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ı(ütTüm Vt &ı(§ıYOnı

prole§lo ederiz
Şovon 6sa!lala dayanan y6ni

6ğillm c€ryanl Köy €ı,tltül6rı t€-
ıebbüsüylğ halkçı; klasikieli tğ,cü-
m€ ettırmekle humanlsti ve de-
mokrat karalı unsullall, için6 gil-
mi' oldUğu hava^ln müsaadesinis_
b6tınd€ ko.umakİa "J'belal, olmuş
olan Hasan Ali Yüc€lin bir iİl mais-
bet lcraatınl,biİer, bire! aks! isti.
*am€le çevirmeğ€ başlamlştl.. au
iftlcai JaaliyetlerI demokrasi v6
m6m|6kolin selam§ti namjna plo-

AiınlıL oLulları
Gaz6t6lerde, azInlıı okullar]n-

da Tülkç6 ve k ltüİ dĞrsleİini okn-
tan öğletmeİleljn, buİdan so.ra
maaşıa.Inl eğitım bakanllğlndan
alacaklai|nİ okuduk. Tnrk vatan-
daşlAllndan bi. k,smlna lalşl ye.
nıd6n b€sl6nmeğ6 başlanılş olan
l1imatslzllğİn v6 oularln okullarlnl
diğğl öz€l okullaldan aylrmak sğ.
rellle, şahsiyetlerine saygl gösl6r-
m6m6hin bir tezahüfİ olduğü lcin
bunu tamamılo m6nrj biı ieşebbns
olarak *arşllryoluz. Eii "a/ 1.1lk
oıulIall» labirini. dahi kald|.ılIp
.özğl oküllal" labirhi on|ara da
leşmiI 61mayi; d6moİİatik bi, ham-
16 olala'(, b€kl6rİ6n bu anti.dğ.
nokİatik kaİala şaşttk.

lsianbulun Kurtuluşu
6 E&im 1923 16 ingilizler baş,

ta olmaı ,lz9le gafbln enlparya!ist
.ürul€.l, hilli kultuluş ordumu2!n
önü.de 16rihlelinin bülün "debd9-b6,; ve deni "med6rıiyeller!nin"
büiün şaşaasi!e dize c€Iel6k aila-
rlmızın özğİgilerinl öpmüşlor, l§"
tanbuIdan kovulmuş'a.dl

23 yll önca ku.talılan güzeI
istanD.t ay.i empslyaIist 6ürüİe-
nn y9nidoİ, aşakal veya sin6i 5!r
i5tllasına oğ.arsa bu hücum &aİşl-
3lnda inkııapçı Atatürk gençljği i
blİ hak ve inrikam abid6sj olarak
dlt<iImi§ butacak, ğmPelyalizmi l<ö-
ıünd€n 6aiküp aimağa kalar veİen
düİıya halİlaril6 bilıikte laİihİn ye-
ni bk dğvİ aça.a* olan, €n büyi]lü
heiim6tınğ oğİatıla.aktIr.

|nkilapçı Tülk gençliği v6 !şçi
€ınlll daİma mllii moİfaatlğ.in em.
rlodadlr,

Ricllö _ i Zanıan
Bir ıo ianıı öliinü mina§e_

behl. Mithat C.na] K{ntay ''jon
Posta,. da feryadı geld; : Güzel
şark, beniİ ca1,1m. ruhum sark
Softa ijldü am? sen ynıe tulbe-
teriD, eza.laırnda ayaLtasın. Len
değ;l iki, dört ayak üzerJnde ka_
vi durııyoısun... Eğe1 o softa.
Mithat Cenal elendi hazıeile-
rince buyüfulduğu üzere, bir
zih.iyeiin '.topİağa düşen son
taşl,, ise ne saadet? Aına oaa-
l€sef değjt., Veren halkımızı kn
rar geçerken, hastahaneier ve-
reml;letle iaşarken rzeaginle.i.
mjzı cari]er inşa ediyorlar. Pu-
nıın sebebi veremden ö]eılerin
çokiuğu karşıslnca isıanbuldı ve
Tüti<iyed€ mevcut saylsız cami.
nin cenare rıamazlaİıİra ka{i get_
meoeşi olabiI'r.. Sosl,aI hay61_
lnizda hiiküm süren beceriisi,_
Iikte o menfur şarkln eIan "iarD_
ij]ık. cila!ı aItında; t,pkı d;ok-

fat]ığa bürünen faşizm gibi, ya_

şamakta olduğunu gösierir. Mit,
hat Ceral bu şark boltuğu içio-
de 1son iaşta diiştü} djye bağt-
rırsa şu şarkçıların azgıılığını
vaİün §iz diişünüD;

Mütkiyet ve ideoloİi
Malafya lisesi fe]sefo öğret.

neıj kemal yalazkan, tarihi
naddeciljkgözüle mülkiyet ve jde
oloj;,, adiı edı;nde ''Reaks;yo_
ıerler halk misiisirın;ni besliye_
cek o]an idealist bir felseleye
ınuhtaçtır,,, .Hege1,,. keDdi fei_
sefi iohumunu Aman kapitaliz_
İıiİderı aımlştrr,, "Liberalizn
ve emperyalizıı iktisadi ve za-
ruri sosyal bir meıhaledirı, ıKa.
,pitalizm kendi an|itezi olan pro-
]eialyayü ve onun ideolojisini
doğurnuşiür., v, s. gibi başüıkr
lar alhnda ciddi nese'eleri bs_

şaıi]e inceliyor eser İstanlııılda
T.Jna İnatbaasrnda basli,İıritİr.

KA§A KUVVET

Bügün hükmünlo inlett,ğin bu memı6k.t
Anlamlyol sanma içyüzünü,
augün senin ha§ia gözlellni kamaştlİan lik

|şlkIa r,
Yalln b]l giin€ş oJup yrltd9 pllüldBl,

ul!dUİ'bütüngün kitaplal, Kitapç,laİ önünde.
Çam!nu €lJ6llnle saldl.dün
xaldeş'iğe,müsaVala,hU.İiyeia,

Kulttluş sava§lnda Ölan]e.Jn yÜcs hailla5ına

fuiilhat paşeJafln lrülfi}it mila5lna.,

tlala cehal6t
Bİl zğmi,nial y}no kudutup yülüüüştün,

insanllğIn şanII kalğEi(TEvFi( FlxRET)
kata ku vvot

Y.ğdlld,nlz üslümğzo lan9ii,
Kalan]lğa boğdunuu bu memleketa,..
Bügün daha çoİ iİanıyor_uz l dağitacak
ğlr avuç Türk 9o.uğunun aydInılği
Ya kafrnlrI, yahut.,,
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lktisadi ve siyasl fa§izmin .naEldıl.
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jisAT ADlL
Yer yüzü Liiyük bir felaket. zul|lm !e ist;b-

dat devresi atlaitı, Bir kaç yüz nilyonu kı.ı:ta_
tarabilnek için ;nsaolı]< 20_25 nilyon kuıbaıı
vermek zoru.da kaldı. He;kesin b;ldiği b! facı_
ğlar]a yüklü hikayeyi burada tskİaıllmant. ger-
çi hiç bir aııeli iaydası yoktuı. Göriinürdekiler
heİk"cin gözüoe ba-ma"ld_ g"çm,şdeliieİ ire
hepimizin hafızasında dip diıi, iıp taze yaşanak_
tadtr.

Fakat lelakeiierio - baz: kimseler]n keyfnıi
hoş ettiği için o]acak .- hastetini çekenler, onu
adeta aızılayanlar her nedense eksik oirıuyor.
tsu gib;ter, isterik veya bezohist bi. iştiyak
içinde facialaİün dejtanlat,nı hazırIıyorlar ve fıt-
sat buluriarsa b;İ .:kaside had, gibi ulu orta
okumaktaı çekinmiyorlaı, Yer yüzünün atlatmış
oldUgu o bü!ük ,elaket ıl, idi '/ Ins."ı,g,n er,^"
İa§tlamadığı o biir.iik {acia nereIerde ve kiııleı
lİra{lnd ı a),,ıx, nt)f, 1 Bunu, bizjın kadar on-
larda biliıler.

italyan faşizmi ile Alman na:izminin dayaı_
dığı nazariyeyi ve bu nazariyenin Ciayanaiiarlnın
neler olduğanu da yiı€ oniar biznn kadar biiir-
ter, belki bizden daha iyi bilirler.

Fert ve kitte haiindeki her iürlü hak ve
hürriyellerin sistenıli bil strette yok editnesini
tevil edeİ bu nazariye her şevin iistünde devlet
Parola$nl oİtaya atarken, deyielin kendi aıiayl
şına giire ne olduğ nı açlklamaklan (ia çekiDmişti.
8il drınokrıtlara göre d..l.t m:lI"lin yIl_e *cn_
di nenfaat]er,ıe göıe kendi kendini idare einrek
cihazi iken ve bıı bichazın kurulabillne§i içiı de
binterce yıl insanlığIn savaş zoıuıda kaldığı ap
açık biliııirken onlar, yaoi laşjstçe !e nazi§tce
düşünüş ve hareLet edi§ sisiemine bağlanınia,
dFvleLi Düsbi.:ilr b ı_ka .jnii an ad,lar v. anld.
dıkları şekle soktuiar. onların devleti, ıniilet
ege nıeniiğ in in in iistiinde bir egemenİk idi. Ş\r
halde dl|.el ki:nin veyJ kjmlerln eıjı,de lse sı:-
alsiz. tne§ltlyeisiı m,tIai egen-n de " ve yı
onlaldı. Esk, zılan.ırın A'l"ı,a ıeı il€ı, den;k
olan hiiki mdar1.1 l,azaIiyes ,den lali5t{e derl.i
nazaİ'yPs;nin hiç bj. larLı ]oktu.

Heİ §eyi neİs:ndP ropIaıan hi'<üoda, nıçI.
hlımu faşi7lndeki d",,ht'lnelnum(lnun lak€ndisi
idi. Çüo.ü, fnri ve niilet haklarlnıiı, hüıriyat-

leıinin hepsiııi devlet taıısil ediyor, bütün iktı
iisaJi, içli ai ve sjyasi t"şki];üjaİtn tepeden in-
ne ta}nağl der'lel oloyoldu. Bc, delnoı<raside"
Li a;agıdan yuLarı sisıemiıin tamaıniyIe aksi idi.

1.1e, koıpo.a§yoncu ılk dediğim;z, yani mil.
i"lj.r iktis]di. ;çlima; ve s|yasi teş!ild||anma ve
deı{eI c;haz,nl mürikabedeki bağım§üzhğı yerr
ne bu l.şkiIel]anman.n devloi iardhndan lnnzim!. }i'le d"..lel lı.a;ündan konlİul edllmesi reji-
ınidir ki, laşizmıı rı§ cihazını ve temeliııi teş-
kii eder.

Demek oluvor ki, detlet eğemeıliğı'ni elin-
de tutan ve onu temsil eden züııre milletin bü-
tün hürriyetlerine, bilhassa teşkilıtlanına hürri
yetine el koyarak her türlii sĞ,betliği ve bağtm-
sıziığı ya'nız deg]ette, dahı doğru bir ifıde ilc
ya'nız hakim zj,Dle .nhigarlnda toPluyor.

]şte, samet Ağaoğlu, geçen haha Vaıan
gazetes;nde yaytnladlğı bir rnakale ile bu siste-
mi,ı yani faşizm'n tüıkiyede yen, baştan kurul-
maslnl tavsiye ediyor. Demokrat paİtinin lİen.
subu olan bu zat işçi sendikılarınıı doğrudaı
doğruya dev]et€ bağtanmaslnı ve bağııısız birer
mcs,ek oiİliği hallnJen ç)ı(anlm6'arını isterken
açıktan açIğa korporasyoncuIuğu, Musolininin o
ölmüş eserini Trrk;yede diritm€ye uğraşlyo..

Mi]]etin ve demokİatik teşekkiiIlerin dışİnda
ve her şeyin üstünde dev]et aılayışını bağlı kı_
lanların, kontroisuz, mesuliyetsiz bir züm.e ege_
menli;;ı.e ilrallaİlık eoeilc.jn ko.pJlasyon.
culuğun slyası neticeIer;n;, yani iac,;lann; da
hoş görnıeye hazıı oldukları apaçık meydanda.
dıı.

Hüı, bağınıız işçi sendikalırının varlığına
katşıkoyaılaıa açıkça soruyoıum: Emeğin
ve emekçinin hürriyetini devleie.bağişlarken ser-
maycnin ve §eİmayedarın hüİriyetıne niçin do"
kı-ınmak istemıyoısunlz 1 Küçuk bir zümr6 €.
Iinde bulunan istih§al va§Iialaİİnl işleten işçileİe
bir ]okme ekmeğj ve bir yudum lrıi.İiyeti çok
görüyorsunuz da, bu isLihsai kaynaklarl üzerin-
deki milli se;vetleriı yine millet adına idevlete
tahsis edi]mesjni niçjn talep etmiyor§uıuz ?

