
Erdoğan GÜRGEN  
Ankaradan yazıyor

da İsten çıkarmak yetkisi cema
at meclisinin olunca, Haşan Gü* 
nay buna karşı, «Pekâlâ, ben gö
revimi Rodos'un en büyük Camii 
Süleymaniye'de değil de, küçük 
bir mescitte de yapabilirim!,., de
mek zorunda kalmış ve bu kara
rını uygulamıştır... Mescitte gö
rev verme yetkisi de cemaat mee 
lisinln değildir ya ?...

Ama, evdeki lıesap çarşıya uy
mamıştır... Kodoştaki Türk top
lumu, «Mescit küçük de olsa, Ha
şan Günay büyüktür...» diye 
düşünerek, büyük Süleymanlya 
Camiini bırakmış, küçük mescit
te Haşan Giinay'ı dinlemeyi se
çerek, akın halinde oraya gitme
ye başlamıştır... İşin şekli bu 
olunca, minareciler ITasan Gü- 
nay'ın geldiği yere -Türkiye'ye- 
gönderilmesinden başka çıkar yol 
bulamamışlar ve o yolu seçmiş
lerdir...

Kıbrıs... Arkasından 12 ada... 
İstanbul'a da işi biz getirirsek ne 
çıkar? Bir değil. İki... Buna Batı 
Trakya Türklerinin durumunu da 
eklersek kolaylıkla üç diyebiliriz, 
Ama sayılar artık yiikselmiye- 
cektir... Bundan sonra sıra biz- 
dedir... Saymaya biz başlamak 
zoruııdryız... «Bir» dedik ve İs
tanbul'daki Yunanlıların, tek bit 
kişi kalmıyacak şekilde sınır dı
şı edileceklerini açıkladık... «iki
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İSTANBUL'DAN SONRA BAŞKENT’DE DE ESERLE
RİNİ SERGİLEYEN 18 YAŞINDAKİ RESSAM FADİ
ME BALTACIOüLU, HALKTAN GENİŞ İLGİ GÖR
MÜŞTÜR GÜNDE 5 SAAT DEVAMLI ÇALIŞABİLEN 
DALGIN SANATÇININ ESERLERİ BAŞARILI, PAR
LAK RENKLERDEN ALABlLDİfttNE KAÇMIŞ. HER- 
ŞEY HAREKETLİ, CESUR. AĞAÇLAR BİLE KO
ŞUYOR.

deyince, sırada Patrikhane var
dır... Sayıları çoğattırmasınlar bi
ze...

Lozan Antlaşması. 12 ada İle ıigll 
Paris Antlaşması ye Kıbrıs’ın du
rumunu düzenliyen 19«o Londra 
ve Ziirih antlaşmalarının artık 
bir klU olarak ele alınması 7B. 
manı gelmiştir... Bu zamanı ge
çirmemek lâzımdır... Zaman, ka
rar ve hareket zamanıdır...

MİSAFİR
SANATÇI

Başkent Ankara’da Nisan «yi 
çeşitli sanat kollan yönünden ha

reket kazanmıştır... Ankara’nın 
yerlileri yanında, misafirler de 
dikkati çekmeye başlamıştır.. 
Halkevi Genel Merkezinde, 18 ya
şının tazeliğine rağmen, Fadime 
Ealtacıoğlu nun açtığı resim ser
gisi bunlardan biridir... İlgi çe
kicidir, başarılıdır. Fadime Bal- 
tacıoğlu. bir süre önce. İstanbul'
da sergilediği resimlerini, şimdi 
de Ankara da Halkevinde sergile
mektedir...

Raltacıoglu’nun resimleri, miza
cına uygun... Parlak renklerden

alabildiğine kaçıyor... Ama, 18 
yaşın bütün cesur atakları şekil
lerde... Ağaçlar bile koşuyor... 
Babası İsmail Hakkı Baltacıoğlu- 
nun birkaç yazması ile hocası 
Mahmut Cüda nın birkaç tablosu 
da serginin bir bölümünü süsle
miş... «— Aaa1. Yanıma para al
mamışım ?► diyerek, çarşıdan e- 
ve döndüğünde, paranın avucu
nun içinde olduğunu gören bu 
dalgın sanatçı, günde 5 saat de
vamlı çalışabiliyor...
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