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ft]rlr, iİ 6c muag! :i 193rjda j,kuİul,
hqrt;. H4rp 

-rıilanı]a - 
ke§iıti;

leıo ıığrayın ç!ktş1, Joıi §ğri
adile ,ı945 i€n iiibı:en tekİar
ıılunlgİ.ıı bir gekilde çıkmığa
başlamıştır. B!ıgüiı6 kadaı y6di
sıyısı çıLau .oecmuının Nisaı,
Mayıı,Llaziıan 1946 tarihli ye,
dinği sayıs]fida şı yaz,ler var,

P:ıııi Laı5eviı, P5!t6ur, le
savant ot l'hom;ne. Bu yazıda
.legerlü artiD. rA!ter.ıı'ıtn üp ll-
ın!ıdeki aJıeııııiyctli nı€vkiini vt
iıgarıhğ! yepnğı büyük hiznret.
ieii ğİtıhy9r.

Dr, Fernaııd Nittı, 1,o ntı
ho.iĞ pİ9tdrienre.

]]u yı7ı Pa9teur'ür! hp
ilüiİlc getiİdiği :l€ni teşiıi§ ıne-
todııauı tah}iliıi yapılıır.

Pa,.ı! Dupuy, Pısteır * l'E-
e,:!c Noıınale. Pısfeur'ün hıya"
ltnı Aii lrjr üeçikadin bah§sd:-

F. Jo)ictCıııie, t]ole §ııİ la
.iĞnc6 s.,vietiqü., Bu ya:ıda,
Jclior-Ctrie nıihte]i{ resile]ell€
Sovyetter jliıe yaPtığr llmi sğ-
yğhatleİle, gon t945 le yapltğt
sayahat esıaıında oıada gördü-

ğğ ntücpei iiiınier çıişmaIarı
h*kLıııieki iniibalarını anlatıyor,
kap;lıli§i üieiİıleketleİde ilntin
brijn kötn mıksatlara aiet o!
masını kırşıtık, ljoyyei|eıdc na-
§ıl tğ:na.,ten jnraİlık hiİmetin€
veri!,ıi.t olJnğu!ıt göster;yoı, ve
ıradali Ltr çalışna ahlakınıa
diğcr ııeırıleketlere de iyi bj.
nıııune oimısını temeıni ediyot,

Aug,uste Chevelier, Le§
pıobienes lrançais actı.ıel cn

Afrique ııuire. L'ı,ıışız zeıci
Alrikasıııı, yaıi Sıdaı, liraıelz
iıongosu il}ı.iı gosyal ve iktisadi
ln€s€ieiedni l€tHl" edeı },u da
vamlı ya!üüıl ikinci ]ıısııında:
[]iai!a]!i ziraat veya kıpitalist
ıiıtat ınese'teıi ale alıımış, ka.
pitalizrıin lru iıeııieketieti ıaeıi
iptida; slette|ie çalıştlrdiğt, $<l

kötii bit ida"e §iştemi ile idare
etriği, insan]an ıısı! 1aı ölü
h&lğ g.i;,e3ck şekilde i§l:süar
etiiği gö§teü,iliyğ.. Bu maİnleketi
kasıp kavuran hısi.lı]ç, ge{aiet,

gerilik, iih.. r{akkmda vesiiıala-
ra dayanııı aluntat ver;iivor.

P;etro Ceorge, Problemes
de la Tııigie üo:ii€mpoıelıe ı

ıete3 de fecErxirLie eğor,o.nigue
ct politique. -. Tanıanıen nark-
3i!t bn, eoğİafya İİüeiodile yazJ-
lan ho yazıda ilk önğ9 içt;mai

