumhurb kanı, r. Ekrem Hayri -. tunda tarafın

dan e\inde agulanrnışu. bakan Adnan 1end . nkara
Palas'La partihIeri r arn 'a !mişti. Toplanııda panIIller.
CHP ıktldarı zamanında b kı 'apan ıdare am rlerimn hala
başında olm ını Ikay L ederke~ Başbak n, kanuni

deıınere da andı üre u kıŞiler hakl.anda rekll i lem
lerin apLlacagını i[ cl Im li. Heyeı icin Gl, - n u'nda
bır yem k ertlm , n i gün heyeı İsıanbul'a h r k t eı

mişll

1950 yılında Gerçekleşttrtlen Yerel Seçımler

14 1ayıs 195 yılı çimi sonrası, hükOm i alm!
Idugu kararla i Aralık aylannda ayn .. )'Tl larak

. pı1acak lan k v mahalle muhlar imi rının, 13
A USLO 1950 -nu ıck elde apılmasını, bır kararname ıle

\cılıliklere btldlnn v rekli hazırlıklann yapılma 1 al 
malanna b lanm ını i le miştl. Demokraı Panı mn, muhlar
çımlerinl bir . ne ıoplamasının ardında aıan bepler

i, erisınde, ülked k ndi i hine n ha"adan fa dal nmak
\' CumhUriye i Halk Pan 'nın içinde bulundugu lumsuz:
durumu kendı i hlne e\1rmek Istemesi eli ordu. ın n
kütüklerinin 'azım i ml ri 22 T mmuz ıarihı \ubari i
biLirllerek. edi n b yunca muhıarLıklarda a kıd bek
i Ulmiştt. Panl 1 kıtallan çim çalışmalarına ba larken,

rP'11 yetkIliler II i rt z rek, pan:ıl1l r \' mahaıııı kılal

üyeleri ile L planıılard ulunmuştu, CHP. m. halll Im
Lrde mubal r 1 v rll ek ylann ülke dem km i ını ı II 

veLlendirecegin vurgu yapd'ak eçmentel'den y i Lıyordu.

eçimler öne i i IP'lıı r kazarısa bile, onlara g rev v r\i

m ecegt sö i ntll rı Ilz ıin CHP'nin ayın rgan1 olan
lus gazetesincl ya micınan bir yazıda u ıfad i r rv rll-

mill:

HP'de gırt 'Or. DP'n/n ald.1tJ 'te1k1n
lerine in nm 'mız DP'den olcna)'an muhwrlara Il ler
bile g re' v ri/merc e 1 r3 da CHP aday/annm muhıar

seçilmeye j' lund kı propa,aandalnr tamamen ,/sızdır".

Seçim ması L Ik en linde alınan nu lar, umhUriyel
Halk Parıılı vr i rd m mnuniyeı yaraLıııl ll. z IIlkl i
ıanbul'dakı muhıarlıkların % 60'a yakınım umhurtyeı

Halk Partisi'nin kazanması nemli bır ba arıydl. lınan bu
sonu ları, halkın Q aylık Demokraı ParLl Ikudarından

duyulan m 11111l111I)r i ızlı e ba La an H Ik Parııııı r, alış

ma1ara d vam edildI i \' kendi içerisindekı 11ahaılan ona
erdirdlg1lakdlr \'aıand ın kendısm y v rm ın i i In
hı bır nedenin lma)'a ma inanı)'ordu. D m kraı Partl'de
eçim nu larından duyuLan bır hayal kmklı havası

hakimdi. luh i ~ Un Iddıalann aksin ıkudar pantsı

çimI rd alman bu n li enin. üç a lık Dem kraı Panı ik
Lidanndan duyulan l11eınnun1}'elSl2lik nucu ol~ road. ,
14 i ta ımı rinln urdıgı reha L n • pani i ki
larmm iyi alı mamı Im ı ve D m kraı Panılı \'3lan
daşLann muhıar lInıne kıymeı yerm mı olmalan 'Ia
açıklamaya i m ll. '11ea muhlar ımı rind partlden
ziyad şahsın n plan ıktıgmı, bu nedeni In nların lı

oy verdiklerını; o alus hangi partidense o paninin kazan
dıimıı rtaya k n nu 1 n da bu kıld umak g rek-
ugt ikudar r i rinde Ifade edtlnli li.

13 AgıIstos ı950 Yılı Muhtarlık Seç1m Sonuçlan

Partiler Muhtarlık Sayısı

Demokrat Panl 18.227

CumhUriyeıHalk Partisı 13.025

1o.1.i.lIeı Partisi i 130

Bagımsız vc Karışık Llsle 6.524 i

lzmtr tlı

5 3
330

5

54

Kaymık' Hill). i~ 1= t:dlkler. 1950 I' \'ıl/ard

Yayıııları. i.=mır, 10Lo,. 179

Muhıar e tml rının h men ardından, 3 yınl 1 Otari
hinde b ledıye s Im1 ri gerçekleştirilmi ıL. n ı eçlm
ler!nln ardından ütı cdc, partıler arası ıkin ı nt:mlı çekişme

belediye seçımı rlnd anmıştı. Bu cl n mde yapılan ma
haUı e Imlerd , B 1 diye Ba kanlan , . Im ma ı olu n
B ledıye M ci ı u i rı ıarafından se ili' rdu. Im on
rası mecll u eleri i ıerlerse kendı aralarından i ıerler e
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Gorev Tarth1

1950-1960 Yılları Arasında lzmtr'de Görev Yapan
Belediye Başkanlan

--,----------,

i\; 7Ulk: 1 ; bmr IIl11lJ,ı:.I. -,

Halk PanıllI re göre im y nılgisinin n denl rı inde,
en i seçiınd ldu u ıbı ehIr v kasa al rda p. rUy lan

ılgınin a:lıgı. Im t mıllin ni pl olmaması v hcıkamerin

)'apnu oldu II baskılar ' r alı)' rdu. Kamu }'Undakı enel
kanı, se. im nuelan iI halkın DP ikLldanna iLlm dının

d \'am elli i )'olunda)'dı Halk, daha [azla 'atırım adına ık

ıidar ı artısin all b i dı)' ler Y' netilm ISLeglnl na}a
1 yınu LU. yrıca HP'nln seçimI rde aldı 1 yenUglııl11 arka
planında Halk Panilı net cikrln "Oed 'i i' mil/cı i lerinI
i rJ g, remez i'c ıyı dıJ.şı1n me:: h Id bullimm Dem kmL Par
ıf re)' i' rm yin1=~ khnd kı dl1Şün . halk n :dinde
ın nfı bir t ir 'apmışLl Beledı} Çlm1 rtnd DP adın lde
dil n boyuk başan nra5t Ba akan dnan 1 nd res,

CHP aleyıııne u özl rl yı ın kı 11 g rl ı almarnı tı: "Tiirk
WL Ll, Halk P:mlsl'nl J.f tayı 'ıa Iklidar lan lasfl c lml tl.

3 E lal'de muhalereH n d L np eCU".

çimIere kaıılan dlaer muhalefeı partls1
olan \illet Panisi. se mi rden kı clıgı

yu alamaya ak" b ledi)' m
lerindeki ba.arısızlı ının 11 d nlnl

em krat ParU'nln "/kudarsız

beledi 'e lmaz. 'i takdird ıkti

dardan bır - y bekl mere h1k-kınc

olmaya kur. Bel dtyenin nl-mel
ırınden mahaTle I't: b Iden1z:J ra)'da-
bndımı< k I liyoı anız mutlak uretle
~Jlarınızı DP adayları lehınd kul-

R3uf mı 1/ I, nınlZ~ tarzındak propa anda
faaliyetine b -\apeaklı.

Belediye se ımlerinin h men rdından r kı Urllen il
en i meclIsı çimlen cl DP'nln zafen lle onu lanmı.ştı.

DP 55 ıld ımlen kazanmı n. ızmir'd kaulımın dü ok
ldu II seçımı rde, DP II ıL ed i azanırken, CHP Ilçeyl

kazanabi.lmişU.

meclis d ından bır adayı b kanlık g r vlne llrebilıy rdu.
Y r Iıdare anlanıında büyük nem arz den b i dIye se lın

lerin ıe n lik hazırlıklara u los a ının ıkin [haCı i lle
birlikı. b \anmış: panll kılaclan 1 plannlar dtlZ.eııle 'cr k,

ledl' m clıs il 'dıklertn y nelık da .iannı bellrl ml .
ardından halkla pa laşlnt lardı- Imlecd n bır ka On
ne umhurba kanı Celal Bayar b:mlr'e bır :::Iyaretl bu-

lunmu lu.

Bdedl t kilatlannın bulunduğu b i elerde. ylall O
'llmda 'apılan Bel dı 'e Imlerin. ulk gen ıınd katılım

ranı 'bS ,2'ydı Panl1 nn aldıklan nüklan \' oranlan
ise ö i dir. D m kım Partl r Y5 }' ıle o 'ların

%57, • ını; umhurtyeı Halk Partisi 70.60 )' ıle o}'lann
%37,5"lnl; alleL Panisl S .131 layların %3, '[nı;

BağırnsLZ adaylar .071 ile ayların % ,'ünü alım lL.
• Lke n lind ki 28 b i diyeden 60'1 DP'y e mi ,
beledıye II -eliklenn en 5. üreli emokraL Parti. 3.44
oych i umhuri 1 Halk PanISi alrn , 147 a' lik t Bcı

Pani i. Ba msı::larda 25 üyelik eld rmlşıl.

tzmir'd b ledly imlerIne olan ıl i muhLar çımler yl
kıya landı mda d ha fazl y h. İzmir merk 'zck % 'Iık

oranla n fazla kaltlim Eşr fpaşa'da Tulurkcn, KaTŞlya

Idda %-+ - .T ık'te -.' \sancak \. ) alılar mL
lerind ı- -35 arasında r kle m tl. [zmır cl t planı

b ledt 'eden 21' ını Dem kraL an ka=anırk n, 'ını

umhurIyet H.all Panl 1 kazanmı tl. İzmlr Merkez'd
beledly meclis ay lıklerinIn oğunlu unu D m kraL PartI
kazanmı LL DP ad lan i Inde en ra::la oyu Ikret Pak r
(27.7 of) almışlı. C1IS a 'ell~e ıi n di r kişiler