NoT: G6çon 9ryldakı §sndika dİrmanlalı a.llı
yazlmıiln ikincl satırtndakl lnklıapçı partllor .iht!"
lAlei ParüiIe." diy! diıilmlltll. D().eltirl!.



§on Ekonomik Tedbirlerin 8ayniilıııi 0luşuna Bir Mlsa!
yazan : tiasan ?anrıkul

Pelıer kabiııesjn;n ale]ace'e
aldlğl 1tedb;rl€r, iizerinde uzrın
uzadiya düümak isterdıı, Ne ya-
zık ki kenCisinde yazı yazmsyt
kabul edeceğ:m günlük hjç bir
gez€te mevcırt o1madığı içiı dü-
şünce eİini yal.iz bjr iki nokia
üzeİinde topladtln. oılan Tür
kiyenin büyük jnLilepçı deıgisi
olaı (Güı) de nelıetmeğ-e ka-

Son zaınıılann çok se:i ha,n
leLeıle ahııaak istelıen ek6nonik
mali teJb'rleı; bana öyle Eeliyor-
ki latp içinde güdülğrüş oıan
aksak ve sakat politikan,n taü
ters;ni gütınek maohğ!na daya-
ntyor. Bu ü3ntlk gĞniş g6rüJlü
iıısicam!ı ve ilıni bit proğrim iç'n-
de orta, a att]mtş olsa idi şüphe-
siz brs;t oj6aktan k!rtu acak ga-
yeJ e u'aştıracakdı. İ]ıı', me.Dle.
ket realiteIe.ice sıkrdan sıkıyı
bağlı ve oolara uyğuo bir hare
ket seyri karşisııda olmadığı_
rıızı ese:le.le sö_,leyeceğ,z. Bu
düşüncea:n ilk şiiphe kaldııDaz
de] li şudur I

Alınaıı tedbirlerin gal esi ha-
yJtı ucıızi.imak, bu yaiama fa-
c aıon doğurdığu sayrsız ie,di
güç ük e,i {e me§el; lürkyede
ne ie k.da. koiay ve çok bulıı-
nu. bi. hrstıltk haline ge'en ve-
ıemi önlemeğe muvsilak o|mak
olmdliyJl. Her ne kadaı, haJatr
ucu.latmak prens:b;nln e5as l
gaye oduju ila ed.tm.şse de
bunıı ilan eden hükümet,n ai,n|n
tedbirlğ.,;n müsbet bir neiice 9e-
ıeceğinde.e,ni bı.:1unına_ığını
memurlara ayrıca zamlar yap_
Inak ihtiyacını duymasııcıao an-
layabitiıiz. Bu tedbirle ha, ah
ucuzlrtacak ise ıneuııı.la a zam
yapoağa .e liizum va dü / Eğer
tebir;er 2a uri oeiiceler doğu,a-
cak olan ilrni sebeple,e dayan-
nıkta olsa di nıemurlar için
ıyrıca çaı ele. düşüıEeğ€ lüZüm
yoktu, Yok eğer hayat ucırzla-
ılmıyıcaksa bu tedbir]er n çin

alınıııştır ? Zaıuri tleticeief ve-
ıecek İniisbet tedbirleıle kaısı
kar9ıya o1ııadlğıııız ve tecrübe-
yıpıIma]<ta oıduğtr anıaştıtnıştı..
iderei maslıhatçılılt sosyal;st ol"
mayan heı ekonoııiic sistemin,
şiknyetler son haddi büıldı]ğu
zaman, hak;m zümrelerin nenIa_
atleıini tıaleldar ehneksjzin bir
iakını tedloiıLer aImaktan jba,et
bünyesine tygund,ır. Kapi_
talist ınemleketlerde siyasi
ziimre l.end;l€r;.e dayandtğt
kimse'eri ıneout, ısker vesaiıe
meınnun etmek sıııetile hayattnt
idaıneye çaIışı,.. Bu arada geniş
kitleterdeı yükseleo feryadı ya-
rım tedbil]erle gideİ,!ek ister,

ortada biı lakım neticeler
vaıd,r ı Pahalılık, açik, ve,em
vesa;re.. Biz bu neticeleri do.
ğlratr iet.eplerj bulılp oıtaıian
kai.ııaca! iiıni ve te?kilatçt kud_
leiten m 1hrum oldua,ımUz ;Ç, n
sebeple,e d"kıınaıış,!r, nei'ce-
tcri yaınaınağa çallşıyorıız. Her
!ammı yeoi b]İ pahalül]ğin takip
etniş oldırğu üecrüb6 iJe sabitiiİ
Ve memuılara yenı zaın yıpıI-
masr tek];fi efk!ıı ıouınii,eıin
giizijnde yen' tedbitler;ü değeü
ıi şüpheli vaz;yete sokmtüştur.
Lıı, 'nıemurlara zaı yapıloaz
ise efkan unumiı,e laıat elte-
c€k,, demek değitdir. N]eilD.la]
çuk uğıl hayat ş,lrilJ.t alt,nda
btllu!uyof ia,-lüarb]D zgngin etliğj
b;. avuç adamla eıe'deı :e gn
d;ğe. beş on adam istsna edi-
iirse bütnn l'ürk ıat:ıdasları
gibi oD ar da kötli duruııdadır-
lar. cerek onlan ve gereitse bii-
tiin vat:ınd aiları geçiın be}Asın-
dan kıııtaracai olan çaıe zam
değ]|dir. Sosyal ve ekoaomi"
biiniede köklü bir değişme ).a_
pabiiecek k!d.eite ilıni iedbir"
]e. alm]lr sa,ğ]nce hayat ocuz-
layacak oluısa ne meınur sefa-
leti, ne veiem sal!.ını kalır. Bor-
iuva it]t:tas]a lna oyu!cğk olan
içtimai nizamlar, planlaı vc iini

esaslaı cahllinile ekoıonik lıa.
yatd İnüessir oİanıadıklaıı için,
oEl.r ikti§adi hayatı değil, jkti-
sadi hayat on)arı idare eCeı. Bıı
günkii dııruın bizi ;ktisadi hıya-
tln idaıe etnekte berdevam ol.
duğuDu ve iktisadi hadiselere İnü-
essir olabjlecek ilni ,ihniyet ve
id.ri kabiiyeiteı mahruıı kin.
seleı oldıığtıınozt bir kere daha
oyfaya vurınuşhır.

Sebepler var oidükca .eti_
ce]eı var oimakta devam ece-
cektir ve neticeleri değiştirDıek
hususında haıcınaı cehi|, zamaıt
ve para he'oa oluP gitınekiedir.
Sebepier üzernıde tesir yapabi
lirsek üeticeler de kend;likierjn-
€n dcğişecektir. Böyle deteınn
ne asaslaı dait;l]nde hareket ede-
cek planİt ve şuü|lu bjr elono-
tDi yaratmağı ııuvaffaj< o]ursak
talk az zaııaa içinde deıin ne.
fes alabiliı. tsu ise halk kitle-
leİ;o;n yüzde yüz menfaat;]e olan
bir plan tanzim ederek rınu ne

ba}ıısına olıırsa cılsutr tatbik sa.
hasına koymağa g;ljşnekle ola-
bilecek biİ işi;İ. Giinii gününe
ve gaati saatine allnan tedbirler
sade kötü oeticeier iie uğtışmağa
giİmek demeitit. Asıl mühim
olan bü netice eriı doğmastnı
önceden önlenektiİ. Bu da ge.
niş ve raıyonel biı planın
ta.zin edjlmiş olınası ile olur,
Bö:rje bir Plan, şüphe kaldlrmaz
bir il.]i kabili] et ve söz götör-
mez bir teşkiLatçı zihniyet tara_
fhd3n ortaya koıabilir. Bİ iki
vasl{ ise şalısi !e ,ümrevi fıen_
faatler;ni o.tadan keldtarak yüz-
de yüz halkçı olan ve halkla be-
ıaber istirap çe[ip ıhalkın ken-

d;s;nden ibaİetı şahsiyetleı ha-
Iine ge!niş idealist]erjn yaİata-
cağı atmosfer jle beraber müs-
ebt sonuç'ar v€f.ceLtir.



Ansikloped
Darven, bilindiği gibi,-.ilim

cephesinde, yeni - bir? dcvir"'aç-
nılş, "Biyoloji,, alinıidir.'i..:

Hayatının, yirmi beş sene.
sjni, nebatat!., ve lrayyanatı.,
tabiat içi.de, yaıamık içİı, ıa-
sıI, mücadeleye ııecbııı oldukla-
rını ve bu zarüret yüzündeo,
dolayısiyIe, umuni
bir 1eı<am!l kaıu.ün huküm süı"
düğünü, tesbit edeı. yeEine.
büyük adandır. Darven bu ne-
yanda, insaoın da hawanat içiı.
de. bü kanuıIann tesir; altrnda.
nasıl slyrıiıp ç,ı.t,gını da ortava
koymnştur. Asıl ne,zuu teskiI
eden, sosya] darven;zn: sosvo_
loii iIm;ıin, bahsidir. Buri;va
aIimleİ;. yukanda savdlğımlz ka-
nuıüaan. c.mi].et için de esas
olduğ{nu. ileri siiİetler. Ya. i
istıfa Lanunıı mucib;nce, cemive.
tjn, her safhasında. he. a",.;"-
dE. old]ü8u qihi, harp. buıdao-
6öıle de olacaktır. Bir z,ıırcı
tir. Ve ebedidir deı]er.

HaIbuki. cemiVet. haddiza-
ilDda, tabiatia mijcatleIe eııcr
]çin koliektif iş qİcüniin. iface
sidjİ

Fal.at. cemiyet;n inkişaf. sey-
r:nde insanlar bul"ndukları saıİ-lara tab; yani, meicut işt;hsal
aletlerinin vnı alt,ğt, ;st;hsal müna-
sebe tleı jne qöİe ;enfaat avrllıkla-
rı na düşnüşler ve bu'meı{aatlerj
ayrı, ayıı olan, insan k;tle]eii,
sınlfları teşkil etmişlerd;r. işte,
cemiyet bünyesinde, bu tabao
iaband zıt, badşınaz. ızlaşmaz
slnıf mİcadeüesi, a.,"nı 

"ttitçesosyai darveıizm doğrudıy. Fa,
kat yine istıLsal aletleriniıı ya-
rattığl ve yalatac6ğü, yeni isi;h-
salmünasebe leİine gö:e açtlacak,
yeni devirler, sınıfsız cemivet
içinde, ne bir ha!.be, ne klrize,
ıe anarşiye. ne de böyle proje-
lere rer olmavacıLtır. İ"t. ll,,,-
juvı alinIe:iD;, gölüşü i]e, Pro.
letarya alinterinin, görüşü aİa.
s;ndaki, ınuazzam fatk, ve kes
kin, mücadele, bu kaynaktaı

Dünyanın Hali

_e_eylik 
jnatistikl€id6n blkklnllk gğtlİılik, J.

'Tonİa,la b;ğd;y-denİzi boyluyorlhet yıI, -
*8,ir-yanda'5ç-ö]üyoainsan yığlnlat,,
Eeri yanda yaşaıİaaJn eüzelliğinden -

bah§edilly!l,
Klrbaç altlnda,

ve hala-şnil valk',
sevgiIi: ba'd jrIndan-dem vuruyor,
Şaş,lml§ ne halt edece{lelinl insAnoğuılalli

oürdüz isde,-
Gece meyhahece...

N.],6 yarar giJndllik der'leti tekraılamak
'fr ahaJlo kahv€lef inde,
Ve şikaygt 6tmek ya§amaİtan,
Elde Va.k.n birsljrli çare..
ney6 v.rar ki]çiicijk m.rnUni!ı.ller,
Giineşten. i6pr.ktan südan,.
Bır bi]§en, h.l işin bill sendedir,

In9an..

Afif YESARI.

Kliçük Memur
Guy folelclef'd6n

Ace16 ef kücık memul. acele
yürüyen 1raİVaya atlarken slkln1!ll baklştnl göldijm
refes nefe5e idi., saatıno baklln
c6biı.l. b,ie: k.rne.' srlvorsun
koşnak vğ ferdive.lerı dötderdöldel ç,kmak gerek
ynrüyü§a]nü haİif!elm63i.i lsiel elbi sa.ti.e

b.k!yors!ın
b6ıLi goce b,ra, |rlzl, koşmLşldr, bolLi till,et'n saaiı

du nuştuı
belki p6lsoneı §efl de geç kalmüştll
bunIat Dek az rnuhteh6|
o haJde zili çalacaklar
gecikişini bir dofte.e yazacaklar
sana lftzalaiacaklaf
5unu hiç unütmayacikla,
naaşlna zam tsiediğın zğmaı bu defi6li incoleyo.