eseleltin kötü oiaı gı;la oase-
iesine iemas edlliyor, l'uıüsta
cıııckçi iıalkıı alabildiği gürlük
lraioxi 2.0al0 ite 1.0J0 arasında-
d:r. Buua Lırşıtık eınekçi halkın
istı\sai ettiği biitün gtia mad-
de]eıi meınldketin :enginleri ta-
raindaı istitılrk, pek ınühim biı
Lısnı da kapitalist maııleketiere
ihrıç edi]ışektedir. Zirtat §i§ie.
]ni çok kötüdü}, davarııı hırp
yüzüİden kaylreden kit!ük köy-
lüniin i.ala sabAn]ne kendiD; v€
ı.art§lı1 koştuğ{ o]ııuştur. lrg,a-
dın gündetiği 15_20 lraık. ara_
sındad:r. Bıı §ınüf için taisii,
kendi;i iedavi iınkAnları yoltur,
ve bu insaılatı veren. fı,engi,
kanser anp götürmektedjr. lşçi
sınıfına gelbce, ıİgaa ve küçik
köylüden daha az sayida olan
bq ıını'ın da şartlart köyiü s]nr-
hnın acıklı nanrarasinı arzeF
dektedir. Milli vo siyasi oese-
leleri Lakınından da Tıınus, mu-

haıriıe göre. foodal şaıtlaıdın !
hiç uıakiaşmımıştır. Bu mühio
yazııı biı iercümeıini gelecek
ıayılaıımızda okuyacıksinız,

Bıı mühin ııecııuayi okıma,
l1İ]nı okuyucui arr .n.za beİaretle
lavsiyo edeıiz.

a

"Az6rbğ9ğğn dava6t,,

M. Nizaüeltilt 'l'ğbrizlİ iarğ-
fından yaznan *Azerbevcan Da-
gası. adlıkitap piyasaya çıkmış-
h.. Bu küçiik kitapta Azerbey,
canlı kardeşieı,inıizin hürliyet v.
ııilii kurtuluş uğrunda 1,aptıklaıı
ırıücadeleler ieodıl ziinıeleı çe
nriiYteci oiigaİşileİ;!t lazyiL ve

istjLdğd! alhnda Aıerbeycaıı
köylüsü ve halk:nt çekliği sc.
f§l€t vğ uttaPl.İ anlatilıhıltedlr,
üer Azerbeycenıı geçiriniş ol,
duğu taı]lıi devirlerin lısa bir
hülasasın! !,apttktan §onİa hiiİİi,
yei Lıhramanı "Settar han,, ,nn-

cadele]eıini ge niiayei pehlevi
hlnedanın:n tazyık v6 istibdaılı,
biiyük toprak ağalannın ve de-
.rebeyleıinin in§alsız istisı!laıü ı1-
tında kurtuluş ııiicadelesine de"
vaıı eden Azerbeycan halk ha-

reketinin Azerbeycan rnii!i :ıee-
lisi taralından (Fedajleİ- atası,,
ıınvanı verileı _Pişevari'nin lider,
üği ılh!ıda nasıl ıquzafler oldu-

ğı,ı anlatılmakta, vc inperyaiiz"
nin ve ittiiaıı hizmetindei.i
ajıns}ır ve tn"tlıual larıhndan
en iğrenç iltitalarJa lekelcnnek
istenilen Azerbeycan gı;Ili lruİ-
tuşun haıeketiniıı hakiki ınahi-
yeti ;zsh edilrnektedir.

Bu kitkp bilbassı, Azerbey-
canlı kardeş!eıimiz;n milli kuı,tu-
iuş hareketlni ezınek için empe;.
y&liz!ıin ve beynelınilel irticaıı
açhğı iftiıı §rvaşına utınç vğ-

(o€vamı 16 lnc! sayifad€)



Demokrasiyi inkör Eden Bir llamokrai !

üerçuklen Blhaber Sir Profcsür !
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ğğnrğkrat i{dğrülii r]rĞğk.a5iyi, plo{gsöl Köplüın IatikatlRn açükça, i.vll

4ötüı ğ2 b!. §4rAhğllt, leİrar tğlüral lıkğr €1ti_

F.s^_l Anll.

Çok uzun yülıtıı. çok Lısa hir hiknyesnıi
anlğtacığın. i-1ikaye şudllr: Bıı nemlekette ad-
]srı ve şöhretleri bürnk bİ, tı!.lm ilinı ve poii-
iiks ada.ılsrı vardı, Bınlaı yıliarcı gallei be-
$klerinde, laşist nin jleti]e uyudular, Ara sıı.1
gözierirıi açtılıtsa da, kendi]erini uyutaı] ninniyi
tekxariayaralı yinğ uyümlyı terc;h ettiler.