Em"er Br, Dr. lahaıtın Akçı. ek. Dr. Hosam tUn P 1 k,
B drı Ak rm.an, Hllrrem KubaL, Hakkı aya, Faık Özkıh .
~usta[a Kalfa, En r Baki lu,. akru eUma, Abdullah
rde, K mal Tonay, Cemll TugalLay, ahri ydlnç, R ha
rkızan, lı Rıza B nli, GalIp on, u tafa H dar azlı,

dnan Davenel, ii lım lan}'a~ T ,·[ık Hak mez lrf: n
an~lh:ı., Hulus Enıırk, t hmeı D ruk, Halıs erlş1ı lu,
lehm ı Balkan, ulerman \ .1 hmeı zra o. sman
urt [nangil, All Rıza Akın I, Ali Altınla, AhmeL Par, iL t
enyazla ısıınlerd n luşmu tu. Fakat seçımı rde pari! il

ba kanı Rauf Onur al, aldı ı az oy n denıyı a Ii üyellkt
er aJarrıamLŞu. cak LO E '101 tarthınde partlll merke.z..ınde

)'apılan i planuda. Rauf nursal, rapılan ,lama nrası

meelıs U)' lerinIn gunlu unun 'unu alarak beled e
başkanı ilmişLI.
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15 Ekım 1950 11 Genel Mecl1sı İzmir nı Seçtın Sonuçlan

Uçe Nııfus Kayıtlı Seçmen SeÇlme Kanlan Üye Sayısı Katılım Oram (%) Kazanan Parti

Bergama· 66073 23456 11842 3 52 DP
Kınık 33217 15767 496 2 53 DP
Tır 50000 2 -tl II 66 4 DP

i

Karaburun 6843 -tH2 2292 1 S:> DP
Bapndır 30921 16746 7393 3 OH DP
Urla 1 -tLS 91 5704 1 62 DP
Foça 10278 560 2307 ı 5 DP
Men m n 36472 IS801 6373 3 33 DP
Merkez 255778 147500 35497 13 24 DP
Kuşada i 17706 9575 4240 ı 44 DP
K malpaşa 265 144 7 - 1 2 65 DP

DikIli 12587 6712 2855 ] -t2 CHP

Çeşm 12331 5945 4267 1 7l CHP

i T rb lı i 22670 13068 8573 2 65 CHP

Kıra:: 19356 9771 5254 i i 53 CHP

Se~ rthl T 9436 ....568 2526 1 )5 CHP

Dd mtş 82-+12 45705 21935 5 -tl CHP

Kınık li -I LLL: bırlıkıe hesaplanml'ıır

K;ryn'1k. Lt/uın \ 'ilmi. Demoim/( Parı! nemlnde HPnln ızmır rgoılenm,' i 1'< • Imler,
lJS.1ns Tc;:J), " 66,

o '[il Bılımlt'r En tiCıl ıJ (l'I)'IIl/;ınmamış Yııksc:k

Im nu larım In e1 ndi Inci , DP'nin en u lo ldUğU

İ::ınlr M rk -de kaoiım ranın düşük olm i d kkm eki-
ıdır. Bunun en öneml Tek I, arka arkara kazamlan
cim i rln. DP L kilaunda \' halkla araLml oldu ra-

haılıkıı.

iktidar-Muhalefet ilişkılerinin izmır)e Olan
Yansımalan

ikLldara i n Dem kraı Parti II ana muhal rı l p rtlsl CHP
arasındaki Iii kller tüm DP ıluldan boyun alıp gergin
olmu ; Kıbrı ve NAT gıbı dı polıtlkaya ılı kın konular
dışmda. panll i' arasında uzl 1 k az r kı ın tt. Bu
d ncmd iktIdar lle muhal fcı arasındaki en n miı can ma
noktalanndan birtnl s1 ' l uz r1nd gider k tkı ını artıran

din i U oluşnınnu ıu. mokraı Pan!"nin Iktidara
l' Ind n onra. tüm ülk d Iclugu gibi bnlr'cI de dini

y md bır anlanma k ndlnl g term- tı. dnan 1en
der 'in hukum ıpr Imlmınd na 'a koydu u ~Halka mal
olma 'w7 tnkılapJar~1 nslnclc yci alan Türk ezan, DP ık

udarının i i m i k im )' n lık Ilk açılımını lu ıura ko.
Zorunlu din dersleri, rady da derek art.m din pr amlar
ve ıık Iya tlnd adından z cUlrmey ba I. yan maat

v L likaLlar, Iktldann Orüııüğü. s\ya lin belli başlı

nu ları dJ. Arap'a =. n u rgulaması la, i laml kesimlerde
D m kraı Pan!")' y n i k var lan ıemk1nlı akl ım tama
men i ne ekti. luhafa::akar kesimdek bu h yecan saur
i ra u z.1e.rle 'ansı' rdu: M27 - nedır hı biT hokınneı

re 1 1 /amanhk hakkında bu kadar 'u' ~k bır se\"!~J "c
a/akıl -termemiştir"; ~Hazreli Pe' am r Mekke)1 {ew-
dlp de Kabe-yı . luaz::.ıma 1 puılardaCl ıemlz} dı~ zaman
lu lunmnlar an ak bu kadar he'ecan i ınd )'diler". 1950
ımı rının ardından Arap ezan kunm ının erb t

bırakıl aı hab rl'rnln k nmoyunda cl i mnya ba la
ma ıyla berab r, izmır'ln bazı emtl rlnd kı camiIerin
m1 nar i rlnden rap a zan lerı duyulmaya başlanını Lı.

Ya 1 duzenlem yapılm dı 1 gerek i i d Arap a ezan
ku 'an mUe.:::zinler hakkında )'asal' lem apılnu u_ Ezanın,

rap a okunm ma Izm veren yasanın J Hazlran'da
i lı 'Le kabulünün n ı unü, halk rap ezanı dinle-

ın k adına camU r; k muş, =ellikle Ht ar mı' i nı:ınd

muazzam bir kalab lık t planınışu,

DP Iktidarı n~ i nd r' 'In bu La\"lrl rı, laık umhun 'cu
h cl rai n hareketl 11 :emln ha::ırlam u n yıllık \ktidar
cl n mlnde kamu yu ıa fmdan. k i n ıla k lan Tlcam
ı larck l ,Malat}'< ull t ll, Bursa lu arnı layı, urculuk
gıbı dIni harek tl r, t plumda rahat ızııl< yaratma)a,
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R mıarafmd n e\ lm alınrnışn. 1953 ,ıl Aralık a mda,
Hp'nın ıum mal varlı na ıküdar Larafından i konul

du unda, bııır ıkudar,'aJl1ısı kesimlerde m mnunı 'C[

) lra m \ isan k mımd bulunan CHP 11 merk ct bı

n ına i k nulmu ıu. Bunun CCerln İn nu E\1 R . nt
L rarın an iI m rkezi larak kullanılmak uz re paruye \' nl-
ml LI IIP'nln mallanna i k nulacak yasanın 'ururlu

nn lIlın ardından l=mir merkc'de 1 '1 ıapulu 2' i La-
nU p uz L plam bina ha::ln d \"Rdıleceku. il L kdaunın

i B nk il ndakı 3- lıra LUıanndaki h - bı da d rL rdarlı a
punımı lt

Fuan'mn A 11,-, 1 ın /:::mır'e Gelen umhurb;ı;k.mı el.ıl B.ı}.lr

( KaFı.ık. JlP/K.ol\{ Ar.o/ı'ı, ~_IBB_IZF _ '''UJOH-001)

< ran kım la/n dlannı Laşı an umumı,\ rlenn iSLm-
i rtnm d ı; Llrtlm 'j ~ l klıflm Beledi} leclisln unm LU.

la 1mcL In nO lmak lt:: re CHP'lı eskı Idare iI nn i Im
i nnl L i n i imI no gu d ünlmişI.L İsmeL in nil Ma-
hall fn K r d • h.\ı lan ilk bntrli suba} lan dım

u aha ın ı ml vertıırk n: İsm L paşa BuJI7ın, Ca=i man
P< " In nil dd i, ljchaLpaşa Cadde i, İsmeL lnono
Parkı, \ 'aıı Rahmi Be)' ParkL larak d ıl' LlrtlmişU. in nü Lı

- -(nın ml i ılı E ILIm Bakanlı 'nmaldıgı kararla tlmık

K mal i larak de lIrilml.ŞLL 1951 }ılında ızmır

1 dı' i n ki Idar tararmdan mü::e olarak kullanılm i

ta rı n n in nU Dun d dugu eyı islimlak der k L
ıkann u. la ın rdından CHP 111 ktlau. e\1 salın almak

i ın h r k l m \' İ=mırli tU cariardan enr R mıl

İzm1r'de Sosyal Hayat:
Göçler, Kentleşme ve NATO

1 5 Iı ılları bırlıkı Tllrki}'e'de kentlesm he ka::anmı i.

I:mır k ml oranlan ın dendi Ind ,Ankara, dana \
ıanbul'd< n nra li)' rdu, Rauf Be 'ru nun verdı i

rakamlara re, 195 -1 55 yıllan a ında ken i nor
anı hızı nkara'da 9,-+: Adana'da %75: [ıan ul'da

.2'1 'dı !.zmir'd ise ran 5. ·LU. Kenil me har k i-

i n i d gm ranıılı larak İ.=mir ulk iCind n ve dışından

n alan ıll r arasında 'dı. Bu o harek tlert i nd
z runlu 'a da ba lı ler bulunu 'ordu,

m k i Panı ıktıdanrnn ılk pUannda. en nemlı Iplum.
i runlardan bm Bul a ' Lan'dan ülkere g len J rdı
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\'ın

Ian-

1950

hirdi. gırl tkl i larak
alan bnir, bunun 'anında

almışnr. Gelen gÖÇIllenl rın

1zmır tıı Genellnde Bulgaristan Goçınen1erlne

Dagınlan Tanm Alanlan

eri Urm i ml rı d \ m d rk n, enler Bal va Ilı-

lan 'nda bulun n mi fırhan d a rlanmısu. B k n
i nd re, u l rınd kı izmlr ::1 'areti sırasında, 'anınd

G n " tult LI '\ rdım Turkı . tıllı K miL bnrr
u i B kanı Dr [th m V f lle birlikte aôcmen m -

afırhan In ::1)'< r II ulunm LU, çmenlertn ihu 11 la
nnı kar ılamara )' n Iık larak İ:mir halkı ve e Ltlı
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\ al, Kemal Had,mh ile. 'ATO Kumınetuu

'ner.ıl Kenda1fın nlşm i

l\;Jyn:ık .-\1'/K.-\.\/Arşın. D.1H-" AH rsell- ~

ra urmalarda, l.::mir, personelin n fa::1a re\ al
ma ı \' r \ rennde kalma}'ı tercih eni - rı rden bın

i rak n plan oknu.şıl.