örnek bil hemul oInadlğlnl göf€caklel
işi.e bağlanmadlğını, gabahlall yatakdan çlkamad,_

ğJrİ, sokakta avalelik etliğini göracekIer
a6eığ e1, ı<iiçük memur, acele
ya b!ı işl de kaybed6İ56n halin ne olU.?
"Bu sİrala!da Çok zo.,.
!e "bu 6ı.alaİda,. lafl §ğnğlerd!f sürm.kfe

daha evvoI de harp vardı
daha eVv6li bit harp sonrasl
ve daha evuel bil başka halp
d3ha ev!el 5enln ask"rll( l"lzfleıin
o sjfa|afd. üç senoydi
!e çoı, d"ha evvel küçük memut

her şey şu cümlede sak'l
"bu slra!arda çok zo.,,
ue hiiü. bir hayai
v6 şlmJi allIk jhiiyalstn
Acelo et. kOçük momur acele

o. AKBAL.
_5_

doğııaktadır.



llim Bir Harp §eiıebi CIlnıaınalıdır
PAUL LANGEVİİ.İ

Bu günaçıtan kongıede ''Sullı
emrinde Fransız düşüncesi, tc-
rıasııı ete alnalıla, Fransız nıf
harirleri ü]ilIi birliği. düşınantık_
ların scna erdiği ve Paris sulh
koıfetanslnın pek güçlükle jler-
Iediği, untlan hızurun heniiz
bclirİnediğ; bjr anda, hürriyete
o]an ümitleıimize aykırı ve gü.
lünç bir vaLıaya işatet etmek is_
İniştir. Bütün miiletler silah ba
şı vaziyetiıde, her zaııankinden
daha sıkıntı]ı baldedirJer, gatip
lerin hiçbiıi de 5ilahIa-, elden
bırakmayı düşünmüyoı, Hepimiz
buıada toplandık, birtikte bu teL-
ikeüi vaziyel üzerinde
dijşüınıek,buılın sebep]eıinj aürlo_
mak, v e ü zeriınizc çökınü ş 01ln ieh
li[eyi bcrrarafetmek için hepiünjz jn

ouruı (uşuİce. ltade vcVa ha.
reket kalıilil,etler;nıizi kulİanmak_ta hissemize düşecek vau iley
tesbit.etııeL istiyorrız. insanlık
yarıoını perçinleınek hususunda
hiçbir zanan bugünkii kadar
kııvvet]i vasıtalara sahip olma.
miştı.

İnsaılık bugün bir dörtyol
agzında bulunuyor; j§teı§Ek, çok
feci ve za|iıı olacak bir harp
yeıinc, çok güzel olaeak bn.
sulha doğru g.ötüIen yolu seç-
mesi için iısantığa pek ata yar.
dım edeb]lir;z.

Ben bugün, tıbii kovvet]ere
hakiıı olmarnızı sığlamakta bit
ınilyoı yıllık bir geçmişi oIan
ateşin elde edilmesindeİ tıttün
da, ıton içinde sat|ı milyonlaı_
ca de{a daha kuvyetli tesir va_
sıtalaııı oiim;ze veınıekte bize
yardım edeı sahjh ilimleri ala-

ğsc
.suih emlind6 FİaosIz d üşün.
cesi" namiyle en nrümtaz Fraİ-
slz ilim ve §an'ai şahsiyetleti
ni, ğür]h uğlunda çal]§nak iize-
le bi. araya 1oF]aya. birliğiı
açüllş toplantlslFda Ver Ilen söy-
l6vlerden eeçen ha'ta J€an Ças-
sou'nUn nutkun, İakielnr'!1ik.
Bu haıa da gene aynl toPlan-
llda Fizik ilnri sa]rasündaki a.
raşilrmalaliyle c]hanşünrul bi.
şöhreii oJan Pfi- Pau1 Lance.
viı'iİ veıdiği söylevln b]! teİ.

co!ıe5ini veriyolur :

Sulh Emrinde Fransız düşüncğ§i : 3

11] Bn konlğlan§!n
T6mlnuz 1946 1alıh ve
Leğ 6toiles m€ca,aslrda
*6-

68 say,lt
çlkmüşt,ı

oQ€&6

kadar cden miicade]eyi bilhassa
açnrak istiyorutn.

Dünyayl idare ec§n egoiztrdir,
Bu büyük başaıılardan ve

bilhassa sorııncusuıdan doğan
netice]eı, ilmiınizin insanlık kıy_
Ereti üzerine bir takjm şüpheler
uyandırıııştır. Şt son yiİmi !iI
içinde tekn;k tatbikatin ink;şa_
fından doğan buhraniar, i,.sjzlik
ıe insanlık haz;nejeı;ıin bi]e bi_
le tahribi sibi saçııe maızaralar
;lim adı verllen şu yeni promet!ıese_
yi zincire vürftak tekli{injn or}aya
atılmasııa sebep oImuşiur. Dünya-
v! aİlanaı{ ve oıra hükmcim€k için
sarf etriğim;z büyük gayretin
bıı tarzda felce trğratll.nasında"

şu veya bıı sahadaki i]eıleıe]e
rjni muhafaza etmek istiyen kis-
katrç milletleİ tıtalııdan bazı
ataşt,İıİalar]n gizli tıitulnıası gibi
biİ netice dağacakhl, böyle bir
karar, pek çok sayıda sanayi
adam]aıı iaraindan ötedenlıeri
kullanılaır ioalat sır]annı sakla-
ınak g.ibi çirli. uetodun mil]et-
let arıs; bir p]in içinde !tıl|ı-
rnileşınesine büyük bjı yardını
otacaktı. Az çok bir gayıctle
çözüIemiyecek veye anlaşılaııı_

yacal< .biı sır buiıınduğuna görc
bundan bir eııniyetsizlik almos_
{eri doğacak, bu da içinde bü-
tüı ilmin ve insınlığın boğulııp
gidecekJeıi b]r uçuntrna doğIü
ko]]uş o1acakhr. Hetşey bir yana
her yenı keşiin ıeticelerini kim
öıce haber velecek? o kadar
i{tihar, ayni ,aınanda end;şe et.
tiğiİı;z keş;rlerin hepsi de Pek mü-
tevaz; b;r şekitde 'oaşlatn:ştıı. Şıı
halde bıitün neşriyıtl yasak etnek
biitün ilıni trayah duıdıtnak ve
diin]..ayr tanrİİan]n biİ takün teh-
likelet; yan]ada niimkiin k]ldlğl
b;j, ta\ın jyili]rIerden de ııahrın
kaJmak icap edccektir.

Ceıçelıten, bu tehlikeler. bu
yeri kuvveili te§iİ vasltalan,

'eıdi 
Ve ko]lektif eqoiznıjı Irü.

küın sürdüğii ve yeni kuvvetler.
den {al,dalanarak sadece şiddet-
]encı ve !,enışIiyen bir takıın
anIaşmamazlıkiara iyol .çbğı bjr
di]nyada iıkişa{ etmesnıden doğ-

Kot!oltiİ sahada.,bir vaka
hdİrllyonıün ki, bu vakade ego_
izm pek saf, Iakin o derecede
eıdişe verici bir şekilde kendiıi
belli ediyordu; blı gençl;ğ]mde
olaıuştu. O zamanlar zararIı ol_
maktaİ artt]< vazgeçtiğ;ni ıı!ndr-
ğuınıüz, Peiit Parisien gaz esio;
okıııdnm. Bir giiı bu gazeted.,
!ısa olduğu kadar da coL mana-
lı şu aşağıdal;i haberi okudum.

"Uktanyada buğday ınahsıılünün
kötü old!ğüt haber veril;1.or, Ka_
ıada se"inç iç iııdcd;r., iısanlık
tarihj, kabileler; siie]er. ıtkiar
taralından işte bu şelcilde zehir_
]enmiştir, Tedbirsizce bir çoğal.
mAdan veya komşunun malına
girz dikınekten doğa. i§tiialar-
dan sonra. tekDiğjİ jıkigafı,
mahsu]lerin aküij]!ras, için eın_

Peryalizİnleİ€ vc sömüİge zaptü



veya ikti§adi rekabet haİple.ine
yol açmtştür.

Ferdi egoizm. menfaat araş-
tırması ilrnin v€ ilim tatbike.
tının, öüee içtiinai anlaşmazlık_
laı dahiti harp.ve ihtilAl sebep,
leri, ğonıa da nıilletleı arası an.
lagmazlıL kaynakları lıaline ge.
tirilmesiııe yardıın etmişdr; he.
nüz bu lelAketlerlc karşılaşma-
mış miIletlerin idareciJer;, rejin_
leri değiştiren harp nisalteri
gözleri önnnde duıdüğu ;çin bjr
sirayetten korkmaktadırlar. Bü.
gün olup biten hadi§eleıin bü-
yük bir kısml bu tarzda izah
edilebilir; nasıl ki büyük Fİanslz
ihtilnii harpleri de bu tarzda
lzah edilmeiıtedir.

ill ve lnsan mOdalaisl
Bugiine kadaı bo vaziyet iyi

kötü d6vam cimiştirj çünki ilin,
ortaya çlkmastıa ya,dlm ettiği
kötii]ük]ere katşı elinde kafi do-
ıecede midaiaa ve himaye va.
sltası bılabildi. Z]rhtan veya
nancınıka karşı iahkimattan, tay-
yare tarafi.dan Radarta görün.
oesidi güçIeştirmek iç;n atıtan
madeıi kağıtlara kadar, mndafaa
iie hücum arastda mücadeleba-
kınııdan ttrih, ızun vt heye-
caütı sayfalaİ yazmıstlr.

Atoın bombasln]n oriaya at-
tığı yenİ vıLıa şudü. ki, sonsuz
Ludıetini bir tarala bırakalım,
bu silaha karşı etimizde hiç va.
sıta yok gjbidir; m.ğei ]<i eski
vahşi hale ve mağaralar dcvrine
döneliın.

Bu sald:ıganlığı ortadan kal_
dırnağa ve ilmin bümLüD klldts
ğı mcsut sulhü haz,rlamağa
ya,dım etmek için, alimiı, yapa-
cağt iş ş,Jdıır I düşüncesjni içfi-
ınai veya rıitletlet atası adalet
ıt;zrnctine v6rmek, kendi içinde
insanlarla katdeş o]abi]ecek in-
sani duyguları iıl(işaf eitirmek,
bugüne kadaı ımuııiyetle yaptığı
gibi "koşiIlerim iyiyc veya kötüye
ku)lanılınş. Bana ne,, düşii.ce"
sinden vazg,eçip. aksiıe iyi;e ,e-
ya ki5tüye kullanılrnasiylc yakın-
dan alekadaı olııak üzere zanaatı-
nın içindenve iç!ne sıkladığı fil<iiş

kuloden çıkmak ba:r rnilletierin

BU AKşAM
Bu akşam iqimdo lalhoş olmak arzuiu",
sa{aş bIr kahv6d. ot lup

gsc6 m6htaba k.İşı

dünyay] bu hal€ sokanlalln
ı!ııi!l mak düşüncğlelden
alaturka bil plakla,..

Bıı böyle
böyle ama,

yapacak ı§|6r Var; biliyotum...
Eiliyolum insanlall,
çaljşanlall biliyol!m.,,
Yarln gene palmakıall ve makineleliyle
haz!.layacakIal yannial|,..
Eu güi uğlundA da ol.a
bil önemlj ıştil bu,.-

gu g€ce lç'mde sarhoş olmak arzu3u,..
Fakat §alalüla b9label ayllacağlm...

M. Fı-ıat HOP

idarecileri tarafından tehlikeli va.
ziyete sokılan in§anları uyandır-
nak üzeİe ;m dat iş areiini 9ekoek.

Atom bonba§lnın keşfidde
çaİışmış olan AmeriIçın aliınleıi
şimdi anahatlarünı c;zdiğim Ya.
zjfeyi ilk anlavan iİ;ml.; 

^1-1,._ttr, bu dil.kaia değer ve sere{)i
mevkii onlara vğrüneliyiz. [1]

Yenj Meksika'da geçen yılın
16 Temmuzunda yapİlan ilk tec-
rübeietin doğurdı:ğu heyecanlı
vakalat iizelinden henüz bit yll
gibi bir zanan goçti. Resmi ra-
poİ da Şu cütnleleri gtjrüyoİüz:
Umumi kanaat şudur lçi, bu do-
ğumda buluıaniarıı hepsi, bu
.et;celorin drina ivi otmAsı hiz-
metiıe hayat]artDİ vakfetmek ıa-
zifesiqi üzer]e!ine almışIaıdır.
Clıicago daLi plotoıru,ı i§tihsal
eden fabıjkanın ııontajııa yardıı
eden Dı. Simpsoı, Londra'da
geçen şubatia yapılan bit top-
lantlğa su soz'erü soylem lşt!rl
"yeıi Meksika tecrübcsjnden bir

yıl önce, çalışma|ıtıı yapıldığı l6-
boİatuvat]aİda kiiçük küçük gu.
rup)a ıo, atoın bombasını kul-
]annaktan doğan ıetice,cı ve
böyte bir silnhın medeniyotin
geleceğı üzeriade vapabileceği
tesir Lal.kında İnnnakaşa etmek
üzere topüandlk'art olurdu. Bış.
ka ryıilletlar de atom bonhaları
yap.İrağa başlamadan 6nce, bir
şeyiet yapmak lazın geldiğiıi
lıissediyoruz.