Itirgün geldi. 3u nİnuiter kesiliverdi. Beş
on fikir kahraııaııınıı) yükselttiği hürriyet !e
demolcrasi şarkılarııı ve]velesi bütüı Türkiye_
yi yerinden satstığı bir sıradı bu nazeniılet
gözleıini uğuşturs uğuştura uyandılar ve beşik-
İerind€n bif.r birer sıçrıyıp şarkıları d;lıkatte
diıleiiiler, buılar ban başka bit şeydi ve aola-
dllarki faşist ninıilerinin rnodası çoktan geçııiş.
iir. Art,k bu yeni şarkılatı lıelieıek gerektir'
Notalarını bıloular, ezbetied!ler, tekrsıladilar,
ıiıoi dinleııekteki ustalıklaıııı bu iürıi,vet şar,
L,Isİıııı §öylemekte Je ;rbat etliıeı.

İ_ste, sayın profesör, millet leL;li ve demok-
ısi Prlli e kanlndaE bav Füat KöprüIü yılIarca

. iıyııduğu beşiğinden bir hımlede sıçıayıp, baş_
kılıııüıı bestelediği şaıkıları bir haıılede ez-
berleyip, hürriyet kafileterinin arasına sokulaı
yine bir hııılede band" başına geçeo'e.den
hiİidj..

Biz bu zann, hürİiyet ve delnokrasiy; ço](
acele b€llemeLten ötüıü, §t\ stk falso yaFttğın!
jşitiyo!, güıüyor, fakat oıun bu yadırgayış ve
ıceıoiliğini dcrsini iyi belleyememiş biı öğıen.!-
nin hatine benzetiyor ve keıdisinj fuazüİ tutma-
vı çalışıyorduk,

Gün geçiikçĞ, KöPrüIünüır ina§ltmhğunn ve
biig,isizliğinebağ,şladlğımtz bu falso]arın ardı
arası gelmez ve kesilmez oldu. Aütık bünun bj.
gğflet değ:i blr şuııı eseli oldugıı ve demokras;
konserioiı ahengini bozın falsolaıının bir kasde
dayandığı anlaşı!dı,

DeDok.a( Köprülii demokraciy i profesöi
Köpriitü hakikatlaİı aç!kça, tevil götürmez bif
ğrrahatle, tekrar tekİar inkar e$.

cazete ğütüDiarğıala yayınladığı yızılan, çe"
şitli bcyııatı ve bütiin bir ıayütt ve tikiyat,

ile _(.yın bay F'üat KaPİülüıü sosyii ınücı,,telt
ierihin;i gelişme seyrinden taınaııiie bi hıbeı
}ıulıınduğu, <leııoktasi namııa ve 1'ürkirenn!
nilli pıoblemleri namına hiç biı şey lıi]ııediği,
yel yürünii iıucaklayaı, sevk ve idate eden po-
litikan!ı ikti§adi ve içtiEıai dayıııklarmdıt
hiç birinin larkında bile otınadığı şu soı !znir']
d.ki beysiüait ile bir defa daha sabit oıdu.

Biz, bir fiHr ve polİtika adanı sıfıtile say:o,
Köprülünüı şuır ve kasde dayanan siizlerini lıir
hukıkçu tekıiği ile eieyip,' iıceieyip deınokıt
partiııin ideoloiik karıkterini 9e bu ,partiniı eı,
kAnından oian Fuat K6Prüıünün politik §istemi-
ni bulmaya, oıtaya koymiyı çalışacağız:

1) 'lııaiıdaı hiç bir suretle yatınlanmanış
otaı lznir beyanatının baştndİ lüat Köprülti:
ıSıııf mücıdelesi yaplnğk isteyenler. Türkiyede
ver yoktun diyor ve bir deslot gibi kontış!-
yot. Bt ne biçiın demokrattiı ki, bir hüLüııdaı,
veya bir topitans müşili €da§ile 'Iüık vatanhda
caıınıİ ;§tediğirıe yeİ veyiPr cartm]n istemediği"
,ıc .§;ze yeı yoktuİ diye biliyor.