1 '1 rtn - nlan -la birlikte İ::mır'ln '31 ha 'aund
m rtka ıkı i kendini daha fazla h lllrtr Imu ıu.

l:mlr'de bulunan. Amertkalı \ yabancı uyruklularla
l.::mlrlıl r ındakı ili kileri 1- linnek i ın 1 - )1lında

kurulan Tork-Am nkan Deme . 1955 ılında. lli fırper

\' rı r ulübü bı sh;J ör!!Üılenmeler01 ıurulm u. la
manla ü i do.::e ' Am rtkalı }-et.kilılerle bnır'in kın all lel1

lma I,

ve

l rl n
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İzm1r~de Demokrat Part1'nln Siyasi
Nüfuzunu Artnrması: 1951 YılıAra

Seçtmlert ve 1954 Yılı Genel Seçimler

14 Mayıs 1950 seçimI rı onrası, ıkı ayn 1lden se Illp bır ılı

L r 1h eden mılletvekillerlnd n b alan yerler 1 ln alk·
nellnde 17 ilde, 20 mili Lvekllll i ın ara eçim yapılma ı

karan alımınşu. eçim s ma ı R rık vket ince'nın Manısa

ıll L kUlıgtni tercih tm i ması bo alan izınlr ii-
i ı\'ekıllı IÇin de ara m yapılacaku. eçim alışmaları

i lnde. CHP ada)'lnl b 111'1 m k i In 1951 yılı Agtısto a
b ında çalışmalannı' unla urmı.ş ve 11 başkanı evk t

dalan ml11eıvekili ada (i larak belırlenmi ıL. DP'de. Li
b kanı ıbrahim Pen • Araı'ı aday termlşti. CHP Genel
B kanı İsmet inonü, ım çalışmalannı başlatllgt b ın

Loplant ında halktan oyunu sareLle kullanarak, Ol' ıku
dannı dogru yola eurmesınl tl· rdu. İktidar bır an n
u 'andınımalı Ye mill 1 nı leknnı dogru yollarda :ürı:u

m k mecburl -etinde oldugu haıırlaıılmalıydı. e menln
vereec o lar, ıleridekı O n I ın ro mlekeLln ıd re ln
y n i' eeku.

16 Eylul 1951 taTlhlnde yapılan ara seçim sonucunda, olk
g n linde 20 mllletvekllltgtnd n adece inop ve ıva 'ı

ci tP kazanırken, M11l LPartlsı nel Sa kanı Osman B lük
ba ['nın memlekeU Kırşehir'd dahil lmak üzere clig i' LOm

y rı rde D mokraı Panl eçimi kazanmışLL izmir g n lInd
kaulım oranı yüzde ılının blraz Ü Lünde ger ekı ml ıL.

Im sonu lan DP'nın Izmlr'd kı ünü bir kez daha 1'-

ıaya koyarken' rahaL bır Imin ardından İbrahim Penev
raı DP'den İzmir liU lV kılı larak eçll.m.işı.1.

CHP, ümitle girdi i ımı rd n ha 'al kınklı il a rıh

yordu. Paninin a!!lr ıoplarınd n olan azım Gol k. 'ıh, ı

Erlm, ecmeddin dak, LCIlIu Kırdar gibi I ImI 1', ınıleri

kazanarnamı ı. HP'nln Imlerdeki başan IzIt ının n
n mil nedenI ri ara md •ıkudan d nemlnln i ımı rln b 1

b lamalan, yer 1 i a ıl dıkl al almarnaLan e k ylOI'r
cl nok p Ulikalar on ya 1 ymak yerıne 19 Os ımı rll1d
oldu ı gıbı sad ce i ın l tn nO cızerinden ıya l yap-
malanydL 14 Mayıs 'Iınl rının ardından gerç kle llrl! n
be IncI eçtmd il d H Y nık ayn!ıntŞll. Bu Ar ı ıncl'

parti, bayak bir ha al k nklı i v dağımklık)'a ark n. 1\
ba kanlıgt üç kez i d i lInll Lı.

16 Eyhll1951 Yılı Ara SeçImleri ızmır Sonuçlan

Kayıtlı Seçmen sayısı . Ji6.70B

oyunu Kullanan seçmen sayısı 19H87

Kanlım Oranı
i

'\ı 51.8

partJ.lerın Aldıklan oy Mlkran ve Yaıde ornııı

i DP 10L959 l\ı 52.

QIP .1l3 %43,33

Ml' 7.056 1 .3,6

1zmır llr;elert seçlm Sonuçlan

tlçe Seçmen Kan1an CHP DP MP tBaıtımsız

Merkez 49.807 56.330 18.002 34.984 2.S8L .

Bayındır 16.741 9.739 5.232 5.923 H2 33

Bergama 23.582 13.343 5.207 7.847 310 22

Cesme 5.9.36 4.360 2.445 1.885 3 7

mkılı 6.896 4.010 1.757 2.045 189 19

Foça 4.559 2716 1.278 1.3+1- 85 9

Karaburun 4.129 2.676 129-1 1.331 36 15

Kemalpaşa 14.773 i i 1.375 i 5231 5.923 H3 33

Kınık 15.475 9.630 i 4.038 5J38 303 151

76
71

35

Ka mak: Erhan \Ilimi. Dcmokraı P.ırıi Döneminde HP'nIn ızmır

rgııı/enmeslıre eçimler. BO o 'iiI BilımlerEnsılIQ U 'a ıniıınm,ımı'

Yük ek Usa.ns Tezi), . 77.

1954 yıh iktidann, muhal Ll ba kı altına almaya y n Iık

aldıgı kararlarla ba tam II 1 -3 yılı Aralıka)'lnda ıkarıl n
}'a yla, CHP'nln m II nna i konulması ardmdan ana
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umhuıi . L 1 MıHeL Panıı, ızmir ıe kılannın ge lU LU-
rulmasını r k e 1 r r k, l;:mir'd e Imlere kau!ma-
'acaku. Turkı' Köylo P. rı i'nin O kı Id n oluşan bnlr

:ıda}' Iısl Ind I k iI r}' i' alı,'ordu' ıhsan Cı\'3. lu,
. urt Ca, lu \' Yalın .ı lar. İ.=m rde Imlere bır k
bagımsız day da rm1Ş1I. B. ımsı:: ada} lar i nde .. F, hli

d ar Fazıi lacan, 1u "ıafa ıfı ı. hm i Ar lan, Hadı

Oura, Balı ) ranlı, Tahıl' Di\'lik. dn. n Karasu. Alım t

Tevrık Erk ı . Ozturk rı, km n üer, . Kazım

üren, All an. B. Fehl111 Tıık i yer alıy rdu.

eçim nce 1 pani liderleri, eçim ezilerin ba Iarnış i ın 1

In ml, 1 ,l n tarihınci l=mlr Cumhurt, i ~Ieydanı nda
çmenle ulu muşlu. Lnı nu. p rusının hukuk d \'Iellm

kurma}' lunda) paca i ana . de 1'ıklıkl rtne nır ra
parken. hakim i mmaıı, Z rk Ullİversl.l , r \' konulannda
parti inin i \ nnı ort. k mu u. ikudarın k n ml
i'a line el Urller getıren In ml. petrol kanunu ıbı )'a i

c.lü=cnlem ı rl yaban 1 rmaye e. ge ını dönemI rd kı

kapitüla ynıarı hatırlaLan nemli ayrı 'aldlar sa lanciıgın!

ı fade ediyordu.

HP lId linin eleştini rin • 2S 'ı n'da l2mır'e i n
B bakan \dnan i nd i' , E)'Iı:ı1 i dam 'ndan evap
\' musti ı nd r , -\'aıanı 'ıu' rsun d mek, o mem/ekııı

lhuJal \·k t!lm krir. Kı ndl1,rt yaban, Tma 'er a/c 'h
cardır/ar. petrolli i.Ş/eımcyec klermr. Bız bu kanun/an
ıkardı ımı:: i Inde bahll)3n::~ ifadelerln 1 bulunmu lU

rnca CHP'nin mallam1 ,i k yan yasal düz nlem a"u
nan Mender . dünyanın hı bır yerınci IIP kadar mal
varlı i n ba ka bir partlnln bulunmadıgını, apuklan \ ln
mılleııen p edilen ın Itn mılleı d vrı oldugunu
ö'l mi ll.

2 la) - -} ı..arthlnd

10.26. 3 nı nden .
me katılım oranı
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i

I::mlr Im nu lan Dem kraı Panilil r in bo '\lk bır

::a~ rken, H Ik Partılıler i ın lam bir hayal kınklı }araı-

mı ıı. P, m rk z dahil 1711 den sadece d ml \'c
C rıhı ar'da ımı rl kazanmışlı. ızmır lerkez'd, DP
1 - 27 o alırken: HP ol .56 o)' almışu. İkı pani arasın-

da farkı h men h m n ıkı kaıın Ozerınd }'d1. Di r li 1-
rd P i bın bır }' rarkı ro \Tuttu.

1

2

3

5

6

7

8

9

10

II

12

D
1

15

16

17

18

19

20

1954 Yılı MtlletvekılJ Seçıınlerınde ızmır Mılletvekılı

Adaylannm A1dık1an Oy Mıktarlan

AdıSoyadı

Muhmln A1aın

evkeı Adalan

Oy

147612

147.076

146.924

1zmır 1lçe1erl Seçim Sonuçlan

llçe DP CHP İştırak Oram (%)

M rk z 105.025 48.568 85

Bayındır 10.021 6.755 90
Bergama 15.509 8.319 89,-

Çeşm 2.353 2.190 91

Dıkıll f.086 2.831 92

Foça 2.574 1.969 93

Karaburun 2.015 1.740 -

Kemalpaşa 7.861 6.955 92.5

Kınık lO.057 5.530 94

Kıra:: 5.055 f.565 89,5

Kuşadası 5.61 .316 9 ,5

1 n m n 12. ı 7.619

Ödemış 2172-+ 22.966 93

Seferih r I 79 2. 2 i 87

Tır 14812 9.119 90

Torbalı 7208 '.008 89
i 'rla 5313 i .707 91

. n:ı,," lenl r,5-6 Lı.ı 19 Demokraı L:mır, 6 layı~ 19-
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umhurt . l Halk Panısı l kııaıı i Inde, imI r kaulıp-

kanmıarna k nusunda ıereddütler 'aşanırken, Panı 1 c1ısl.

ın mlek lin nı n aaU v d makraı k 11 nı nın aglam
lara cl anması dll1a mahalli Imlere kaıılma karan

almı ,Genci krel r i asım Gülek düzenledI i bır ba ın

l plamı i La bunu kamu una du 'urmuşm.