1945 Haziranııda hbıatuvır-
larda yazılı nünakaşa]ar lertip
edildi. Urnumiyetle keşilte çalı.
şanlar tec.it edildi.

Muhtelif lıbratııvarlarda ya-
zılan netinleıi birbiriylo karşı-
laştırınca, buntarın hemcn birbn
riniı a;,ni olduLiarını görüncc
hayİet ettik :

Atoıı boınbasının icadiyle
ortaya çlkan meselel€iin, millet-
Jer arası bir ölçü içinde hal €'
dilnesi icap ettiği kaİaatiİi ifı-
de ed;,/or. Bugiitre kadar göril,
tneniş ve dünranln siyasl bün-
yesine, ınühim bir takım vazife-
leİ yükliyen bil tcftiş v€ kont-
rol s;ct mi, ve bütün İnedılekef

{D€Yan,l 15ci sayfada)

(l) Pıol. Paul Langevin bt]
5özleli söyltdiği sIrada, Amerika'd!
alom bombesınln mali lş!elin6 le-
ı§!ik stmi, olan Dr. Crppenheim6ain
istirasl hab6.i ailİfilştl"



Mtıtemadiyen değişen bir
dünyada yaşıyorruz. Bir'çeyrek
as,ıd,. in§^,lar: başk;'İür!]İ'dİ
§öDü! ]oldular. Y*i k,r_;i
hükünleri küllanıyorlar. AsırIık
müesseselerde derin catlak]ar ve
yeİ t er çöküntüıer g6röliiyor. Te-

Halbııli çoğümtz, bu değl-
şikIiklerin farkında oImadan. ba-
zılanmız da bunun delalet eft]ğ;
manayı anlamadan. anlamak ;.-
temedeo 1.2şıyoruz, Ne çaıel
içinde yıvaİlaİİdlğ]m,z hadlse!e_
ıe kavıavıcl bir qözl. bakabil_
mokliğimiz için, mutlakta bun_
iardan uzaltlaçmaoız lnzım qe_
Jiyor. Bazı g.öz hastalaıı qibi.
tarihi değisiklikleri anc.k u;ak-
tan göıebi]iyoruz. Fakat b;r çev_
rek asırlık mesafe de, görmckis-
teyenler için az nesafe dtğildir.

Biri.ci di._va harbinden be-
ri bayatımızıı değişıneyen vc
değişmeye yüz totma-
yan tanf| kalnadı. Terbil e
dedjğimiz şeyden tutUnda. 3ıniat
teIe}kiler;mize va.tncava ka.l.r
her şey degişti u. a.t;s."kt"-

Telb;ye değiştii imtiy.,a ar-
tık s6z]e bile kimse ıaham-liI
etmiyor. Karşılı[lı rnünasebetle-
ıirnizi ''sen sen. ben de ben
düstuııına gö;e ıyarllyoİuz,

AıIak değişti: Başkasınıı e-
meğindeı geçinmek tıeıüüz meıfur
sayılmıyoısa da kadın hürrivete
kavışmak tizered;r. Taşlan,n;da,]
işinden gücünden olınadan cinsi
hayat,nt artık eıkekle müsavat
üz€İe yürüt€biıiyor.

HukuL değişti: İctimai ve ki-
tisadi ınülıhazaların fettçiliğe
galebe çaldığı göıülüyoı. Ferdi
haklsnn en mutl,ğı ve en n{ı
kaddesi sayılan mülkil,et hakkı,
lrer Eiin c€miret ]ehine bir az
daha tahdit olunuyor.

iktisat değ;şti: Liberal "iktisa_
dın başı boş piyasası yeıine
planlıiktisat §isteÜ'Ieri geçiyor.
.Bırakın yapsın,, düsturu aıhk

_8*

alttn devrini hıhrlatan bir efsa-
ıedir. Istibsat kaynaklanıın mil"
!i!eştirilmesi günün ınese,lesi ol.

Sa.'at değiştiı Şindil-e kadar
var])kh zijb.eve hizo]et etmişken
bu gün san'at a]eminde geoiş
halL kitlelerine doğru bir hate-
ket seziliyor. Halk hem ilhaıı
per)si, hen de san'atknrıı mıı-
tlatab! olmak yolundadiı. Hatta
halk kitleler;o:n kurtuhışunda
san'ath ictİmai bir İolıı oldığıı
bile iddia olunı.ıyor.

S;yaset değişti: Hükimet ri.
cali icraatını İnesrülaştıtmak
çjn, halk!n ğlenfaatlerine uygırn
harek.t ettikieıidi: iktisadi ve
icdmai zatüf etlerden ilhaın aldık-
larln,. hiç değiIse §öylenek lü-
zumunu duyuyorlar. Ve halkın
ko.kolü her gün biı az daha
ciddileşiyor.

Nihıyet de9let değişti|ilahi ç6h_
resini gitgide kaı,bedip insanla:r
vor, Eskideı pür kudret bir var
lık iken. busün devlet amme
hizfi.tlerinin yek0nu oluverdi.
Yapmakla mükellef oiduğu işle-
r;n adedi gün geçtikçe kabaımak_
tadür. vazifest sıı{ koıkutrnak ve
ticaret Piyasını serbest tutmaktan
ibaİet olan "polis devleti. de.
Iibeİal ikt;sat gibi ve onunla tle-
raber tarihe kartşmrştlİ.

Umumi bir değişme ve yeı;
Ieşme karşısiıda bulundıığumıız
meydaodıdır.Çeşitçeşit mü.ase.
betleri ve müesseselelile cemiyet
hayatı da kökünden değişmekte-
dlrl Ve işin garibi şudur ki, bn-
iüı bu değişııe ve yenileşmeieı
saDki ğijrüln!ez bir elin idaıesi
alnnda ;rni;ler gibi, hep ayni is.
tikamette olnakta Ve ayni ldülı-
ya görüşüne,, bağlsİmattadİr.
Hürıiyet ve fuIüssvatln sözde kal-
nayıp hakikat olmasınr kuwetle

atzu ettiğim;z iç;n, nedeniyetin
bütün nimetlerinden serbestçe ve
bu nimetlerin yarahIDasındaki
hissemıznisbetinde faydalanmak
istediği. iz için dünya değişiyor
Hürriyetin kanuni bir imkan, Mü.
satın da huLuki bir farksızlık
olatak kalmasına arhk tahamnü-
lüİıüz kalmadı. İstiyoruz ki bu
kanuni imknndaı hePimiz fayda-
tanabilelim. listyoıuzki bıı hukt.
ki farksızlık, yaşama hakkımz.
bahnrndan biı farksızlıL olsıııı
Ve hürr;yet ve Miisavat VatLklİ
sıti{tn itrhisanndan çıkarak ınüş_
teİek nitİetle..iıniz oIsun.

Zaruıretley. bizde işte bu şuü
ru uyandırdığı içiı değişiyoruz
ve yenileşiyortız. Lğer bu gün
muaŞeret adabtmlzın mihveİi
değişmiş ise, bı. eı"ekleriyle
dinya ıimetlerine her gün b;r
şey katanlaİtı sınıf şuurına eri-

şerek yaşadıklat: hayat gib' İj-
yasız ve imtiyazsrz olan keıdi
Duaşerel adaplannı bize kabul
ettirmiş olmaIanndandıı. Eğer
bagğn tenasül hayahmızl tanzis
edeD ahlek kaideleri degişmiş
ve kadın serbest 1.aşıyabiliyorsa
bu da kadının, hayatını elkeğ€
nııhtaç olnadan kazanabilrne-
siıdendir. serbest ve müsavat
dairesinde ııünasebetler, kadının
fabrikaya, atiilye],e vo büroya
gird iği tadhten başlar... Eğer
san'atta yepyeni bir cereyan
başlamışsa ve san'at, ve san'at-
karı vaılıklı sınıfıı esaretindeı
kurtarıp, Iıalk k;ilele.iyle baİş-
hİmak için bir hamle yapılıyorsa
bu da, halk iradesidn san'ah hi-
maye etme§inden ve yolsuzluk
içinde geçen hayatı boyıınca,
sart'gtkarxı d.rt ortaklarıİI ya-
kından tanımak lırsasıı bulmürş

olnaısndaodır. Hukukta, iktisat-

Yazan : MEHlllET
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ta, siyaset ve Devleite 8öze
§arpan d€aişmeLere geliEcet
bunIarln sos] a|;st tema]rülle-i

o derece rşikardııki ayr,ca i:ah,

DıiEyantn J§osyalizme g jtmesi

ııukadderdi- Tarihin akışında ve

içtimai n iiesseseietin teknmülün,
de te§adüfe yer yoktuı, İısanlığı
Hüyriyet ve Musa,ata götüren
yolda Da ve HuLuk merhaleleri
aşıldıktan sontai Hürriyet ve

Musavatın g,etçek şelcline ka"ı.-
şulnası mıı[adderdi.

Dir,ier bize hesabı öbür dün-
yada göıülen bit hiilriyet ve

Müsavat lerdilerı İnsaı üşk vo-
lınu bulup Ceıabı Halka ser
lıestçe kuliuk etmek için hürdiiıi
ve kul otduğu ,içiı de, Cenabi
Hak].,n nızarında hiitiin jnsanlar

ııİsavidir. Hukukn beşer beyan-
nameleıjy!e jısanlar kanun ö-
nünde hüı ve müsav'
oldularl Amerjkanın ;stik]ali ve
Fransız inkila5ından sonra imtj-
yazlar kalktt; Kanun her iısana
hüı ya§amaL ve ba_skalariyle' mn-
savi mııaıne]e görmek imIıAnın'
tanıd!, Fakat Hukııku Beşer Be-
yanDamelerinden sonra, miiy..on-
larla insan yine köle hayah siiı-
ınelte devam ettileİ. Zira Ka-
nunların vaat eitiği Hütriyet ve
Müsavattaı, ancak tartıklı insan_
lar iaydalandıIar.

Hürriyet ve Müsavaitn "Teo-
o1ik,, ve ıMetafizikı şeki!!eri
böylece idrak ediIııiş olııoca,
artık nasıl olsa bir gün bunlaıın
*Pozitif,, şekljıe geçilecekti. Bir
çeyrek asırdir bu ıntikal devresi-

Bu kolayca oluverecek birşey
değildir. sosyali§t bir dünya ni-
zaınının kurulnası içiı dalıa pek

çok mücadele etnek icab ediyoy
Her ileri fikjr gibi Sosyalizııin de

ıeaksiyoneı kuvvetlerle karş,laş.
ınası tabiidir. Fakat iieri fikiıle-
rin teatsiyoıet kuvvei!ete Dağ.
lup olduğu hiç görİlrneniştif,
Onuo iç;n ist;kbate enıniyetle
baLabiliıiz, Nasjl eon;yeile
bakm:yalım ki Sosyalizim, Kaoi-
list dünyayi içilden zaten kem;r-
mlştir. Ve kemirmektedit. tsinı.
enaıeyn u(uncu blr duıva harbl
çıksa da çıkmasa da. eninde so"
nünda Kapitalist rejinı çökecek
ve emeHojn hakkıaı a]an jnşan

gelçek Hiirİiyete !e ğerçek ıİü-
§avata mutlaka ka!uşacaktlr,

Şu halde acaba yeıli Di]üya
sovyet dfuyası örneği ı] ze];.e
kunıInuş bir dünyamı oIacaküıt.'l

Zannehniyroum. Sovvetizm,
s6syalizmnr g,erçekle eı bit şek_
lidir ı fakat geıçekIc;ebiiecek
tek şek!i değildiı. Sosyalizr,e
dayanaı.başka hüktmet ve jda e

şekilleıi cie buluİab;lir, Nitckiın
on altıncı asrın ilk seıeIetiıe
Ladaı yaşayan .inkalar,, devleti

de, iptidai bir şekikle olmakla
beraber. Sosyalist bir devletti,

Halbuki Anıeıjka yerlileriıiıı bıı
devleii ile Sovyct Rusya teşkilA-

tının hiç bir nünasebeti yoktur,
Manalih pek tabiidiykj, Sosya,

iist b;r dli"yada Souy€t örneğin,
de devletteı de bulunacaktır, He,
le ilk zananlarda ve Rus

nu{uz bölgesinde bıı mut]aka

bövle olacakiıt. Fakat bu uzun

s.i;ne\ ecekıl. Çiinlli] Kapitalizm-
le Sovı,etizmin karşılaşmaı,ndan
l.ani br.ı tezle aDtltezden daha

İ]erj bir senlez dogacaktlr, Ve
sorYalist nizam yer Yüzün drn
.efaleti ı,aL<suzluğu yarın endi-

.".;.i,; h"rbi kaldtacaklır,
Fa\at bıııdaı dolayı iısatlaı

daha mes'ut nLı oLacakht?
Sosyalizııin cli.inyadaki ıziırap

yekintrnu ızaltacağt muhokkaktır,

Anma insan:ı iyi ve kijtii ta-

tafları, aru ulaıı ve jhtiraslariyle

viıe bu eqoist maiıluk olarak
İ.iacağı da ııuhakkaktır, Ve
sosvalist nizan kürnlduktan son-

* a", a"l" iyi dalra doğru ve
dıha çüzel ic]n insan yin€ oü-
..alJ.a"".rt;r. V" "aten 

saud,t
de enkısi biı halettir."