Eski ceniyetlo. kaoununııı "5ıoıf esıçı jz.-
ıiıc düşünıırek ve ieşkitntlınmak,, hürriyetini
ilga €tliği zaminda iniLl€l vekilı olan Köpıül;i.
acaba teı<rar o "aDanki müslcbit şahsiyetıni mi
iktisıp etti;'

Yoksa Fııat Köptülü kanunuİ son tadi]iİ,e.
.Sın:f esısı üzerine teşkilatlanna" büİriyeti rn€c-

tiste kabut ediiirken. bu hnkme molıılelet ıı;
etm;şti l

Eğer slnı{ müeadelesi yaPmak j9toyenlere

Tiirkiyede y€İ yoksa, sıyın pıofesörün de der-
hal Türkiyeyi iefk eimosi icaP eder. Çüokü,
kendisinin de, pattisinin de Inriittüğü dnva §rnıt

rnücadeles! dAvasıdıı, onlat, bu me,ıiekette vor-

llklı sınıtıı, bü}ük topİal ve selııayq sahjpleri,
ıin ;ıeıfaatlerini koruıııaktadırlaı. Bankalar, {ab-

İikaiaİ, büyük şirkefieı büyük toPrık işt€hıe-
leri, biı keliııe ile Lapiializmin ikri§adi ve mali

dayınağı olan büyük i§tihsal vasttatarl Fııat
Köpriilllniin bekasına ça]tşhğı s:ııtııı eliııdedir,
Hıtta KöPİüıü ve partisi: devlet eiine geçıniş



.lrnldrı .la gğriye ıiiDni. .e f,:rtleld iade etmek
için gavaşmakiadiı. Sınıi ııücıdclesi, yalnıı aşı-
ğıdan yııka.ıya değil, yukarıdaı ,şa:r]ı itoğıtt-
da yıp:lır. Enıekç'ı kitielerin klilti.ir ve reIah
]ı akkı isteınesi a§rl bir slnıl oücadelesi ise
gaılıLlı s:nıhn, kapilalizı]ıi n kendi inli*aıııi]
ti]itüğu kiiliür ve relab iınkanlarındaı lııikı fıy-
dalandırrna]c isteıneyişi de yine bir §lıtf miica-
deJes;dir. lşte, bjlerek ve yı bilmiyerek Ilaat
Köprülünün yepınAkt& olduğn mücadele de bu

çcşittetıdiİ,
2) Yine sayıı prııfeıiiı ve ııitlei vek;li, be.

yıtlahndı: Sı,ııt mücaıielesi alaiıanga biı tı-
lıiıdir, .Türkiyede sınti diye bi( tey yoktu..
.Ne kapita] ne de kapilal;si çaııtıı, ıKökü dı.
şarda olan likirleı isteııiyoruzı gibi hii<metleı

Aeaba proİesilıün. bir kaç arr jçinde "D€-
ı!okril, oluşJ da tıir a'afrancahk r»ıCıı,? De_
mokrasi. cuınhuriyet, Parlamento, liya§i ıaİtj
gil,i fiiiesse§eietin kökü dısaıda Jeğil ınidir?
MĞleıii kaff.ınumu7, cezd kanunumLz vc .iıgp,
lrüiülr kaıtrı]arimtz ve bunlarıu dayaDdığı üne-
deni prensipler acaba hep yerli rcidir ?

lvfedeniyet ailesiııe nıensup olaıı ve birleşmiş
milletler 6zası buluoan Türk rıilletüıjn bir vekili,
bir Ünive.si:e pı.ofesörü elem€ kaışı i,öyle nı,
sııI koııoşabiliyor l

Fuat KöpfiilainüD, ceketiıdert, -taşıdığı pro-
fĞsöİlük titriİe kadar her şeyi alafraıgı ve lreı
ş€y;rı kökii dışarda otduğıınu ileri güı,rrem;z bi-
İim;çin de bir acaiplik olmaz nıı?