Ik dekı ın \' ul i I ha,·amn Sind n Im
kanlırn oranı yaklaşlk 5 olarak \ırlemnı, iI merke:-
i rindekı m, h II i rd kalLlımın a::, k 1 rd faz.1a larak
crç kı mı ıi. ımı ronucu Tı rkıye en hnd pan-

i rın kazandıılan ınuhıarlık sayılan yledtr: r,26.1 L.
IIP -.94, MP 135, TKP(Türkıyc K ylü Panı i) 42, ~O

ıakıl 1. ; ıhu 'ar cl Isı DP H. 67, CHP 4- 72, 1P
77, TKP ı , tı.1slak,1 1.74 ve Kanşık 3.2 - ızmır'd ki

-Im nu ,i n iSe i ydt D m kraı P, nı 33 k
muhtarlı i \ C ıhu 'ar m clı i, HP ı i muhıarlık '·c
2 ilıH)'ar m lLSi; Bagımsı:: ada lar H muhıarlık \'C 1
ıhllyar ın llsını kazanını ll.

o nraki d rı mde D m i ral Panl ıktıdan, muhtar seçIm
i rinı lı r n enelem a Lamı tır. tkı yıld bır K ım

ında }'apılm 1 planlanan muhıarlık seçimlert, kciıs'm 1
E) 10.1 19 'da Idı!!l k....uarl tki}ıJ nelennf Ur 19 Kasım

1 - 'd . muhıar ımı n bır )'1 ,ha en i nmi ,_ T m
ınu= 1959'da i lis ıalll' ırerken muhıarlLk ve • ra çım

i rı bır }Tll daha rl ı nmi 1Ir. Ara çimi r v mahalli
ımlerin lı r rırs ııa Iktidar 1 rarından ert i mn lnl

'lc,ılren muhalereıe, Ba bakan i ndere, u ıradeler le
"ap ere ku' -,Vf, I, 11, ddl :::ıLında 'ok b. IlLlr. Bu me

;ım im/erı \. pmak J= de ildlr. unko ek 'ri 'eı Myle
Lll ·or. -c -kscriyellt' oldugunu::. =:aman aksm kar.ırvcre

bl/irsinr ma Imdi eka/lır lle bulunu' rsunu::. le buton
muhal1fler ur.ıd ldu unu::. k da ını::'"

i O'lili }'llların ortalarına gelındı 111d , ıkud, i' panı inin,
muhald U Indirme e y n Iık iZI di ı p hukalan proıe 1

ımek ama 'I la CHP, 'apılacak olan eçimi r kaııLmama

kararı aldı lınan karar, i 5- ,Iı i rtsind yapı i k olan
y i ml rel uygulam. \'3 konuldu \' ana muh I f, i par
i ı CHP'nm, ıum ülk n lınde kaulmadı bu cıml rcl ,
i urak oranı. nmn na.ql i agı orusu evabı n k merak

cl ı n TU ldu. rıık i' ller d ı-ml. cl LI 'nın ıkıidar

oldu Ll yılı. rda, se im sı leminJ Ikııdarın muhaldcı

cla\'ra11l ml pr 1 ıo d n Dem kr.ı Parti'ntn erlni' gen
• '111 erek ei i' leri ur -n Il? alm! 'Il

İ.zmir i iman Grevi

n 1 se ,imi rın ardından lınır gundemını i al ed n
n 'mLı ol 1 rdan bırl 15 Temmu: i 54 larıhlnd , İzmır
Llmanı i LI rının ba lall ıkları grevdl. nc kı yıllarda da 11
manda işçı r lertne tanık olunmu ıu. Ekım i -+6 tarl-

hind • ızmır liman IŞçilen, u r i anınmı ıekleri) i , i

bırakma e ,lemlnd bulunmu ıu, Eyl m, liman ıdare nln
mudalıal i ma i olandınlım lL. 1 rılı i inCı de
kötü lı "ma ko ul\ n ve ucr i y'ıerslzlı i ned nlyl liman
işçllerl kı urCıı bır reve it ml lerdl. 1( -4 yılı yaz a lanna
gelindı ınd ,Liman'd çalı n i I, z4 ın ıalebtyl reve

'lU. i' \in }-asak ldu alk d bu la ulusal b -ında

~Türkı . 'd ilk d r larak \ uku bulan aml i ı r
alm LI la) çıkn1ama ı lan mnıyet \. Jandanna bırltklert.

liman vk edilmi U. lik un, grc'1 ranize ıukl rı

de nQI n 24 ı ı _altına Iınım, tır ında 1'1 i

bLrakıl ın i lı. Gre In ;;ırkasıml k münl ılerin bulundu II

y lunda lr i ml na}' ıkark 11.. o zalıına alınan i

i rln nı ında, Kırım, Bul rt ı.ın "e R m n 'a·dan L n
kişilerın bulundu una vurgular 'pılmıştı. i' '''in çıkı n 
deni. n .. tlik Bank ı tarafından işI ııl n !imanın ı-ı

ılında i ıme hakkının. man urkan i Imll bır de-
vredilm i di. D niz ılık Banka i ::amanında ton bayma
alı an i ller, devir onra i }' vmıy LI alışıınlm ya

ba lanmı v ay lçlnd de doz niL laral ,al ma imkanı bu
\amamı tard\. Bu n denle de U· LI nnde 6 'Iara \'arLll1 bir
kayıp :k :mlbl.l lan ılerin ü r ılert, 0- \ıra 'a kadar
dÜSlTl tu yn I' r n tarafından işçi) ı db' 1., k
kabı \'I;' ol rnba da \' rilmem kı ,di. Durumu, D ne ılık

Balık i ıl payla an i i.1 rın ıaleplert haklı -rülork n.
banka ' ıkilileri h 1') ılın Temmu: aymm 1 'Inde y nil n n

i - bnlr Lım.tn G .,

anua nlt nın, yenlI nın yecc i ramısinl i iI re crml LL.

Fakaı 1 [me hakkı ıekrar O man ürkarı'a erilin i gr v
kararı < lı nmlSll. r v ned nıyl \ımandaki }'1lkl m ve
boşaltma leml ri kle' u rk ll.: revın ıkin i günu \\iL
ve askeri makamlann den y ırmesının ardından, k mı

d i a liman işlemI ri de\1lDl lurt1 tl

Ola} nrası, lzmlr ulh Ceza
d gıl, i ıl rln i Itm m v
gözalıına alman sanıkları serb 1 bırakmı LI. avcılık layın

re ldu unu ıddi der k, mahkem nın alnı ldugu
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lmasına karşın, "cılık ru tur-

lidari n b 'UJL a bu 'nde mm bır dım aımam lIr. Li
mandakı rah ızltk. tam olarak 'derilmedı i In bır n
rakl n. I ıi r az O Tel aldıklan. b :uk . m k ). dıkl r1

r k tIı krar bıra1-.LDa eylemı rapllllŞlardı, Bu ~ r
i -a lan ıa modahale edilm : i leım ının ruh LI

Ipıal dIl r k, i i ım hakkı Denı=ctlik Bankası'na de '.
r dllm ll, D nr onrası iler bu rtık bır memnun!, tl
i b ' pmı lardı

6-7 EylülOlaylan ve İzmir

D m kraı Panl lk"tldannda Kıbns k nusu, Türkı dı.ş poh
LI ının n n mlı rununu i kil UDJ tl lı,," i unya
a\'3 1 n i in here'nin Kıbns'ıan kiL ml aıkla-

ının rdmd n, ada Rumian tarafindan 'Enosts' d n
ıra ında. danm Yunan ıan'a ba lanma i ıal pl rı - :

k n u Im ıu. B langt ta Dem kraı Paniıkndan, ıbm;

k nu una mesafelI yaklaşırken. İngiltere'nın adad n ıkm 
m i )" lund. p ııııka urelmtş· Dıy ' len Bakanı ~ uat
Kı prulu, Tarkıy 'nin b le biT orunu lmadıı 'olunda
b yanlarda bulunmu LU. Kıbns konu unda T mutl nkı

ıkı ulk cr, ındakl ıl' kil lin erginl m mes1 L In Tllrk ye
ı ınkum 1 lzmır' n duşman i gaıınden kunulu nu lan
9 'ylnl 1954 tarıhind j-mi(d yapılması planlanan miıin t

"Mıllı menu atı re a /\111" olduğu ger k e ıyı yasaldanıı tı.

Lumllu, l r nı ıi, lı y candan uzat, ade l ren! rle kuı

lan 1111 lı.
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alanda linı u lendl n bır k z lmuştu. Olaylarda sad
Rumlar eıkı! om m • Ermeni \' Yahudilerd ldınlara

rnaru:: kalmı lardı

um
erll-

II
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ndara/m ini en "m ya/ı ıılar. Hortum/ar/mızı

kc iller.,. 1 onsolosJua IILI ımd de pOlisi O'örem dım,"

ıkıy n llm karannın alınma ının ardından her han i br
ya malama olayı karşısında k rı r Ilah sıkma emri vertl
ml LL. Ola lann çıklt i E loJ akşamı Kıbns TurkLAr

ml . II İzm1r . ubesl B kanı vukaı Ftkreı Fıl raı, la)'
lar iI kin basma verdı i d mc L ,çıkan olaylan yı '
rumlam u: ~Bu bır zablla I'aka i de Idir. Bu, AıalLlrk'ün

d du erin b mb landıın.' konsola lu~muzun

c Cill'l.i.= u radı ını () rencn h r Turkcın millı hı 1 rının

ıfad ıdır. Bu kabil hadL't!1 rd , }unan bayragun yıTh111 li. rdı
ram.1k haralıdır. Zira büCün mil/cL a 711 ?e)i 7Jpamadı ma
tLıılcm Cür. Fanaı. \filli \[ll ad le 'de Aracıırk'i} ko tekle
m }'t: çalışan g~eLe 1Ali Kemal, bniL'ie hn, edilmi tır Bu
=aCl Idürem a.rnmak II kadar d TU ise bu şanh barragımı=ı

kırl L II Yunan bayragımn dal alanı mı örmek i rernernek
cl dynı d recede hawdan Iımdır",

I, ylar u'asında, AT 'da g r v yapan Yunanlı ub ların

vi rı y, gmalanımş, subay v' ıl i rı hakarete ugramı ,
b zdarı dOvülmü ıü. layıar nr sı, ge ey1 Amerıkan ı n

010 lugunda geçiren unan!ı ubaylar ve başkon lo,
ne t gün hükümeLI rının nd mılŞ lduğu beıık pt rı

Yun nı tan'a önderIImi tL. ıkan olaylar sırasında,

İzmır'dekı ıoplam n kıh sına oadan yalnız a 1-
k'takı Onod ks kıüscsl) gma1anarak, ateşe \' rtlm tL.