Gece Nöbeti

oaha bu ay baş]nda giydi
Beyaz gömjeğil
B.kJ]!cl ağll ha§tasln] lek yaiakllda.
sabaht bulmaz bu nöb6tj
Ha ıesiIdi, ha kesilecek nele.i

Eelki gece yaflslnda b]i€r bu sayIkloma,
BeIki kuşlUğa dayanül.
jşte gözler kaydı bir yaİa,
DudakIa.sa alaIlk,
soy6alI hasi;lar ır!an6adan,
Teslifi eimeli imama,
Peki, ama bu liitem. nedeh?
insanın dilis]ii seler Recep
Koİl<al ölü§ünden:

Rılat ILGAZ,
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tfar İnldlr ?Pearl Buek'un daüer!

Aıkara caddesi kitipçılsnılın
en fazla tuttük]arü 1,abancı mu-
harrirlerden b;ri de Pearl S.
BocL'dır. Bu da Pearl Buc!\n
m€mleketimizds faz]a okunduğunıı
göstelir. Çüİkü bizim kitaDcjlar
sat,ıacağ,ndan ..;" "ı."j,ı.ı*,kitapIarı neşreImeğe pek yanaş

Henen hemen bütün roman-
]an Çin üal.atını anlataD bu La-
dın muharrir son yılların roman.
cısldır. ]892 cie doimustur ve bu
gün 1rir çoAd türkceve teıce-"
edilııiş bıılııııan ıonanhnndan
;tkini 1929 da yaİi 11 yıI önce
vaz&Işhr.

Peatl BıcL ne değerde bir.
roııancıdır? 8öyIe b;r suale olor
olmaz bjr ceııb ver;]enjveceği
aş;kirdir. Hsyai,Dın t",, ".rl.-leri onıın daha iy; anlasılmasın.
, ardım 

"6"., Babası ınisvonerdi,
Pearl Btck'ln çccuk|Uğı; Iama-
mi]c Çin'dc 8eçt; !€ inqIircedeo
evveI Çincer,i öiı e;di. A-
merika'dan fazla Çiı]; taııvan bu
Ladın muharrir bir Çin ü;ive;si.
tesiade hocalık ta yaptı, Çinli|.rc
\afı .sarsıımaz bir bağllıü*l le
derl. biİ senrpatjs; vardı.

Bu sıkı bağIılık ve Çn'i Çinli
kadar tanıyış, on" blyiik l.İar,_
lar kazındıran ku! \ eti velmiş ol_
du. \ eek_End_Review derqis;
Pearl Buck için .Mrs, Buc]r'!ı
her cümlesi Çin haklInrta pek
çok şey §öyIü}.or. di!or,

Bu ıniitalae ç.k j.g*. ı*"
kalırsa onun değeıiıi meydana

getiren temel direklerden en saö-
lamı hiç şüphesiz Ç;n'i ve çinii-
leti qok iyi anlamış ve tan,ını_s
olınasıdır. Bunuı en güzel ın;§a-
li de 1938 de Nob.l inüka{alıiı
kazaıan .Sarı Esiİleı, (The Co_
od Eath) dtr.

İbrahiın Hoyi tereümosinin öu

Yazan : Tuıa BA]-TAcloĞLu

sözünde .bır eser sade fakat be"
şeri n€vzlu, ı]uharririnin pek
iyi bidiği, en iç noktalanıı ka.
dar tetkik ve tantil ettiği Çin
hayatlnın görleİ;nizin öİüne se-
riliş:le pek çabıık atAka topladıı
diyor. Evei Pearl BucL Çin ha.
yafunın en iç ooktalarına kadar
giİm;ş ve Çin]iyi Çiıİi gibi duy-
Duştur. -§onra bır eseıde yalnız
Çlnli değil insan da vardır. İnsa_
nın acıları insanrn seviıçlerl, kr
§aca insanjn bütin duya.tla.ü de_
riı bjı an!ayışIa beIittilebilmiştiı
diyebiliıiz. "Saıı Esirlet onun en
büyük ıomanıdır. Oradı top.
rıklı jnsan blrbiriıe k ışmı§,
ik; de.t orta"ı o1ııuş, birbirin-
den aynlamaz iki varlık haline
gelmişiir-

Tayıİti§ gazetesjn;n ed€bi ;la_
vesi (Şark rüzgan Galp rüzgarı,,
için ıbazı bakımlatdan §arı E_
sir'Ierden dalıa iyi, diyoı. Ben
bunu kabul etmiyoruın. Tayırıis
mulıaıriri yanılıyoı,. Peaıl Buck
l'sarı Esirier» le edebi hayatının
eı yn'ı<sek ziıvesiııe vatmış, ıe

+RAa..^.A1.1-U§rire

Türkil,e Sosyalist Partisi
Yavın!aıından:
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ondan evvel ne de ondan sonra
aynı küvvette eser verememiştir.
son ıomanl.ırından biri olan
(China .Sk,u) ıÇ;n Uluklar!,t ale-
lade bir kitaptf. Adeta bu kiia-
bı yazan Peaıl Buck ils ı5aı
Esirle;ı yazan P€art Buck iki
ayrı insandır d;yeceğim geiiyor.

Eğeı Pearl Buckln değeıini
ismİ TİıLçeye yan]jş tercüne
edilen (China Siıy) !a ölçmeye
}:aikarsak değil dünya edebiya_
tnda Am€.ikAn edebiyahnda bi_
]e onu bahis mevzuu edemeyiz.
İnsanlan ço! iyi anlam!ş otaı
Pearl Buck, China Sky'da bir
fante2i bir romaı,tiznı melakına
düşmüştür.

Mıs. Buc]< ölnıez ınuharrirler
arasıDa girecekse bıı cSarı Esir_
le.,, sayesi.de olacakt]r. [4aına_
i;h diğer bazr değel ta§ıyao İo_
ııan!arı da olduğı.ı iıkir edile-
mez, Bunların aıasında ıcanavaı
Tohunu,, , "Ana,, Şark Riizga
rı Garp RüzgAn,,. (OğDIlah
(Soıs girebilir. Bilhassa bu son
eser "Sarı Eslrlen ayar]na eri.
şebilecek bit kıymet iiade et_
.nektedir diyebiiirim. Diğeİ ro.
naıları değerlerinden ziyade Pe_
arl Buck'ın şöhreti sayesinde sü-
İüm temin etıüiş kitaplardıı.

Pearl Buck en güzel eser'
".Sarı Esirleı,, de insan" Çinli ve
top|ak deıen şeyi bjr araya ge-
tirebilniş bu üç şeyi bize büiüı
kuvveiiyle anlatml§tİr. onun de.
ğeri buıları anlatabilnesinde-
dit.

Netice olaıaL şunı söyleyo_
bj]niıa: 5aı Esirler okınrıası
lazın gelen eserlerdeı bitidir ;

"China Sky,,ı okuma!. ise zain.ı
kaybeimektiı. işie böytece Peır!
Buck\n bir cephesi çok çabuk
uflühılacak, diğer kuvvetli cep-
heei dc uzun zaoan yaşayıcaktır.
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iLK GREVLER ." Birleşme-
ler ve grevleı 15 inci asır]a 18
inei asır aıasında a*maktadır.
Crevlerin yemiıli zanaatlardaiı
ziyade, serbest zanaatlarda daha

çok olduğt anlaşılıyor. 16 ıncı
asıda nıuayyen bir ticaİet kaPn
talizEi ortaya çikıyoı, Topdancı
kumaş tac;rleıi biı çok zanaat-
karlan çalıştüriyoılar, bıı ise ço-
ğu zanan sefil bit vasfı olan bir
pıoleiaryaıın doğmasına jnkan
haztrtıyoİ. iPlikçiiikf e ve İnatba,
açılıkta da vaziyet aynidır.Lekiıl
serbest zanaai]ar esnal kerl]üda_
lıkhrına(junnda)yaklaşmağa çalı-
şıyor, ve kcthiidalıklar gibi be_
ğt;ye idaİeleri vey. senyörler
tara{ııdan kabuI ettiriliimjş sıkr
nizamlara tabi oluyoılar, kıral-
lık hazineıiı nenfaatleri icabı
ketkndalıkIaıı yayı]ması hareke_
tiııi esasen teşvik chnekted'İ,

Villet§"cotteİöts in 1539 ta_

rjhli eııhnaııesine, ve 1571 ve
1572 tat;hli ferğanlata rağmen-
ki bun]ır ferdiı işi bııakmasıı
biie yasak etmektedir -, gıevler
patlak ver;yor 1539, 1511 !e 157r
de Liyon ıe Payi§ natbaacllarF
nın grevleri; 157Y da Parisieki
fırın çıra[laıının yaptıkiarı qıev
1589 da Pariste te.zi işçilerinirİ
grev}eri.

Bu grevler daiıa şiddetle, Ia_

k;n kxa ömürlü olarak 17 inci
ası,da da devaın ediyot.

ıyi teşkilatlı oImacık!arı için,
bu grevler heııeı daima muvaf-

'akiyet§irlik!e 
neticeleİ mektcdii.

1683 de Aütetdeki bjı gr€ye
40C isçi işiirak etınişiir. Ytjkaı]
Normaıdiyada Darıetal kumaş
tezgahlaıııdaki kalfalat ayaklanr
yoıiar.

l6 iıci asırda aniaşnazLılılar
daha da fazta aıtıyor, Paris ntat-
baacıIırı (1724), Versaılles'daki

tessamlar (1743) Paris ciltçileıi
(1776) gıev yapıyorlar.

Bu haı,eketterin heııen her
zaman'<i bariz vaslı, fakirlerin
zeıginleıe karşı isi,an,6,.. 

'ugıevlere kahlanların hepsi işçi
olmadı!raıı için, bu hareketier
sadece bir işçı hareti ııanzarası
göstei,ıiyor. tsıı haroLetler; di
lenciliğiı korknnç b;r şekilde
arhnas! ve hükümetiı yardıın
müesse§elerj kuımak husıtsıında
gal:retler sarfetn esi sebebile,
seialetin gözle Eörünür ieci bjr
menzaıa alııasından dc.ğmakta.
dır. Bu devi: zarnnda, Aııeı;ka-
dan g.lo. klymetli malcnler;n
alını tesiıi'e hayat pahaLılığı
baş göste.iyor. Günde]]kle,lin
artışı ise, hayat pahal]ljğInjn art-
Dasü i]e aibaşr gitniyor. cüo-
delikler hükümet ve esııaf le_]ki-

lat! nizamna!De'er;Ie te§bit edil-
ni§tir. ciindelikle|e böyle bir
nath konmasıııda haki.r o]an dü-
şünçe, {iatlarrn yükselnes|ne nc"
iictleri artttrmanrn i6sir etınekte
o]duğudtı. Fiatla;ın da 1,1ksel-
mesini 6nIemeye çalışıi oılar,

crevIer mes]eki bir karakter
taşıdüğı üüddeaçe, hiç bir zaman
esnaf teşLilitınıı veia bir şehıin
hrıdıtlaılıı aşaınız, Sınırlandıııl_
nış ve biı yerde tesbi edilmiş
olduklatınclaı do]ayı,gre!ler re-

, L,abeiler;ıdeo kalfaların pek
korktu]<ları yabancıLaıı, bil has.
s1 atbaacrl:kta ihtisas §alr;bi
oLnayan işçile:e, ba.-aı da ça.
hşBa §aa|]Ei:ınıı azaltılması ve
_va giiıdeLikierin arthlııası için
üstalara tevcih ediJniş rıluyor.

Bunun]a beıaber, !r,uimarak
laztndlİ ]<i, işçiler ;şç; olarak,
mn§tah§;L olarak değil daha çok
miistehlik olarak i§yaD eimekte_
ditleı. Bı devirdeki işçi a"laş_
mazlıLlarile. 19 uncu ve 20 inci

asırlaıtlaki işçi aılaşnazlıkları
arasındaki eı büyük lark bilhas,
sa btı noktadıdır.