?üıkivede eğe. slnlt yoksa tapilal \. kapi.
ialJ9i yoksa. §u hald. ıİemleleıi,ni,de koınünizm

:i,i. d6m9kjiİ] Koskocı bn profe§örıin ne söyte_
i]iğiİ: 

_J^ylcdikler;nden ne minıIar çıkaıılteceği-
nı oü}unemcmesi cldden cok garip bir ıefekkir
hiriisesidjr.

l'.ıal KöpriiIii. eicr bilmlyorsa bilmc]i ve
6ğrınmelidir k;. 'l İtrkiyedf sosyaI .e .koroln;k
{rra(|cİl olaıl j.ıtlar vardlr, dolatıs le sın,f nıücıdelesi dc vardır. Bu ıoücaıleIe hiç kiınseni,l

İi*j ,:"1, ," davael d.ijldir. o ,a.;b: rcylin

ıurkjr€de emegi:ri Kjra.ayaiak ger;ncn ,ıil-y-r.l ırcı, cnekçi ;r§an te başka.al lnln emeğini,l
lstlstl.i.:Ie ı;.len üe bii!üyen se..maj e le serma_yedıİjat da !atdt

, .. 
FJat Kopriilünii. hunu anJayabilıoeıı için

bü_ ü'( ,eiımiIlele İijzum :ro(üur, biuzat iş b;rli_gı.€lt!gl en ]Jkıı Polilika dostlaa arasında bü-
}ıl1( s€İünay€l büyük Ioprak sahihi pek çok in-

Fakat KöprülüljiıD gölnlek
mediğ; hakiıat bıı dosttaılnıı
likçileıidir,

3) Profesiir ıe oillet ,vekili

-,

ırgatlın, günrle-

KöPİülünün bs.

yntl&i, içinde şöyle bir cüdl.ye ri" ,nıtlrd,k:
"Kiiylilaün sefaleti tı:ıpraksızl:ktan değiidir,, Köp,
ıillü {atkında o]madan bir e§piİi yapmişıtr. Ha_
kiksten se{a]et topraksızlıkıaıi deği!, lıilakis-
biiyiik çıyır, geİiş top!akların m€vcıid;yetiDden
vt bir ülke lıa.lar büyük olan bu topraklar,n
ınual,yen ellerde toplaımış oIııasıııdandır.

Şüpiasiz ki, topıak kanununa ü {}ialif olduğu,
nı sandığıın savıı Fı.rat Köprülünün ıaaksadı
espiri yapmık değil korkunç bit hakikat! ink,ir

Türkiyğnin en büyiik ioprak saLiPleİ;nj iilti-
ıa edcn deıı,ıkrat pa*inin kırueılırııdan otan
l'uat Köpriilü "Köytiiıün sefale|i topıaksızlıktan-
dır" diye haykıtsa idı işte asıi o zanaü hğy.et.
düşcrdik.

Sayın Fuat Köprülü, ıısıl biı profesör vt
nagıt bir mitlet vekilidiı k;, Türkiye nultısunun
iktisadi ve içtiılai konpozisyonunın farkında
bile değiidir, Beş buçuk milyonu aşan iamanile
loPrakstz rrgat köylünün varlığmdan bi lıabe|
olan biİ nıillet vekili, lüiç şüphe yok ki, şehirte-
riı yine ınilyonlan aşın işçi kitlelerinio vırlı-
ğııdan da bi haberdir, Acaba, Fuat KöprüIü
k€ndisini miUet vekili seçenlerin kiınler otduğıı
nun faıkındaınıdır?

Kendlsini ve paıtisioi" köylerde ve şehirler,
de .iekaeklen;ş olaı hu işçiler ve ırgatlar kin
lesiıe karşı sayln rnillet vekili §uat Köpriilünüı
iru şükra.ğüzarlığı, vo bu demokralça mukıbe-
le§i cjdden hayretiere sezadu l

Bir dela daha aırlaınış oluyoı,ozki, emekç
iritlelernı relah ve saadet davası vaıtlklı sınıiııı
kiiltür ve ıneı{aai mümessili ola[ böyla pro-
esörlerlo değil ancak kendi içinden yetiştiİ€ceği
iıiİ vs ğksiyon xdamlarile yiiİütiitebilecekiiİ.

,.ı+r.,qr^.*.A.l.,.AırlirAııtn l*,FrJrür.!rİ./ıi
1

} oiı<ı<at
I

Bayilcrimize

Gün'ün bu güıe kadar sa_

tıImış olanlarının bedellerinin

gönderilmesini,

,§ahlınaıoış olaniarın dı
iade edilmesini bilhassa rica

ederiz.



Bir Tröstün }laric! Miinasehet!gri

lngitiz-han peirol kumpanya-
sının reisi kumpanyasıoın umıımi
heyet toplantı§,nda, oİta şarkta
yaprnış olduğu seyahat hakkında
şu belranatta buIunmuştur :

«19.i5 senesi sonunda oria
şarkta yaphğ,rn bir seyahat hak-
kıııda size malumat verB€nin
münasip olduğunu zannediyorunı.