Lımanda bulunan Yunan Lan b 'faklı aemılere n Iık la
biI c k olan saldırıl n, ürk miL rinde bulunan mAr II 

bat engenemı ll. Br 'I. Ye LI omo i ımll In ilız. ml

müretıebanna maz la ııl. nıp tutuşmrulmu lı lar v )'a
kuma a anlm t n k kutulan II saldınlmı ll. İzmır'd kı

birçok okak Türk bayraklanyla donatılmışu. O tcrt iI 1',

i rı tek [ k d la ar. k i rd kimltk k mr ıcı yapmı,

bayral asmayanlara z r kullanmı lardı.

layların en fazla tah rı baLa n den olduğu İstanbul'da la 
lann ardından ona ıkan a i tabı yle cü: 1004 ı i rt,
43 ev, 27 eczan y la ratuvar, 21 fablika, II i k nıa

y kare. 73 kilıse 2 kul, por kulııbl1, 2 mez rlık tahrip
dunuşti. İzmır'd kı la 'I:'ir, istanbul'daki kad ra ır k ) ip

lara la mam i. Bunun n neml1 nedenlİ:mlr'd kı Rum
nofus \ e mülkünün k az lması -dı. Fakat b lı a ma

nan la 'Iann ertd bıraku tahribaı bü uk 'ınlar-
da 'dı. OLarlar nrası) pılan hasar ( pit çalışmalanolayın

'Utlannı daha a)"nnuh bır kilde onaya k 'm tu. lt
faıy raporlanna r, bmırın Itlı mderind RumI ra
alt vler tahrip dılm ,>' 'alan Ye bır Yunan yaıand IIln

ıl J ep tomobıLi )'akılmı , bır kamyon dent:e au Im u,
zmır'dekı toplam h. nn maddi boyuru +75. - TL Larak
belırtıımı tl. unaniSL n ns i lugu bIna md, kı :arar

On, Yunanistan pay)' nundaki zarar se 57,00 TL
olarak bildIrUm! li. Kabul dil n zarar ıuıarlan i Yun n
i onsolosluğu için 52. 00 TL., Yunan ATA subaylan In
42.000 TL ve İzmır' le y yan diğer Yunani um v, Lan
da ları ıçın 235,5 OTL Jmu LU. T plam ol rak izmlr'dc
H ev, 6 işyerı, bır pan 1 on, bır kılıs Yunanistan fuar pa 
yonu. Yunanisıan K i lu u binası ve İngilL! KültOr n-
Ulü ü'nü banndıran bina saldın 'a ugramı II ızmır

azeıelerlnde7 k ının awr 5 kı.şınınise haIıf kl1de 'ara
landıg. yönünde bab rı r 'I' \' rtlmişti_

rtaya çıkan ::ararı kar ılamak adına e1ahauln -an\' r
). n l1m.iIlde E '/01 H, d J rind Zarar G renl re rafdım

Komil J bnlr BUr u ı turuLmu m. ın L y i rt
arasında u kışUer bulunu' rdu: Em'er K men, i hmeı

KaraOğlu, Bedrt Bıkma:, ı. \\ rh k. leonArna • \'k t
Fılıbeli, Osman K1bar, Ila)'d r Dı:ındar. Burh n tan r, Rif: t
eınişçi, Cemil taLa', dnan al ı-.ıücahıı Bo.kıa , Alp

TOrksoy, ı. Alı Tuz u lu, \'::at Onab ,\ 'ı1Iıam i-

r ud Reşat Leblebı 'i lu ve R ar Gomel. Kom lı n e
Itklı larak bir ba ı kampanyası aşlatmı.ştt. Kampan a ılc

5 kım 1955' kadar i' k v ıüzel kişLlerd n yakla ık

00.000 Tlıoplanmı,ıı. Toplanan ba!hş paraları, 11.ındal 
lama ve yagmalama d 1 yı ıyla zarar gol' n 24 ger !< v
ıOz i ahsa, zararlann b yuıu mjl taıında Odendı. ndr a
Kapinls e 75.0 OTL li n)'Oks k deme )'apı1rnJ u. d me
yapılan şahıs y kurumlar arasında şunlar y r almakıadır:

Yunanistan B kollS i II 1arl ZaMolIS 52:+5 TL Dr
Eustache Halıkı pul of 222 TL, ejat. b 37.7 TL,



unanIStan T suba lan ik K nlaris Ye Ilı Papalı u
.742 TL, tavros T Iıkı 26.1-0 TL \'e Yunanistan

Başk n 010 lu :u memuru Dım ui Basıa ı -. O TL.
Ayrı 'a, blna ında meydana gel n h sar ned 11lyi Yıı-

mını lan L n i lugu'na da 70. TL lık r dem
)rapılım: 11mar i azı M La' 'a, ızmir Fuan'nclaki u-
nan (an p \ ' nunu nil m 1 i In 10.0 TL ha\'31
edılmışti. Aralannda - iu luman \'atand ında buıunCıu~

ıs kış:ıye 15 TL ile 6. TL arasında de n tutarlarda
cl m yapıımı u. İzmir'deki bır Rum kılis ın, binanın

e Itll tamirat i i mlerll tn 5.000 TL, par alanan ya da çalı

nan dini objel i' ve ı ıklandırma ger ·1 rlnin yenid n l minı

i in 15.00 TL "denml li. İzmır' i laylardan zarar
rdagü erek i le cırclım alanlann yakla ık 21'1 1üs

loman vatand lar ohışuırmuşru. nra1ö dön md hükü
m In .ıkardı e ıUI) i duzenl melenn ardından,

olu n zarann t mini çal malannı rdürdo..

ı lar sonrası lu an zarann m cldı boyutlan bır şekild

ıd rlllrken, ürkIye - Yunanıstan hOl'ometleli ara ında or
taya çıkan g rglnllkler < ılma a alı ılmı Lı. Yunanıstan

hakümeli, TO karargahının İzmır'd n taşınm i gerek
ti ını belınen tfadelerd bulunurk n, TO t i altında

Ekım ı955 tarthinde duzenlenm asken manevralara kaul
mamı tL unanl tan hukOmetinin bu taVTl, Türkıye' I
i AT kar mda zor durumda bırakmışu. iki ülke arasın

daki gerginli i onlandınrrak adına Türkıye Dı i rı Bakarı

1ıg1, Lzmlr'dekı yenı konsol sluk binasının d vrl ırasmda

er ekleştınlec k olan t r n unanl tan hükümeLinI daveı

etm ve bır bayrak tren do=enleml tl Törende Türldye
hukumetini !aşınma Bakanı İ.zmJr un (Vekılı uamm i'

Çanışoölu temsil ederk n. ızmir \-al i, İzmir fuar müdür
ve a keri erkan kanlıru LI. Yunanistan hükumetını temsilen
unanı tan bayo.kelçisi, ızmir'deki unanistan başkon

ol u ve NATO Kumandanlığı'11da revU ıkı unanisıan

gen rall temsil etmişti. Ayrıca neredey tüm kurm y subay
lar e konsolosluk mensuplan da trende hazır ulıın

muştu. Törende, laştırma Bakanı luammer Ça\'UŞoglu.

unanIStan," fıılı arşı IIgtnde Yunan lan ba 'fa nı gön-
d r ekmişu. Turk tarafından )apılan bu j unanWar
tarafından uygun bir teları larak d rlendirildı.

Olaylann ardından içişlerı Bakanı Namık GedIk IsLifa el
ını ıL. Türkly HClkümelL, yaşananlar karşt ında Kıbns

Turk'tUr Dem 'nı kapaımı , istanbul, izmir v Ankara'da
ıkıyönetim Ll n ederek, Kıbns konusunda bır uskunluk

dönemi başlatmlŞtı. İzmLr ıkıyöneLim Komutanit 'na ge
rırtlen Korgeneral Cemal Gürserin Imzast bulunarı tebllğtyle,

çalışmasaart 5:30 Lle 19: Oolarak belirlenmiŞ ve bu saatlen
sonra, aralarında dükkan, kahve, sin ma, fabrika e bütUn
e i nce yerlerlnın bulundugu batOn Işyerleri kapanmış ola
caklı. Saaı 20:00'den sonra gazeteci, t Igraf memurları ve
p stactlar dışında kimse kaga çıkmayacak; ıam ulaşım

ara lan ı rlennı durduracaktı. Ola ana ıli durumlar a
dogum, lam \·b.) n yakın karak III l m e. il kıı .
İzmır'd dogün, nı ,n Ibi toplu e len ler iI 5 k Id n
fazla L plulugun cl La ıım yasaldannııştı. il. n dIlensınırla

malarda bırka gün nra yumu ama g r kı Irk n, n
rasında 'oka a tkma yasaklan ka1dınlacaktt. 9 E 101
Kunulu GOnO t r nı ri sad bir eklld 'pı.lmı LI ı

E)'lül den Itibar n a:: tderin ıkıncı b kı ppmalan v
heyecanlı haberler ya rmlamalan klanınışıı Kısa bır Or

orada halkı tahrik Id hab rı i' yer \' rdlkl n ger k -
ıyle, al ah Posıa i v Halkm e \ gazeıel rı b 111 bır ür
kapaıılmı ll. izmlr Eınnlyet Müdürü Zeki Tahir Demir lll,
Z nguld. k Ernnl et o.dürlu O'n atanırk n' L.zmlr'c
Ankara Emnl)'et lodar yardım ı [smail Kuma)' atanm tı

15 EylOI de Cumhurb kam C i i Bayar. i 'Iara rön lık

incel mel rde bulunmak tb r Izmır'e Cımiş. bir
kaldıktan nra istanbul a oe ıL.

taylann orumlularını bulmaya yön lık larak yapılan

soruşlLlrnıalardan h r hangi bır sonuç alınamaya akıı.

Hoküm l, olaylann hemen ardından 7 101 tarıhlnd

yayınladı i t bii Inde, i [anbul e meml k l enelinde
ıkan olaylann "Komunisl terLlp ı'e cahrtkr larak nit 

i ndtnn Hııkum t olaylan tertip eıti ını ılen sı:ı.rdu ,
aralannda :.1.: e In, Kemal Tahir'inde bulundugu, 45
os)'all t a)'dının list ını açıklamışlJ. Ancak hamlanan 11 t

i Inde, olayların ok ncestnd hayauru hybed n, olaylar
ırasında ask rlık gol' Ini yerin Llren Isimler de y i' alı-

yordu. Lzmlr'de ola ı nn hemen ardından b !ayan ru
LUrma Are ınde, yakl ık 179 kı i gözaltına alınmi ;

soruşturma ması bunlann ST nin u lu ldUğuna karar
\' rtlm1şl1. Dıgerleri rbest bırakılını u_ ii rtkl günl rd ,
gözaltına alma ola lan de\'am ederken, K/bm Turkıor

CemiyeıiLzm1r ub ı Ba kanı Fıkr [Florat'ta zalona alın

mışıı. Olayları soru tum1ak OZ i' sıkıy n ıım komm n
Iıgına ba lı olarak bır askeri mahkem kurulurken,
başkanlı ma Albay act Erda g tııilmıştL oru [urma ur 
dnde en nemli delil kaynaklan, azeredi nn ktlkl li ro
LOgraflarla. halkın yapuklan ihbarıardı. Arn I<ıbrs TürklOr
Cemiyeti lzmir ubeslne kayıılı lanlar uzerınden de ruş

ıurma d am eltirl.lmı tL.