18 inci asıda esnal teşkilatı
bjnasü heİ .aİalından çatırdamağa
başl]yor, aıtık hiç kiınseyi tat-
nnı edemez oluyoı, Her yerde
hu nüessesenin is]ahı lüzumun-
dan bahsediliyor. 1750 de Mac-
hau]t nüfett;şlerden seniş bif
tetkike gir;şınelerini rica tdiyoı.
1761 de devlet sekreleİi Beü,tin

bir çok esna{ teşki]atlartnüı bir
tek tes]<ilat halinde birIeşmeleti-
n; tcklif edivoı. liz';okıatlar ise
bınIarın ortadaı kaldırıIma]annI
istiyorlaİ. Fizyokİatlardan Tur-
sot'İln gelçeI(1e]tiİmeğe çalışhğl
sey de budut (7776 tatihli ter"
maı. krai sandanyelerindea bi-
rioe yaz:lnlşhı), o, ticaretin ser-
bestis:ni ortaya koyuyor, ve her
kin olursa olsıı. yani ister işci,
j§ter pairon, (hangi nı.ksada da.
yaoırsa dayaısıı, bıniarıı kendi
aralarında birlik veya .eüıiyet
kıırmalarını, yasak ediyor. Par-
lamentonıı bu tekliie karşı çık-
ması iizerinc, Tuıgot İsti{a etmek
zoruıda kalıyor ve yeni b]r fer-
rnan (anustos 1775 ferııanı} es"
ıaf teşLilattıııı, esaslı şekitde
sLah ehnek §uletile, bunlara yeni
bir zilııiyet aş,lanıe|,a ça!ışaıak
devaln ettiüıneğe rıza gösteİiyor-
Esnaf teşlı!lnının çalIşma tarzlna
yetri bir €lestiLiyet ].azandıran
bu islalrat 17 ;nci asttda yaplF
mış olsaydı, belki çok Iaiıda[
ojurdıı. I-akiı. iş' işten geçmjştı
Franslz ihtilili bir hiirljyet reji-
nii ietilerek, cskiden kaluıa her

Şeyi siiib süpürecektiİ. chape-
lier kanunu (14-17 haz:ıan 1791)
yeoi bir dı,ı;n başIadığııı gös_

eren ilk alainetttiİ.

Çeviıen; Şerif HULUSİ.



HiKAYE
ıtllarıllli!ıl!ılıltllr1

( Geçen gayldan )

kadın daha fazla acele etii :

Kaymakçı :ıiiltkanının sahibi ka-
dIna teşekküi etfi, acele iŞi o]_
duğuıu söyledi, Düktaıda b;.
saat kala. ka]nış]ardı, Urlkla.
yan ve karnı doymuş olan ço_
cı!k, güç]iikle ai,aklan üzerinde
durabiliyotdu, Kadln çocuğu o"
muz]arııdaı tutup sarstı, yaka-
sın, dü,eltü;i haflfçe onu k6plla
dog,rıI itt]. At nalına ayağı ta,
kıldı, na]a doğıu elini u2aitı. ka-
dln. tetüal onu .okağa doinl sii-

- LJyUmak l'stilloruır.
Zehir gibi soğtk esen rüz

c6rda çocıık gö,l.İi.; ktrpt§brı_
yotdu. I(adın onuD sö2lerin€ ]<u-
lak vermiyoıhu§ g!b; g.örün 'ü.
Vaziyet]eİ;.iı umütsuz oıdDğ!nu
a.lanıştr. Şehirde h;ç khnseyi
ianııılyotdu. Bu halpten ;ki ay
evvel bural,a gelmiş, buıada kı
sıIıo kaIııııştı.

- Dizletio d ondı.
Çocuk yalaıc]kta. ağllyoİ-

du. Kadh oğiunıı biı köşe7e
çekti, d;zlerini uğuİurdu. Ço-
cuk sakinleşti,

Kadın biıdeıbire b;r ai]e-
yi tanrdığln] hahIladı. Novoro-
sisk'den Odesa'ya gelir]<en Ge-
orgi vapuronda ahbap olmuşlar.
dı. pavlovskjlrr veni eı/li idiler
.rkek ün;ver§ite 

-ası 
eiesi idi : ka]

d]n da şchilcilik e;stitüsünde
tahsiliıj ],eni bitirmişti. Adı Ve_
.a idi. İki kadın b;İbirlerin.Ien
hoşlaşmışlar, bir kaç tieia bir_
biılerine g.id]p gelmişleıdi. Eı-
keLlerde dost olmuşlardı. Hattn
bir akşanı b;rlikte sarhoş olııuş_
lardı. PavIovski Odesa'da değjt-
d]. Kıılorttudaydı. Şehrin talıli-
yesinJe b;r tijrh gideüri]en Ve-
ıa bııradl slkışıp lallnı_ıtl. Pek
y&kınlarcia A.leL!an.]İ razdrlnda

Yazan: Valenlin KATAYEF

BAEAmı7"

bitbirletiıe İast!An şlardı l hatta
ğ].ak üstii konuşmuşlardı bile.
Pazarda uzun müddet gec;knek
tehlikeliydi, almaılar temeı her
güı ora,,la araştırmalaİ !aPr}İoİ,
hüViret soruyotlardt. o.un icin
!ki senç kadıı ancak beş daki-
kaci]ı koıuşmuşlardı, O zanan_
da.berİ birbiİ]erjnin yüzüDü 96r.
ınenişleıdi. Ama Vela heia şe-
hitdeydi ; ne diye şehıi ieıket-
s;ı ? Pavlovsk;leı tustu. Belkide
vaziyei i],iden ij,;ye be ii olırn"
caya kadar Verahııı evjnCe bek-
liyebiliıdi ; hiç oinazsa çocu-
ğunu oJsıın oraya bııak::dı 1a l
Pıvlovs]ı;]er epeyi uzAki6, Pjro.
zonska!,a cadde:inde, Fıa:ısız
biilval!n!n djrseğ;nde oturdyoı
]ardı.

- Anne, nere;,e gidi]:oruz ?
Evimize nıi?

- Yok yavtum, zil,arele
gid!yorıız,

- K,mleıe ?

- ^uçık Veta rav Iovsk,
teyzeyi hanrllyof ,]usün ?

Onun evine gidiyotuz.

- Iyi
Çocuk slzlannayi kesti ; z;-

yarete gihıesini severd;, ke;,fi
geldi. Limana giden bjr cadde,
njn üstündeki storgadov§ki köp-
İüsünii, Karantina rampa§ınI geç-
üleı, A:ağıda balçıktan yapıtınış,
köşeleıi....,. kuvqedi bir tak!m
evie, gij.iinüyordu ı bir kısııı
enkaz }ıatine gelmiş, bir k,smı
da yanmıştı, Raınpanıı bir ucun-
da barka b;r köptünün eöz|eii
yükseliyordtı. Bu gözletin iç;ndeD
kiişeli bIollar, iiman harabeleıi
ilıtk ediliyordıı. Daha ırzakta çij]c-
müş ve yanmlş çat]Iann üstiin"
den beraz, donmüş deniz. de-
rin m;,Vi, btziardJıı kurtulııır§
tıir sııyun parladığı u{ka karlaı
uzanıyordu. Doı yüzönden mu.

Çevilen : H ULOsl ŞERlF

attal kajııts, meşhur Odesa fe-
netinin beyaz harabeIeri etlafln"
da demir atmış kırşuni bo;-alı
bir kaç Runen ğem;§i, üzakta,
sol talafta, şehte hAkim bir tepe
üz€riDde §isten slyrılmış şehir
tiyattosünın mavi bjt deıiz hay_
van kaSuiunu andı,an ktbhesi.
Staga.ovski köptüsüı]nn kap ka-
ıa deıniı parmallıklatı, uzuıı bii
s]ra söğe uzan.n]ş mlzraklar.
Ai-ağıda, ka.anlin3 rampasını el-
]erinde kovalariyle ttİmanan in-
sanla.: su dökü]üyor, ka]dırım
üstiinde doıuyor ve şı solgun
giiıeşin donuk ışlğında caıı gi-
bi pailiyordu.

Epevi uzun bJr nüddet yü-
ıiidüleı. Çocuk yorııJm,ııtu, ana
hiç ses;ni çıkarmıyordıı. Hızlı
nllıi vur!ıyor, kuç!l bol]arünl
ye"e vuruyo11 annesini giiçlükle
takip edebiiiyotdu. Miiokü. ol.
duğu kadaı çabuk varnak isti-
yordü, çünkii ziyaret]eri se"iyoI-
du, Yiirlirkeı. bir taraftan an_
.esi onln soğuktan moralmtş ya
naklaıını uğuştııuyordu, Pav_
lovskinjn e./jne yakın bit yerde,
ya;ıa taidlı,ım üstiiDce ateş ya-
ııyordı ı bir çok askeder ısınr
yorlardı. Gen!ş !e büyük ev bir-
kaç bioi<tan mürekkeprj. Lakin
iki Lanatlı aıaba kapısı kapalı
ve biı zencirle lağlIydt. A.aş_
tırma yapıliyor içeri girip çıkan,
ların hepsiniu hnvivetieri sorıı.
loyordu.

Kadın, çok acele işj varmış
gibi, kaprntn öıüDden geçti, Kim-
se kendisine dikiat etmedi. Ço-
cuk gene ierııansız diigtü. Onu
kıcağııia aldt, yaya kıldırınıın
maıli iAvdan la!a1 üstaiİde ko]_
nıağa balledı. Çocui §üknnet
bııidu, kadın avaıe avaıe do-
la;nağa başladı.



Ceçt;ği bu yerieıe ık sit
gelirniç gibi, kendisini belleııiş-
ler gibi bir his 8eldi. Bir kaç
saatini sine]nada geç;rneği diı

-' şüujü. Seans e.ken başlardı,

çüıkü akşan saat §eldzden son-
ra sokağa çıknıak yasai",tı, çı_
kanlar ölü!İı cezasna çaqrı!ııtar_
dı. Midesi bulaıdı, ku§acak Eibi
oldu , §onla kendisi g;iıi soğuk
yüzünden bu.6ya sığlioı§ o1an

aske.ie.Le. orgrpular!a doıu Ja-

lonun ağir !e boğucu havas]

içiıde başı döndü. Hiç olmazsa
burast sıcaktı. biı miıddet otu_

] labtlirierdi. KoLuna yastaılp he,
mencık uruyu,/elen çocugıin kaş "

koıuıü çözdn. Pe, oe uzer,nde
geçlt resİ1i yaPan hayalierde]ı
hrçbır şey anlan.ksrznı salonda
ikI seaıs üleVaın,nca kaidı. As"
keri baladr§l€., sot]ra b,r i(o!ne-
di vera naıas iı kavlayanıadlğı
kom€dtye yakri irüİ şeyıer göİü-
yo. gibı geldI. Heİ şejr bi|bır;.
ne ka,ışıyor, bır cüıcunaCıf gi_
dıyotdu, 6azan sad!ın büktcti,
yanagi yğzü görünney€n biİ
elk--g]n Cıürnduz gögsun€ daya"
müş d]l§el blr klzıü,!üzn, büiı]n
peıaeyı kapIlyorıtu. iliist blr a-

ğızdan nazi]de tıe;aiıer 9arir,
sorluyor,aldr. jonla qenç klz
guze1 spor brI oiUınobtlün içjıe
kuruııyordu. Bazaıda, kap kaıa
gayzeıieli andıran !e birbi,i a._

_ dından bif, 
'ki) 

üç, dö.t ,ni;lal
oiuyorJ biI çlokc şanj4tıiis]ni an.
dııaı bıı sesıe, saokı blr çahıın
saç kap]aoaiarı biİ çe,(işte yür-
tıirordu, b'r, 

'ki, 
üç, döİi. aI_

dındat kara top|ak p!rçalarü in.-
d6ni bjİ daful s€siD] an;]rran bir
gürültü ile gakieİ! }ağmuİ gibi
yağiyo[.]ü, ntatenr haçlı tankla.
yuvarlak, uzun namlulallndan
dal]a uzaı ateiieı di]leıiyie l:üe_

yaz düaı}ııiar safurarait gıclr_
tiıyoıiaıdı.

Çizmelerj yanal!, başrıda
kalpağı c,lan bir ainan asker
Ladınln omuzuıa bütijn aiür]ı_

ğiy]e yaslanlyo!dIr. l{ocamanpis
Paimağiyle, çocuğıı ıryandll ma1,.

için, ikide birde, budalacasııa ;

- Küçük oğlan ıyunıa l

Küçük oğlan oyıırıa l diye tek"

raİlayara]<tan, kıba kaba ve kah-
kaha ile giihyotdu.

Lakiı] çocui ıırandİy.11 ul_
kısuıdaiıpırd:narak inliyordıı.
Alnan ağİ ba.ını kadının omı-
zuna dayadı, bir elille de ço_
cuğut] yüzİİü mlnc]klamağa baş_
ladı. Kadıı, !skeri k!:dIrDakia.,
Lend;si.e hiivjyet §oınatından
ı orkata|< suıııyoı, sesini çıka=
mıyordu. Alnanin ağzı iuzlü ba_
iık kokuyorcu. kadın kusaca.c
gibi oidu, lıikİı kendini tutnıak,
reta!er çlkaylnaİrak ;çin ınülhjş
bir gayret sarfeiti. Keoı]i kendi"
ıe mıhakenıe etmeğe çahşıyor_
du, Al.ran hlçbir kötülük etai-
yordu. §adece kaba biİ h.rjl|i,
okadaı. '1'aııameı ıslı:, edeb]i

Altnan, ka nl.ın .]iluzui!da uyu.
du, Kadın ktpırdam&cit, öyle
durdü. Adain çok ağrrdı. A,dır.
üa, uyusün daIa iyi 1

I(u.ıırıl bı:kleii kız duımadsn
perde üzeriütde yeİ oeğiştişiiİi-
yoıdu, ııaaeıi biI şanğın ile
kaPk.] a:a),ze|!er iış<ıııyo r,
taİkla. t]rman]yor, attüan iabu."
lt.ı çöI]eıjn kuıılaıı üstünde
yü.iiyorduj İiiiel kulesündeı t o-
ca!ıan b]r iaşl§t bayıağı aa,ga-
ianryordü. Kiıçük siVıı bu,nu rle
kadıı çenesi gibi minioik çene_
slle Hıtier pe..ie Ü3tüide hav-
ilyordu. Gdzleri laL tagı gib;
açılınIş. taiçalaltn] oyrüat!yorl
ağzrxı ço_ü bızil açıp iıapıyoıdu;
ıı kataı hlzlı tri "hav, nav, haq,,
sesi biıaz g.Ii kaltyor, yehşe_
mjyordıı.