TBMM'd , Manisa Mılletvekili Muhterem uhlis Tom )1

tarafından Ba bakan'ın cevaplama i üzerıne v rilen soru
nergeslne, 20 Ocak 1956 yılında verJlen cevapta,

İzmir'dekı olaylar s nrası yapılan ıutuklam lara yönelık U

bLlg1lere ul ıyoruz. rO ıdarenin Llanından Dm izmlr'de
}'3.kalanan kışı sayısı -+2 ; adlı Idar lerde takıp dıIen d '3
sa) ı 166 olarak a IklanmışlL Takıbata ugrayan k1şl1 rin
uçlarıma g rekçeleri Ise Tahrıp, yağına, yaban i devlet i )

hlne hasmane har k ıler, mıllı menfaatler aykın faally l

komünlzm propagandası yapmak, katil, sab taj, hırsızlık

yol kesme tehdır, ırza tecavüz, hükametin şahsi eU rnarı rj-
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· sine ıaarru::., kast n yan ın ıkarma, su. lem >' t 'Ik,
dini mukadd ta te avilz, zabıta 'a mukav m l, T c m
muaı Kanununa \. rfi ıdar 'asaklanna muhal ~ t, rduya
hakareı bi Imlnd ımlanm lı. 2 Ocak tarıhı ıııbarıyı,

erbe l bırakılan kı i ayı l 251 iken; duru m y. ımıkal

den davalardan dol'uzu mahkumıyeı, ık i b raalla
nuçlanırken, 12 cl vaya de am edilmekı ydl.

ı amuoyunda, layı, ra III kın g nel kanı u la akıı; .J LI

mmMann Kıbn m i ınc/ klla/ırıkçi dL/mmlan i" bunun
Tilrk kamuoyu ü::erlnd kı l pkil ri: e1anlk'le AıalLlrk'o.n

d du!tU ı'e bomba aıılma i ve nıhayet, i LI un urlann,
l miz hisl r/~ 'apılan bır ıeri 'i ıahrik i' i li m. ( l-

meleri". ra~ ıun uran, 6- 7 E 'iııi ola 'larını, Kıbn

k nusunda Turk kamu 'unu harekete e Imıek ama i, la
teruplenen ama ıkı ılı a ve .apu1culu a d n n bır

hareket olarak nll lem II i a::i Kı=ılyıırek i -Lon Im
Konferansma Id 11 Turk h 'etJ.ne 'kamu 'u d l i i' r
rnek icın n e ~ "hınlk l , AUlOrk'ün
e\wdc bır bomba paıbuldı, nro da.
Kıbn TorkWr ml)"cll. OP \' ençlIk

ro ül1en mlilLanl. nne/im luşan kala
balık. i tanburdn n den b Ilrlenen
RLlm hedenerlne Idırc/ıI. ("ıfad i rind
bulunmu ıur. 27 Mayı' keri müda-
hale i sonrası lu ıurul n assıada

tahL'emel rlnd /7 EylülOlayları

yargılanmış; yar ıtama nra i Ba bakan
dnan Mend r v i i 1 ıi Bakanı Fal\l1

RO da Zorlu alu ar ıl hap e, d nemin
ızmir alİS1 em i H dıınlı da -+,5 yıl

hap mahkum Imu dı ranıklar be
raaı ermişLl

6-7 E 'lül la i n or i uluslararası

alanda eli =a ~na}an Turı"'; , Kıbrıs

k nusunda savunmakta ldu u ye ha}'3.la
me TLSI az olan, ıbrı 'ın bOtilnünün Torkı 'e'· \' ril-

m ı polıukasınd n mit bır degiŞi.rne !!ide k"lI i Ylı

nu Lle birlikte, Turkl)'e'nln . nı Kıbn pollllkası. b. kan
dnan 1 nder la. fınd. n Ifade edilme) b lanacak ve

Ta faksını Ya lum" par i ıyla kamuoyuna unula ku.
Bu yeni polıtıka, nın b hınmesinl ve lki farklı d vi lin
dada \'arlı ını ordorm ını t me1 alan bır yakla ımdı.

"Kıbrıs Turl tur" an! )'1 ından "Ya Taksim Ya lAm" an
layı ma geçi n miL bır p ıııık d ğı Imin ıfad ıydı bu
yenı potiLlkay y n III nı halk kil! i rlnln d ıinin

aglanması gerekli ,dı. Bu p l1uka deglşlmlyl i Irllkı

Türkiye Hüküm ll, ")'a Tak Jm Ya Olarn" i ar la i la
Imgel n bu )' nl zümo, ülke lçind \' dünya i amu

o unda yılkse i dlllendlrilme)'e; bu )'en p ıllık nın

gu lendirilm In 'n Ilk hük'Um t tarafmd n > Llı glı1

Imlerde bulunulmaya ba lanmı u. TürkI 'e hükumeLlnln

Z.1fer (i; - le i ıcı H3;:1r.ın 10-

er almaya b i m i, ulke enelind ıansı' nun ilk-
lmesınd tk Iı Lu) rdu, EO aldını. nn. karşı Tt:ırk

samnmasını la'a k bır orguron kurulm i k n unda
bl77aı Ankara d n lanan d tekle blrllkt . Rauf R. Denk
t , Burhan albam lu v lUSlaf: Kemal ann vdfnin
iriŞimi ri}'i . 1 7 )'ılı nunda "Türk lukal'emeL Te kı

/aıı- TMT) lu ıurulmu ıu. Türklerin l kılaLIanma i \'e
da lçlnde faal dunıma meleri karşısınd, rı nı mlere

girişen İngılıer, ıkıyönetim uygulamasına ge ml v bazı

Türkler hayatlarını kayb tml tl. 1958 yılında Kıbrıs, ülke
gClndemlnin n ÜSI ıral nndayken, gen\ kıııcı rln Kıbııs

duyarlılıklarını en i) ır de elLiklerl yömem düz nı nen mi·
ungler Imu ıu ·Ik n linde Hazıran'd il b la ıarak 6

emmuz 19 l rıhln kadar de\7aın eden' ıbn 1111n '.
leri, "Kıbn k nu undakl haklı davamı::ı dOn 'a efkanna
dU)l1rmak"ı m i ama ıyla ercekieşı.lrllnıl tl. ı ıanbul u\-
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tanahmC'ı MC'ydanı'nd:m başla)'an miting sarect, Anıt

kablr'de dC'vam C'tmlştl Kıbns konusunda ıkı bo)'ok ılde

arka arka)'3 gerçtkleşUrtlen mItingler sonrası, dıger lllerdekI
miting hazırlıklan hız ka::anı)'ordu. 15 Ha::ıran'da, İzmır

YQksd< Tahsil Cit:nçhgı tarafından, Bomo\"3. Spor sahasında
gC'rçC'kleşı.lrtlen \T çok bOrok bır kalabalıgın kauldıgı I=mlr
millngınde, dlgt:r mlllnglerdC' oldugu gıbi on planda gençlık

ve kadın orgtıtlcrt )'er almışu. Mıung esnasında, Kıbns

Trirkıllr Pantsl Genci xkRtert Osnun Orek, dı1U:nlemt:

kurulu başkanı Tıp FakoltC'Si'nden 'ecıp Acar Ilc birlıkte

birçok komışm:ıeı 50= almışu, Osman Orek'e, konuşmasının
sonunda, Atatürk bOSlO vC' gençlenn kanlanyla Çizdıgt

Kıbns har1lasl vC'rtlml.Şll. A)'nca mıting, Kıbns'u da rad)'Q
dan )'3),nlanmış '"e Ada'da hC')'ecan yaratmışu.

ızmır'de mlllng dışında bır dıger Onemlı gelişme, mıungden

bır gon önce ızmır'de bulunan ATO karargahındakl yak
laşık 200 kışııık Yunanl5lan personelının, ailelertyle bırlıkte,

on uçakla karar~hı terk etmesI ve Yunanistan'a glt
me1ert)'dl Basında "Erzunlar D:ıga Krl5lIl, YunanjesıJ!'"şek

ltnde \'erllen haberde, olayın NATO'nun bılgısı dışında

gerçekleştlgi \'C' Torkiye'ye yonelık Yunanıslan'ın bır gozdagı

olduguydu, Yunanıstan, ıkı Olke arasında oluşan gerginlık

sonrası, Ank.ıra büyükelçısını de gert çekiyordu" Yunanısıan

Dışışıert Bakanı Averof, MBu gen çekmede addi sebep/ennln
oldugunu, TrJrk/erln tahrık edicı harekeılerl karşısmda çe
kilmeye k,1rnr vcrdık/erlnl~ ıfade eımlştl. Yunanıstan,

('ılkeSInde yapılacak obn bır NATO topbmısını ıptal eder
ken, [Qpbmıya kaıılac:ık olan dört Türkıye subayı da gerl
dOn('ıyordu, Yunanlılar Iptal gerekçesi olarak, ıkı ülke
arasındakı ılışkılerln gergınllglnln Yunanistan ve Türkıye

subaylarının ışbırlıgını Imkansız kıldıgını ve bu durumun
konferansın ıptallne gerekçe teşkil enıglnl Ilert sürmüşıO,

Ola)'lar sonrası, Yunanlsun Dışışlert Bakanı Averof, mecliste
yapmış oldugu konuşmada, ızmir'deki NATO o.ssünün
başka bır )'ere naklını dile getirdI. NATO'nun Güneydogu
Kanadı'nın sanınmasında yer alan ıkı kritik ülke arasında

oluşan bu olumsuz hava, başla Amertka BIrleşik Devleden
(ABD) olmak Qzere BaIı1ı olkeler nezdınde. Kıbns konusuna
bır an Onee bır ço:ru.mün bulunmasının ::orunlulugunu or·
la)'a ko}muştu ABO"nln en önemli öneelıgı, Kıbns'tan

dola), ıkı ATO üresı nlke arasındaki gerginlıgm çatışmaya

dOnilŞrlleSlnl en~nt:mtku, Bundan sonrakı sil.reç bu Ontthk
etrafında şe:klllt:nml~l.

Demokrat Pan! tktıdannda Başlayan

Zayıflamanın İzm1r'e Yansımalan

1955 Ytlı Yerel Seçtmlert

OP'nln ıkııdar oldugu ),I13nn onalanndan itibaRn
ekonomık slklUlar kendım gOslennere başl:ımışıı. Yıllar

IÇinde ennasyon ıle bırlıkte giderek anan har_ıı pahalılıgı.

halk kUlelennin hoşnut5uı.iugunu beraberinde getirmişti

1950 plında ıstanbul'da gıda maddelerinin degenm 100
olarak aldlgımlZda, Man 1955 tarihınde deger 168.1, ~13n
1956 tarthınde 237,9'a ÇikmlŞlI. GeneL ha)"3t pahaWıgı 1955
),ıında ı H ,6; 1956 )1lında 228,8 olmUŞtu. Ülkenin IÇine
gırdıgl ekonomık çıkma.:, muhaldet lehinde bır durumun
On3)'3 çıkmasına nedt:n olmUŞtu. Muhalefetin anan e1CŞl1

rilen karşısında Iklldar, antl-demokratik urgulamalaom an
uracıktı Yargıçlar hokOmel tarafından emeklı edılırken,

Ispat hakkı ellerln de olmayan basının )"3pacagl haberlert ve
yorumlan smırla)'3n \'e tekzip haklannı genişleten yasal
duzenlemelere gidilecekti. Haziran 1956 tarthınde, Mechs"te
degıştınıerek kabul edılen Toplantl ve Gostert Yürüyoşıert

Kanunu'yla, muhalefet partılerinin toplamı )'apmak ıçın

Idari makamlardan Izin alması gerekecek, toplantılarda

resmI gOrevli gozlemcıler bulundurulacaku.

Demokraı Partl lklldannın giderek artan baskısı ve son
rasında bırçok basın mensubunun tUluklanma)'a başlaması,

DP ıçerısınde de rahmsızhk yaralınaya başladı. Anan bu ra
hmsızlıkbr, DP grubunda dile gellrılmeyc ve lspm hakkı gıbı

çeşllll yasal düzenlemelerin gündeme gelmesiyle SOııUÇ

landı. ı taklannda dava açılanlara kendllertnl savunma hak
larının verllmeslnc yönelık DP grubundaki ılk girişim, 2
Mayıs 1955 tarthınde, ı 1 mılleıvekılınln TBMM'ye, ~Tılrk

Ceza Kıınununun -I8ı. maddesInin ladl/lne daJrMverdıklcri

öncrge ıle başladı. Onergede, ıspat hakkının tanınma

masının, başta vekl1ler olmak üzere devlet gorevlılerlnl

kuşku altında bırakııgı Ilen sorülüyordu Onerge, kamu
oyunda ve Demokrat Panl ıçertsinde tartışmalar )'araul.
Başbakan Adnan Menderes 'Ispatçı' \'ekillerinden. panı

menfa:ıı1 \'e memleket şanlan Icabı onerge}1 gert çek
melertnı Isterken bunda başanlı olamadı \·e tsp:nÇllan
desteklt:)'enlertn sayısı panl ıçtnde anmaya başladı. Fenl
lı1tfo Kar.ıosmanoglu.Ekrem Hapı ÜSllindaggıbl bakanlık

gOrt\1nde bulunan \'C' ıeşkllat o::ertnde agırlıgı olan kişıler,

lSp3tçllar safında )"er aldı, Yaşanan bu çekışme. DP·nln
DordllncQ Büyük Kurultayı öncesi pani ıçerisındeki den·
gelt:rtn tekrardan şe:klllenmesı açısında gıderek Onem
ka.:andı ve sonrasm Menderes, IspatÇimrla kongRde
ht:S3plaşmak )'C'rtne onlan panıde.n uzakla.şurma )"olunu
seçti Ispaıçıtar olarak bıbnen \'C' 5a},lan ı 9'u bulan mll
lt:t\'C'klllert, panl dlSıplın kuruluna sevk edılirken bunlar
\Çinde )er atan 10 kişilstifa oot:Cek. 9 tanesı pan1den Ihraç
edllece:kU Paniden Ihraç edılen mUletvekillert arasında
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lzmlr DP'111 r Icinele a rlL i bulunan r. El r m Hayrı

Ü ıünda 'da i ulunu rdu. DI i inelc )'a anan bu geli 
me! rin ardından panıd n bir kllde arnlan 19 mııı IYekill,

Y nı bır panJ kurarak aktif i 'asel üzerinden mü adele l

me karar \' nn' U. Pantnin kuruluş h ::ırlıklan tamam
i ndıkran nra Hurrı . 1Parti I (HP), ml larak 19 ralık

i 55 ıarlhln le kurulmu u, Parti ba kanlıgı i In akıllara

gel n tU,- \ im Ekı' m Hayri .. tünel g Lmu ıu. ncak
- ıunda, ırla an a lık runları n cl nİ ı ndi in
ı klır edil n i kanhk revini eri çe\1r ckLi. Bunun u::e
no partının nel kanı LutIı man lu ldu

ıunda p. nlnin n i idare kurulunda 'cr alarak, le lıs

rup B k nlıgı i' vlol )'Uruıc ekıI. i aseı n harekeıll

günlerın ya andıgı bu d nemde Ekrem Hayri • tündag,
uzun zaman ır devaııı eden kalp rahaı IZ.1ı ı nucu 15
Ha::iran 1 S6 'lhnda İzmır'd ha)'aunı ka)'beıml LI

m k-mı Panı idnd aşanan lcuım. rdından kurulan
11ürn)'el Pan i, OP h:.mır i kılaıı buny ınd hu=ur uzluk
)'arnLm lı. P'lıler, panı içind naya ıkan ıarı malarla
blrlıkıe y i' i e iml r de hazırlık yaprnı lı. G n i anlam i
TOrk kamu unun y rel e ımı r iL \ I, genel "Iml rlc
kar ıl ıınldı ında. her =aman a= olmu LU. Fak i 1954-

Imlerin . DP'nln aldıgı) . k ranlanna ra m n
ana muhald lin k nlnıadıın li
g nel m ·11 i s ımlen 2
E lürde, b i dıy meclisi
se ımlert de 13 Kasım'cia

yapıldı. Yrı cim! r n ı

na}'a ıkan kaultm ranlan,
ul~ ıçinde ve dı ında. muha
i ~ l i hın dıkkat kıe! bir
dumm y "'LmIŞQ.

Bu seçımı i' ülke i ri inci ,
=eııiklc k n ml alanında

} anan lurnsu=.luklann, anık
m kraı Parti iktidan aLe '

hıne g i n bır ur i b laı

LI ını göstermesi bakımından

nemli Imu lur.

Ikıldaruı anan ba kı i kar 1-

ında CH Partl \tt IIsi, ma
halli se imkre~ m kanın

aLm -; panl karannın ılk uygu
lamaS1 25 -rlul 1 55 tarihınd

apılan ıl g nel ın Iı 1 seçim-
i rInd kendIni i rm! ıL. PartI m rkezın!n aldıgı bu
karar. aralannda b:mır'tnd bulundu u parU i' lÜl1ün

gunlu u ıanırınd. n destekl ~rrı.lşti. lktıclar partisI, muhal 
lin ımı re katılmamasını ,'atand. ın O) kullanma

hal<kma \'e kanuni ra ka i bır har k 1 ola k de r-
i ndırını, muhald i ei lIrml ll. HP ve C p'nln kaul-

madı J ecimIcr . ıkudar partl.Si DP ıle Köy! Partisi kaul
mışıı.. lke gen linde e Im kaulıın ranı % 9,7 larak
er ekı miştl. 17 E 'lul Ilan n i izmlr'd Uan dil ~n

örfl ıdar alnnda. bnir m rke::d mlere kaulun oranı

II iken. k ,i rd bu oran 27 Imuşru. yırnının

ardıml n ıion i meclısı y lıkl rtnln lam mını Dem kraı

Parti kazanm lt.
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20 Ekım ı957 ı,mh ın i.' 'zmı'" g·1 n Ba bakan enel r s,
Ba mane 4 yel, 11111 la apli "'i ı onu mL ınCi mtlh i ~ 'll.
"a::gm bir halde i ~'lt:rı..•kddar oh/hıp .-ılılak, siyasi ne=:ıl1at.

kard lik \' ml/Iı L 8nQl icaplarına da/ıı rtL}' Letmem k'l
u lamışu. ikııd r larak tütün prımlerlnde anışlar la-

)'3 aklannı: i 3\ ının h.da amı 1 izmir'de, . lere
lı reW izin ,. 1/ r i rd indirim n rdokl rine d ın n
B bakan. Dem krat Panfden a 'nlarak Hurrtyeı Pan In

kuran muhalıfl r -Baıan bır cmtd n kaçan [af-I r

nH lem ind bulunarak, O. muhal h panisi.nin bir araya
gir k lsm l In nu'yo Cumhurb k nı yapurmak il'

dı ine deginml ıL.

Hum.nı :ccıcı' 2 aım l<J7

B. bakan'dan bır On nra da HP lideri i mcl in nu.
taliırk 1e d nı nda İ;::mirliler hııap lmişti, nuş-

ın- ında, Dp'nln ek n mi i) tlnd n bahsederk n.
k nuru 617 Eylul la»). ona tUrcn In nO, n Eylul la '.
Iannın ardmdan hukumeı cı' i 1uamm r Cavu lu nun
\ unan ba)rra ını ndere çekme In d In rek, s zl rln

Ö 1 devam cıml ıl: • II İzmır dl'mN1 kahramanlar dl
'ilimda bır k n"ol luk bina ma )'ıınani ıan bayra i 'cllI
mi (jr, Ba ra i 'ck n Wlihsu. i/.:i "enC nra Lekrar İzmlr-

/llerin kar. rına mili Lı'ckill adayı alar. k nasıl çık<ırılı)'or?