Ka.aD]ıkta askeilcl kıziaIı
stk]şil.üyor, oni.İ da çığilğı ba_
sıyoı]ardı. Saloııuı Lav;sı son
de,e.. aqlrd|. 5a,mlsak. r;nga
ba lğl ham aLkol, aspirin. ru ru_
re,1 Pa.iömn lchat noir» koku.
yoldo. 5ouı.ta riolaşıtaLtansa,
burası datıa iyi idi, Kadıi] Leıt-
d:n; bi.az diiiiennış iıisediyodu,
Çocuk ,ia tanı bir uykuya var-
üliş'!ı. soı seans bitmişti. Cen:
sokağa çikmak icabeJiyoıdu.

Çocuğun e]inJeİ tattu, vü"
İüdüler. Şehiİ zifiİi b;l kara;lt-
ğa biitünnüştE. ılşıksız evlerin
aıasrndan donnuş, lalın bir sis

yükseliyor kirpikleıe yapışıyordu.
Souktaı neıdeyse donacallardı
sokaiita rıangtllar yaııycıdu. Tek
iiik sjlaL sesle.i işiiitivoİdu. Cad-
d:lerden devri;ıeleı geçiyoılardı.
Saat dok!rd(. Uyku ile ağırta-
şıı çocuğu kadün kıcağina aldı
AskerLeıiı kendjsinj teı,kif ede-
bitecek]eri düşüncesindeü ürküp
koşmağa balladı, tenha. dar so.
Iakiardeı 8idiyordn. K!lağr il6
i;rtüiii akasyalai, ç,naİ ağaçlart
,5ayaletler gibi dikı];yordu. Şehir
boınbcş kapı<arantiktı. Arasıra
kara.!ıkta bir J.apı aralanıyordı,
Parjak b;r ışık camin kenaıınCa
donntuş araba]aı! birdenbire ay-
dtnlaüyar Ko]toti neyhanesindc
çaiınankemanın hevecaılr ve titıek
sesi caddeye döküli.iyoıdu. Dur_
İtadan koşan kadııı, kazasız be_
lestz küitür parka vardı,

Pek büyük olan park deniz
kena|rnda uzaniyordu. Buİada
sessjzlik hakiındi. Her şey yü:-
üstü brıakılınış gibiydi. Bilhassa
aşağıia, göziiı aIabildiği yere
kadaı tlcnoıuş oiao deıjzio üst
taratııdıki sııp sahilde sessjzlit(
hakimrii. Ll,ı,.ar kadaı kaiıı bir
sessizIik tek ti]k bir kaç yıldız
ağaçlaIün kii] ren|rli teFeieri üz.,
r;nde giiz kx,ptntrkfaydt. Ağaç]al
arasıııtıı b;ı p|öjöktöiüıi mavi
ış,ğı klyüyotdu. Kadın geniş as-
falt biı yci iistiinde yüİünekter-
di,

AğşçIarın ne ağaci oldlkla.
nıı rJamağa çnlışaıakian yi]-

ıüJordu. Uzun ve içi neyve do-
lıı kabuk]aı' ye.e dcğ.u uzın
ipier na]ind3 sarkmakta olan
kurt yeııe:ı ağaçları, ehraın şe!.,
liıde bıdaımış akasyalaı, çınar
ai,aç]aıı iüyaiar va-dı, Krağı
alhnda şekiileri dsğiçıılg, \e
{ıpkl bullltnııı;lar gib; toPrağt
öıtmüşlerdi.

kaıtın ıefeı aldü, soıısııı bjr
boş sııa dizisı boyıınca daha
ağır ağür yiirüdü. s]ralaİdan
lıiri üsttıe oturmuş bit adaM
g6rdü. Kalbi çarparak geçii.
Kas kah başını sıranın arkahğn
nı dayamış bir v&z;yette hiç

Davamı 16'lncl §aylada.



Tarihin K

iGeçen 3ayldah)

cidip otrlaİla nürakeı eye girişi_
yor. -lşln,7e .lonun ve sl:e \€-
min edjyoruz ki, Fiıavun ma-
beddeki işteri te{tiş ehneğe gel.
diği zaııan, sizi ]teıdimiz cnıın
yanına götiireceğiz., iki gün son-
ra sahiden Fi.avun ge!iyoİ, ve
müdüiİ Pentörit yanında bir po,
lis ııemuıu oIduğu haltte, Fiıa.
vunun huzuruna çıkıyoı: Prens,
onları dinledikten sonıa, b;r ke"
re de işç]ierin 3ğz]ndan işitrıek
iizere yan:nda bulunaı kntipier_
den birite bır liaç rabibi murah-
has tayin etmek ltt{ünda bulu-
nuyor"

işçjter istc,iikle.ini şöyle aıl.
iattılaİ : Aç, su§uz geliyoİuz,
elbisemiz vok, yağıınız yok, ba-
lığımüz yok, selızeniz yok, tsuiı-
iaıı eIendimiz Firavuna bildir;ı,
§öyleyiu hükiimdarümtz F'iravıü-
na, bize yiyecek bir şoyler g6n_
deİsin,. işçile|ir, se{a|etine ac.
yan Fitavun benlala, §öylendiği-
ne göfe elli çuval kadar buğday
dağıihrıyor, ıe bı umılmadık
nir.et sıkıntı çekmeden bonların
ay sonurü bekleüıelerjle jmkau

veriyor. ilk güİleİ oidokça sa-
ki. geçti ; lakin ayn on beşin-
de yiyecek kaloadı, ve yedden
mem utli} ei§;ziik başsösterdi.
Ayın on altıslnda işsizlik başla-
dı, ayın on yedisj, an sekiz; böy-
le geçti. Ayın on dokuzuncu gü-
nü sabahı işçiler şantiyeii ter-
ketmeğe kalkışt!taI, lakin işleıe
ııezaret eden ketip Penioritit b;j"

şey sızdırnııdın mı.ıha{ız sayısını
arth.mışl !e o kadar iyi tedbiı
almışh ki, işçiter kapıdan dışaı
*dım alanadİla.: Bütii. günii
'bir araya topleomak !e küçük
grı]piar haiiıde koııplo yapına!-
!a geçirdileı. N;hayet, b;r sabah.
daha giin doğar doğmaz henüz

tamamlanınamış bir dltvaıın di-
binde toplandılar, inşaat! göudeo

aydett Erı Esk Grey
Yazan; İmre Syomai

ııg ı

geçirmiş olan nlüdürü göİünce
cno doğrıı hücuın etLile:, büyiik
gürüliü ile etia{ını sardı]ar. Mli-
dür beyiıude yğre gizei §$zler-
le .,n]alı avutnağa çalışİ, lAkin
işçiler hiçbir söz dinleınek i§te-
medi!er. I}un!arın ieryat!arrnı dır,
ı.an başka neoıırlarLa, Mur ra-
bedi ııhiplerinin biı çoğü der_
hal koştİla., işçiler gelenlore işi
anlatffasınl oüdüre ihtaı ettiler.
"Anon'un ba,şı içi., diyorlardı
gazab: insanlaıı öldüreı hükiim-
daı ba§ı için yenin ediyoruz, a.-
hk biz gelmek istemiyoruz ; ors.
da toPlanoiş oIan biiyükle.jse
vaziyeti anlat !, Nihayet, hiçbLt
şe7 elde edemenekten yoıulıp,
deı,hal Te]ı va]isine çıkarak
kendisinden adaiet irteıneğe ka-

Mııt ı!!be:lile Psarıı'nun e-
v:niı a.arı çok sürnaz, sokak
aralanndan oı dakika sürer. ça-
bueak yoldan çekilmiyen kaia-
baiıkla atışınalat da caba. Ne;-
sc kapıyı vuıdular. Kapı uzun
aiçak ve ınazgallı b;r duva,da
açılır, riuvar üzerinde yapraLl;
baiile bir akasra ağacı yüksetir,
ve lapıdan oliukçı gen!ş, döıt
yanı bnıatarla çevili bir avluya
giıilir. Solda valiıin dar, çıplık
oldukça yüksek biteüin kah
ve iki katla bir taraçadan iba_
İet ycntma na:tan yapllınış ika_
m€tgehı ve.dır ; ortada iePesi
yuva'lak iki buğday anbaıı; eı
sağda kebentli geniş lıir ki|eı.
Kapı bekçisi daha güıiiltü.
yii işiti. işihnez kapıları sürme_
Ieıiştir. lnk;n dışar ıda ı yükle-
nenlelin zoİite kapı açiilr. Bütün
gü.uh avluya dalar, ıe yapaca_

ğını bilemiyerek sağa tola dağı-
lır. Bu sırada Psaru koşar, ve
çooukluğındanberi efeıdisi önüE.
de eğilmek için terbiye ediimiş
bu adaınları drrtdı;rınak içia oıun
bir bokışı kA{i gelit. Nihayet

içerinden biri söze başIamağa
Icarar veıir ; ijtekiler önce kor-
ka koıka onun sözlerini tasdik
ederieı. sonra kendi lzhrapları-
ıın hikayesile coşarlır. Vali bir
tak:m vaitlerle kendi]eİini avüt-
nıağa kaikışnca tehdit edecek
kadar ö{kelen;r]tr. İşç;ler;n naza.
r]nda söz kafi değildir, onlaıın
bağıİarak, çağrralak isiedikleri
şey yapmaktıİ : "Evvelce dağF
tıtanlata iieve o]arak b]ze buğday
vermiyecekler mi ? Öyle ise, bıı-
radar bir yeıe kıpııdamayız,*
Tan bu sııada. kiilenı'ı biri kı,
labalığı yarıyor, ve alçak sesle :

ıBir saet önce Firavnnun sara-
y:ıdan çıktığııı, Aının mabedi-
.e doğru gittiğjn!, eviı öıündeı
geçeceğini, ve dahı şimdiden
mairetinin bitişik sokaktaı geç-
mekte olduğunu haber veriyor
Firavııu tam da ka.gaşalrğlı içi.
ne diişecei( l Filavonİn bizzat
kendjsi işçilerin şikayei'erini din-
iyecek ia ! P§a.u süratle kaİar

. "eriyor, ve müaakaşayI klsa ke-
serek vekil harcı Ha,noisi'i çağtı-
lıyoı : "B.k bakalıın anbarlatda
ne kadar buğdayın var, bu adaın-
ara da ver l" sonra, ötekilere
dönüp ; (Hamoist'le beraber an-

bariarı koşı.:n, size ve.eceklerini

Bu aıi kataıın sebebini bil,
miyen kalabaiık, bu lıaji bjıden-
bire kendiıi gösteren bir cömeıt-
liğe atfediyoİ, ve bır ih§ana te-

şekküi]er edjyor : ı§eı bizim
babamızsın, biz de seıin oğııl,
larııız l Sen ihtiyann dayandığı
bastonsün, sen çocılğun sütbabs.
sısın, selilleriı nüdaiii§i!t l sen
Teb'dc üşüyenieri ısıtan bir sı.
ğınaksın ! Sen karabahtiileıin,
ıneııı]eketimiz insanlarinda hiçbir
zaman eLsik olmıyan eiçmeğisinl,,
BunLar teşetkür ve mi]ınettarlık
iladeleıi idi l Psaru bu tezahüıa,
tı kı§a kesiyor, onlaİİı dtmele,

(D€vamı 1e cl §a}lada)
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7'inci sayİadaİl

Ierin idare!eri üstünde veri olan
bir teşki]ehn atom ene.lİs;ni, lio-
bir milletin atom bombasl im;ü
6tmem€sini teıniri edecek şekiide'kontİol etrnesini istiyof laıdı.

Aton boınbasının Japon_
yada'da kullan,lınasını takio t,]e.
haftaIa.da, o z".",a k,daı da_
ğıln§ oJaı] g.ıup]aı, bu ilim is;n-
de çalışmış olanıaın yü,de d;!t_
saıln, hir a"aya topIı;acak şekllde ve iiç Iaboratuvarca t]n-
ianınışla,dı.