Kendıl Tilıden hı'"ap 'oruyonım",

HP mitingi LL arnı Tun Hılrrty l Part 'sinin miıın i i

Basmane rne:danında er ekı Urtimi li. iilin e pani
'n i Başkanı F '\ =1 Lut.fı Kara man lu \' Fethi lıkb

kaıılm\ ll. hun rasında HP'IlI r ıl, CHP'lller arasında

bırbırI rini d l kler niıelıkı di' lo lar oerçekl m~ll

Ililrrı 'el Panıs!'nin n Ia=l O !tl alma)1 umduğu rerl rd n
lan kmir'd k nu an Genel Ba k:m araa man lu,

Cuıııhurb. kanının ıaraf ızhgını ku) i d n konumuna.
cl nı kra ı konu 'undakı erı1 tmder> v ülkenIn ıkıı auı

Iandaki. sı1Gnııların değinmişt!.
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40
~33

113

OP i GIP HP '

k.ı.ın;ık ) nı Lır, (1 Ekım ı ır7

ımı n, DP ka.::anmı.şu, DP lehm f rkı-

mn n ldu u tl B r ama iken ardrnd.1.I1 Tır \'
Kar i 'aka ii i rı dı> rdu Ilurriyeı Partisı n ra~la o 'u

1 d ml LI lertnd n alırken, en a:: ) u ın

LI Lm LI

m Loplanu 1 duz nl 'cn i m L
kan unldı nı ıddia ed r k, ımı nn
'n i krcıer Kas1m Gul kle, Im

nu \. nna Im i mudahalede bulunul rak, ıkudar

i hlnd anurılc.lı ını be 'an lmi L im onra mda da
umhurl,eı Halk Panı ı'nın n ok e.l ıin lIrdl i k nu
, m n kULUkl nnc.l nan ıkımuar lacak: !sm LIn nu,

i 9-7 ,ImI rının ::elli nı, kuwk marill cl ri olarak ad-
landıra aktı. unku bır k, rd CHP'li \'aıan , "'Uluk
i rd dlanm ulama 'arak, )' kuUanama=ken. DP'lı Ln
d i r, yar i I rd n t:.ın alınmak suret:iyle, lisl i r halmd
ndık bOl ma ıonılm ler. bazı }erlerd d P ekıplerı

bır k ndıkuı bırd n kullanmışlardı. l.=mır H ii
Idar urulu. Im, nrası i.::mir enelinde iLIı 'Im
, lsu::luklannı IC"PIl d rek. Ankara'da )'uksek im Ku-

rulu'n ıur.dard. bulun ku. CHP bnır II Başkanı Le Il
Yurd lu, nkara cl ).lpl1 basın ıoplanUSlnc.la,}" dı 'Iık

.Iund.ı 11Ira::da bulunduklannı b Jınerek iUIa;: edll n n k-

umhunyeL Laik Parrısı a 10

nel çiml rl kıyaslandı nda
L nnı LI, Bu durum CHP adına

- 65-



P ıkııd nmn 1 5 - clmlerin nazaran
yaşadı . aralannda

Demokrat Parti tktidannın
Sonlanna Dogru
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mü i , Mahl em nın Baş a cı ı m rAlıay Eg I, iddIa
nam tnd . layın D m kmL Pani y n LI ılerı Larafından

planı ndı nt b lin i' k: n e D m kraı Panl i.zmlr II
Başkanh "na bomba aularak, aıanlann Halk Paruhl i'

Idugu' '\aSının ıkanldı Int, ardından eli palı bir p
ıarafından az i binasının ~lldl ılerı sü.rüld "izmtr'd
ıkan la} i ra ılı kın hab rı i' yayın ya a i g urılırken;

İzmir Valısı Kemal ı ladımlı tarafın d n. CHP! ar ıyaka Li
k n ının LOplanması y. aklam Lı. of Ma LarıhIn ,
ızmir'd n Istanbul'a 'un k i in a 'nlan İnöno, havaalanında

kerı bır bulı n lamı ıl karşılanmı, arab ından III n
In nO kerleıi i m1aşm ır. in nA'nun a nI ından nra
CHP il B kanı Leblt Yuno lu, İzmir alısı emal Hadım
h'yı yaş nan olaylardan cl layı sorumlu tllLar\< n, allnın

geçml tn' au aparak u uad i rde bulunmu ıur:

"DITarbakır eski l'alısl K mal Hadımb'nm LULUmu ı'e ;:ih
nı 'eti n ıl Di rbakır'da Halk Pan me ImJ ka)' t

Llrdi" . İzmir'd d DP)'e iaı bellire kar... Dr'e <ırdım

d e im derken parciZan tuwmu il bIze km l etmiş olan
'ali K mal Hadım h)'a te kkür ederIm ".

Kemal Hadımlı

Kayıuk' 7 bmr IJ }ü}ıgı, 60

Demokrat Parti İktidan Adına
Sonun Başlangıcı: TahkıkatKomisyonu

1960 yılı ha lannda, ı1lke i In e } i erginlık darul. n k
tasında ,dı. CHP nderlı Indeki muhal feı e Ini id rek
yüks IUrk n' DP'II evrel rd cl }'1lın onuna d gm bır

erken Imin yapılma i da üne i ırade edllm ye ba lan
mı n. tkııdar. ana muhalefeı partisı HP'n1n lke icindekı

raaliyetl rınden bu)'Ük raha ızlıklar hı derk n, muhal t t

rununa öZüm i In 1e i i nde bır komis)' n kurul.rnr i

karannı alnu tı. Bursa Millet\'ekill • tazluın Ka) alar v De
nizli 1i1l ıyekIJI Baha A ·11, 1 an 1 tarilılnde

TBM fy "Cumhurıyeı Hall Partl ının yıkı J, ayrime tu
I'e kanun dı 1 /[wll)' derlnın meml k i aLhında cer, 'an
Larzı i' bunların mahi cmln nelerd n ıbar, L Idugunu
ıahkik, 1 pil i' m mlek rln h r 13rofında ya' n bı, hald

-ralen k nun dı yast faalı "eılenn muhc lif bepIenn
Inc.ikal eımek, matbum m i -i ile. diı \' idarI mel7Uall11

ne suretle Laıbik dl/rnekt ldugunu 1 ıkık eyl m k üz r

-3

M lls ıabkıkaıı a ılmasma dair lakrir"' i kıtfini v'rmişti.

M zlLlm i ayal r v rdlği takr!r! M li kClr cı ünden
yunurken, P iklid n larak Takrir-i l kun Kanunu \'e ra

ona n::er hukı:imlen ıhtiva d n bır . . i duzenlem ıle

i lı i ıl ekk n bunu .. pmadıklannı ifad ım" \'C

takrırın "erlım ger klıli im aıklamısıI. j luhald i dına

z alan 1 mcl ın nO, panizanca bir id i' zihm elinden
ci gmu olan bır veslka larak, HP'yi kapaımayı ama cll
n n bu öner enin I' i hayaLI u uruma türe e ını ırade

ederek, Ikıldarın irdı i bu 'nh 'olun ülke ,t nerelere
g tar e nı k nu.m, ının d \'ammda le a ıkı mı tı:

-81= dem kral/k rejim d dik, d m krallk rejim kurulmu 
cur. Bu demokratik li :JIm istikmn Lınden tl mTıp baskı rejimi
halıne gowrm 'k ıehlık Iı bır dir. Eg r bir idare, In an
haldrınnı ıanımaz, ba kı rejimi kurarsa (J m mlekellc ayak
lanm ... ihtll.1 behenıal lur... BL: b ,/ bır wıllal i Inde
bulunmayız, uJunamap=. B ·1 bir ıhıılal dışrmı.::dJ, bi
zıml mıln. LU olm nlar l rofından yapılacaktır. Bu
yolda deı"am ederseniz, ben d sL:I kUrlanımRIn ". lnonü,
k nu masının heme.n rdından M lls l rk ed rk n. CHP
mili L ekııı rı cl arka ından gtıml LI. G rü melerıo ardın

dan kanltn D mokraı Partililerin orlan ,la kabul edilm Ye

15 k ıden oluşan kom" . n se ml rin i rek. ahkıkat

K mi . n u luşıurulmı tu. Ardından.27 ISan 1 lari

hmde, komısyona en yelkil i' \'eren) . t klıfı me lı t

kabul dilml ıL.

-lk de t i ıansty nun antı , rdu lçtnd kı raha : lık
lann dil eurıldıQi cl nemde, ara Ku"\' lIerı K mutanı

Cemal Gürsel. 3 . la)'1 1 6 ıarıhınde s n lik iznc a}'nI
madan ne illi a unma Bak nı Ethem knd r ' bir



mekıup yazarak nenl rd bulunmu lU. n O madd d
ıı-alanan n rtler lÇind , uıun koralukl rtn kayna 1 i rak
önıl n umhurbaşkanı laf Ba 'ar'ın lIfa tm i. doru 1

akanlardan kurulan bır kabmenin i turulması; [ t nbul
, Ankara "allleri ıl mnı)'eı mudurl nnın cl L' ıınlm i:

ıuıuklu az te ıler i in af .kanlm 1; tahkıkat koml )' nun
kaldırılma i, dIn sömunı unden vazg Im i; amıd m k
raLik ya ların kaldırılına i v rdu \ 'Ind kı r hızlıkların

bır an ne anlandırılma i ibi macid i r yer alım ıı. Mek
ıup nr ı lzne aynlan ınal Go ı, nkara'dan < nlıp

i:mılr' Id ktL

II m ulke hem cl D m kraı Panl ıkudan adına r ın gün
lerin ndt!!l d n mde. Başbakan dnan 1 nd r ,S1kın

ııl rdan bır n bzt' uzaklaşmak \" nı halk kltl lertnın

d 1 ını hisseım k dına, pan ın y ne.lık n buyük
1 ın \" rtldi Baıı nadolu i lne) n lık bır ezı'

ıkmı ll. l5 lay L tarihınd. imur"e geldi ınd eni
halk kı 1 1 rı uırafından karşılanan t nd res. burada yapıı ı

k nu nı ında, DP ıkud nna k i ı n birka h rıa hr ter
Llp] n n uydunna olayı rdan 011 nın znı r g rdugüno' bu
durum karşısmda lürk milieline he ap verm k çıkan

la i nn rumlulanndan he p nnak adına y la ıkııgını

ıfade ımı ıl. _1 1 i nO nk ra kakı nnda. Harp
kulu Ten 11 ~ri hukumeı al hınde bır mm ercek-

i L1rtrk n. Başbakan i nder ,Yuıunı~ıan'a} pa i

hall rı 1emiş. ülke i Indekı ıkınulan halka aıklamak

adına ulke sey haııne ık rak, E kı hır'e har kcı cımişu

Iy 'lln ıkmaza 'Irdi i ~mlcrd, 27 [ay 1 abanı,

KUl'm y Ibay Alpar lan Türk . "] ürk llahlı u\ eılerI

meml ketln idare ını ele alnıı lIr~ lle başlayan bıldiriyi

nkara radyosundan ıüm o.lk }i payla mı v -k r yöne
llme ı koymu LU•

• 1/ :ıhı KunnJ.I A/b.1)' rt/parslm. J. k rlt'rln rılkcF n ıımın

T'Jd t' .mı /1 IrLı ıum rılkc durunıı' r
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ma Ilas.rT pııÇalı m,l 11 Üz ıin Birkaç ynnıı",

al Bilımler

nak &Icdıy i Kulıür HL-m li ri

HaTek LI ı - -1 :> ı İsıanbul nIversIıesı Ikı i

, ı O. b.. İstanbul apı Kredı a '101. n.

ıllan. D ın km ıd n Darbe' 19-7-1 60, nkara, Bılgı

\"e ml r. CB -. - 'al

ruda Türkı)"cl OLn "e i}'a i, i lannu\. r ek arın vi

le leml en Turkly 'nın Tarihi, 13. b., i ıanbu!. ileLi im Ya>,nlan.
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