Japonya'iİl iesl;m olınasivl_uınuııi eik;rda ı,t,, ı,.*"i
",:, i. *,", *rı.a" t".ı:,.J.,_
mek ıçın biı ırog,u",n h"",:".-
ması katiytn iüzumlü göriildii.oııu rıa ]aboratuvar'aıda cı]ı_
şarık o,.Jd'a ne]er;n hdzıı ia;dü_glnl gavel iyj bjle le|jn yapmas,
lcap e.lerdi,

Bu surctle, bu alimle.. Bir"Ieşil An€r;ka DevIetleri parİe
mentosuna tek]if ediien ve ken_
oıler!nln taVsiye ettlk erı nıillet_
ief arasl pol;tikara ayklrI bjr
kanDna kar§l cepbe aIma: qiL]i
oıİ vJ.ıl,etc düstiiIrr

İ, *il"us.u"tı", t,pl, ı,u.._
da bizim bjüle?t;ğiini, glb;. bn-
]eşmiş bir Amerikan ilimleı; fe_
derasyonu kuru]du ; bu iederas_
yo.a tabiat i]imleri ve iısan]a
uğıaşan ilinler]n ııüınessi]leri
olanlar glrecek, aioün ensrii§ir.
b;r hal çaresi "*,"k ," 1.1k,
terbive etmek lşi.de billükte ca_
lışacaklaıdü. Kend;le, iniı ae <;İv_
ledikleıi gibi bu suıet]e ınese.
leıin elenniyetini ve miitetler
a,ası biı hal çaresi bulınan:ı za.
rutetini daha iyi anlatabilecek.
Ier;ni uııdıı]ır.

Arığlikan iIminin gö9i.ldiği kahla"

son zamanlarda bı ledetas"
yon .Bifleşm;5 bir dnnIa v.ya
adem, adlı dikltate değer biı
kitap çıkardı, Aıalarııda ğinsio.

ia, Bohr gib; ilimler rle bulu-
nan vc federasyoıa dahil en bti-
yük aliıtler tatafından yazılmış
bitçolı nıakaleler aıasında, fcde.
rasyon makseıiını şıı sözlerle an.
lahyoİ |

üsilahlanma yarışına bir
son veri]melidir. Bü kitap, bu
gayeye hizmet etmek ü,eİe vü-
cuda seİirjlniştir. Bu kitabın
yazı!nısııa kattlanlaı şu ıokta-
lar üzeıinde aılaşmışlırdıı :

1) Aton bonbası neselesi
bjz; dünya taİihjnin en biiyük
buhraıIarından bir;y]e k.rşı Laı.
şrya getilnriştir.

2) x]iesele kendiliğinden der_
hil poiit;k bir ehenımiyet ka_
zanmrştı., bu elenı:yet; de de_
vant edecektif. B,J ich]ike,yi bğr_
ıaİaf ehİeL hususunda ;ljıı bize
biçbn kuvverli vas]ta teırin e.ic_
miyoI.

3) 
^4esele 

diinya ö]çüsüıde
bir ehemm;ret taştyo.. Bunull
§&dece milii b;r hai. çale!; ba_
hjs mevzuu olaoaz. l {il]etler
atom eıerjjs:ne] hatta dala da
üstüir olanlarllıa sahiP ctabii;ı
]e:, LAkin tlarbin daima mümkün
otdtğu b]r dünyada bu enerJiyi
elIerine geçireınezler. Zaıuıi de_

ğişikijklere biz; götüıecek bir tek
çare vardır ki, o da yeni kuv_
veiin inkişah hususqnda lİ) jilet
1er;n elbirliğ;yle çalışınalardıı.
Hakikaten, işin başka çı!ıar
yo|u yoktıır. Ba;ka türlü yaşa_

}amazlar. Yeni enerj; kaynağ],
iabir caizse, hepim;zin müşterek
düşınanldır ; onun içindi. k!, bu
enerjinin hePimizin .ie rrütte{jki
olması ]nzımdıı. Bu da pek ala
mümkündür.''Aaerikan Aliııleri
fedeıasyonu ırzun süren biı, ça-
lı;ma sonunda bııldoklaı ı ıiom
bonnbasında hem biı tehiike hem
de bir üınlt ışığ| gören in§anlar.
dan mürekkep biı toplulu].tür,
Vakaları giizleriyle göımüş, yıl,
larca tedkik etmişt;f. Şimdi i§e
onlaİı büiü. insanlarda gözleriy-
le gijrmeLted:rleİ. Bu vakalat
Hiroşina harabeleıiıe kazılarak
yız]l,nıştrı. Ba haıabeler bize
biı şey öğreiİniyorsa meselemiz
çbediyen cevapsız olarak kala.

calctır : Onıın için hepimizin:ha-
rekete gĞçmeniz lAzınıdır. Hıç.
bir millet Birleşik Am.rika de;.
letlerj vitandaşIaIın,n bugün eL.
Ierinde buIunan inıkin ve ma.
suliyetleri yükIenmeıniştiİ. Büİa
karşI göğü§ germesini öğreı.
ıieliyiz, çünkü, bir atoın harbin-
deo sonıa. sağ kalanlar arasında
devaın]ı bit salh kurabilmek için,
ıe iyi niyete, ne de zekaya ar-
tık tüzun kalmıyacakhr. Çünkü,
sağ kaIanlaı bu §ulhu kendi s;
tejeıj olacak oJan harabe yıgın-
iartnda bUlacakla.d,r.

, Vakt;ıniz çok azdır, heo;-
tnizin }&].atı tehlikededir.:

t{ücadeled6 Flan§ız zekağ, j

Ameıikaı mesiektaşiarı gibi
!rıısız aliııleıi de sulh davası-
Dtr, adaiet ve insanlik iesaniidü
davasiyle aynı şey olduğu ka-
naatindediıleı. İçlerinden bazı-
ları bunun böyle olduğunu çok
eskiden an'aTjrlardı, bugı]n hep.
s;de anl5olJar, ve adaletin bu
miidşiaas:ıa ömürlerini rahatlatF
dl veya hayat]aJnl f€da etmiş
olııların eserjni devam ettir_
i.€ğe haz]rJ!rl3|.

Bu büyük hareket, ferdi ada-
]et ölçiisü içinde bundaı 5c yıl
önce Dıeyfııs davasiyle başla_
nışhf. Bi.liğimiz bıigün bu ke.
limeyi bit bayrak gibi yukarl
laldırıyot. Bu bayraita bugüne
kadar hAId ceza]aıdirılmamış bu
iğ.enç c;nayet; bir adaiete çeviİ_
ınei için miicadele eden Emil
Duc]eaux ve crin aux painleve
gibi büyük al;DIer]n Jaüres, Tra_
rieux Gaiırie1 Seciltes, Vikto
Basch gibi insanltk il;mleıile üğ-
raşan ainnleIin adı yazılıdıı. Bu
giin beniın reisliği.i ettiğin ve
merLez koınitesi.dc Enıile Bo.
ıet Jearlues Hıdamar.ı veya Paul
Rivet g,ibi alimlerle bulunan bt
birtigin adalet en_dişesi ferdi me_
selelerden sosyel veya mJIletler
arası nizamCa koJlektif ınesele!er,
yani sılhu ıJg,ilendireıı meselel€-
ıe ge9rıiş bııiuıuyor-

Ayni istikanetteki biİ başka
teşeıkiil de 193.1 yılında faşişi

(D€vaml 1§ c| sayfadı)



Tevfik Fikret
ideololisi ye fe|§ef6si

SABİHA SERTEL

Fiatl 2oc klş.

BABAıvİlz
( Baştalan 13 üncü sayfad6 )

kıpırdıradıı dıııu.1,ordı]. Kadtn
adamın üs'üüne, sanki b]r ağaç-
mlş gibi, kürağü yağdlğınl {aık
otti.

tsurado i]eı şey sakindi. Ka-
ciın son derece yorgundu. Ar-
hk koıku da yokiu. ırtesi sa_
bah soğüktan ijten]er]n cesetle_
ıjni kaitiıtnıail ü2eIe, şaiak vak_
i şehrin sJ]<{kLaİından kain yon.
jar geçti. Kaıİyonun bjr' küitör
parkın e§16ltiı geniş şosesiııi bir
baştan bir başa ağll ağır geçti.
lki kere durdu. Önce, do"arak
ötntüş bjı ihi;ya],ıD otu.muş ol_
d!ığu slraııln yanlnda durdu.
5oırada, !ıa.l:ıla çocuğun atur_
ınuş oldukiarı sııanın yaıııda.
i(adın çocıığuı eliiüdeİ tutmak-
iaydı. Yaı yan:ı otuııüş]!r.iı.
lkisiniı de t(ıyalei; h€men he.
ııen birlıir:n n aynı id;. olduk-
ça iyi, jçi kü.klü Paiioiar, içi
yiinlü çiz,ne --r, kalıı yüıdeı
eldivenler. D.ri imişler gibi otu.
rııyor}ard, l6i<in kırlğldan didjk
did;k o1mu; yüzle.i beııbeyaz,
ipek g;b' iC;. Kirpiklerinden
bı:zlaı d6kiilüyord.ı. Askerleı
kaıiııla çocıığıı kaldııdıkları za-
manJ Vücutlall eski ha]jni nu-
hafaza elııaLte ;di. iki aimnn
otu.tıuş vaı;yetteki kadını saila.
yıp kamyonuı içj.e athja.i vü-
.İIt iiljrarlı viicüdUlla çaıPh,
odırn s.si g;bi bi. ses . ç!knİd,.
Sonra asker]er büzn]ınii§ olaı
çocağu athl.lI_ Vücüıdu to! bil
ses çıkaraıal anasuıı vüeudu_
ıa çarptjJ ve birez ııçradı.

Kaınyon lıaıeiet etti. soi.ak_
ara konan oparlörterde miizik

G U i,l Yii}:i,,1i:,iİi!gs:iTl;i,T|ffi l11liu::",ij*,,,Fl,:ili,"tio"[";";,;1*,

ilim bir harp sebebi
olmamalldır

B;ş talal! 15inci sahıfad6
aleyhtarı münervefter koı]ite5i
idi ki en oühim uns,ırİarı ya Al-
mait işgali aIhnda kşhramaıca
canlarInı L'verm;şler, vejahut ta
bugün biziııle beıaberd:r]er. Mu_
kavemetten doğan bı,gnnki bir-
üğimiz mühin bir vaz;{e yükleı_
miş bdl!ıniryor, bu vazileıiı ıe
olduğunu bize bu kon5re göste-
.eceltiİ, çünk;, Pıansız ilmiııden
sanatündan, edebiyahndan istek
leıde bulunmak büyük seviıc;y-
ie yananları aydınlatmak onlarla
temas etnek, onları ikna etmek
için ınuhtaç olduğunuz he: şeyi
bize yine bu kongre gösterecak-
tir.

Yen:den doğıılı:nuzun h;çbiı
işafet;, hem!ek.tiı.ıizin şerefli
geçnitinin işaıeti kadaı büyük
ve değeri oJ.!ıaz,

Paul LAl.{cF.VlN,

^lırA.t.^,*,.ğ§a,.tğRA

! ikket

Bayilerimize
Giin'iin bu güne kadar sa_

tıtmış olaılaıııın bedel!eıiniı
gönderilrnes|ııi,

.Satılınamış olan!ann da
iade edilnesini b;lha§sa İica

yvralltffs,ra^\ğ

İ
I

i Y ı0 ı$l
Fikiİ dergisi

okurun!r.Ve okUtunuz.

sesi duyüıldu, yeİi ı]ir eünün
başladığını haber verdi. Sonra
bir gencin sesi. duayı andlıan
bir eda ile şu sözleri iiç defa
tektarladı :''Sabahlarınlz hayırLı
olsun l Sabahlarınız hayırh ot-
sıın l Sabablarınız Iıayıtlı olsun l,,

Sonra ayni bı:zlu ve sarıcı
§e§ rumence duayı okudu:

"Göklerde olan bıbamız ,

adın mukaddes, §altanatın her
yetde iıakiın, seniı iıaden üze_

F.anğlzcagından çğvi.en
Şelil H U lüsi

Tarihin kaydetiigi en' aski grev
(oevaml 

= 
cl sayfadan)

rini çahııktaşlrıyoı. son grevci de
Hamoisr]e birlik|e anbar'ann ar_
dııda kaybolıınca aneak ıahat
bir ıe{es alabitiyoı. Beş dakilıa
içinde an}ıar boşalmışh, §okıkta
iıer zımaılİ Laliıi almışh. Fiıa_
ruı gelebılir a{ık.

Binleıce yıl önce Iıl!l kıyı.
laıinda nuzaite. oian grevin hi.
kayesi, geçen asır zırfında sa-
bıriı bir çelı;ma ile i}iya eCilen
Fn tiki bi. doküntana göıe işle

Bu grev, insan ha{ızgsıııı
haiıfasluı nüalaza ettiii jlk
g,reı,dir. Bu gr6vl€ ta.ihte. taz-
yik gö]enlerin tazyik yapanları
kati şek;lde yenmesile sona eıe.
cek bİ. srra işçi mücadetaieri
safhası açılmış oluyoıdu,

o