Ilkönce Tahran'a gittim ve
ma]este şah taranıdan kabul edii-
mek şerefine nail olduın, Sa na_
jeste kunpanyanın faaliyeti hak-
kında rnükernmel malnnat sahibi
idi, ve altı sene süren harpten
sonra hılletnremiz lAzın gelen
ıneseleleri açıkça anladığını g6s-
toriyordu. Tahıanda ve başka
yeiletde Labine azalaı ve d!ğer
mühiın şıhsiyetleıle temas etüİ,ek
hrsatını buldum, ve lraı hüku-
meti ile kumpanyan]z aİasbda_
ki münasebetleri müşahede et-
İnekle baLtiyar oIdum.

a

Tlhraüdan sonİa Abadan,a
uğradım. Abadan petrol lasliye.
haıeleri, belki de dünyadaki bii"
tün ta§fi},ehanelefden daha {arla
p€tro] t.stiye ehnektedir, Brİİa_
da hava kuweİleri ;ç;n nkarya.
ki' istih§al cde. yeni falırikalar
kuruIııası ve mevcüt te§igath
genişletilnesi hısıeunda E]uaı-
zam başanlaı elde edilıniştir.

Ç

ortaşağL seyalraılm esDi§ln-
Ca Kuveyt'e dt uğradıo, vc
Kuveyl Petroi kunıpanyasinın
işlerhıe lçarşı daiına en cantt bir
aIAkı göstermekte olan Son aI-
tes .Şcyh, tarafındaı pek nazi
kAne bir hilsnü kabııl gördün.
Bu kunıpaıyayı Aınerikan "Guli
pitrol şirke ! ile bİrlikte işleF
ınekteyiz. Burada istilısal me-
todlırımız düzeltilııiş, pekoJ
Luyulaıımız dıha iyi biı hale

getirlmiş, yenl tosisat yapılmlş
ve Basıa körfezine döşenen de,
nizaıtl petrol botuları ile yeıi
bjı pompaj si;temi ie§is ed;lıniş-
tir, Bu tarik ile hanı petıot sev-
kiyatl bu aydan itibaren başla-
mıştır. Böylece.harp doIayisiyle
kısa lıir devıe için {asılayı uğ-
radıkıan so'nre. bu pelroi imti-
yazınız yeıi hir iştihsal devte_
§ür. girmişlil ve bıı sahada
gayet mühin miktarda ham
petrol jhtiyaLı rnevcıtt olduğu
anlaşılmışhr.

6
Irıı|l Ziyar€tinr esaaililda i§e

soı Altes lıııa] nai|ıi ile ve
hükiloet azalaıl iie göİüşmelr
şereiine nail oldlm A(siyoner.
1erimiz;n de hildikler; gibi Ira[-
ti biİ peirol süi3slnı, biİ tas-
fiyehane ve iJir de §arl§ leskr
l6tını işIetınekıey;z. ts""j"" b"r-
ka Akdenize doğlu iesis edilEi!
petıol borusurıuı tapasitegiDi
sİttlİ,nakta olan (Irak, petrcl
kuııpanyası) nda da aksiyonla-
ıığıtz va.d!r, tsilhessa irak pet-
İolleİini işleyen Haile tastiye-
haııe]erimiz;ı ]<aPas;tesi 19.45 de
4,010,853 ı".na yükgelnıi,lt;r .

'1'as|;yelıaııeyi büyiitnek .Je na-
kjne yağı jna! edecek lıir fah-
ıilrann daha lıurulııısı iç;ı
p]sDlal fi aztd,İ$akiadır.

a
Cöriilüyoı ki lı giliz. lraı

petrol Jıuınpaıyası adııı alan bu
lröst OrLa şırkın birçolı zengnı
petfol üı€nbalaültr: cline geçiı"
ııiş, bazan yalnız ba5ıta. Lazan
başla tröstlerkı birlikte bıı iop-
rakiaııı zengiıılikiariıi _iiircür,
mektedir. Bu bcyııi.lİıilel tröst-
Ier ortaşark millet]eriııin istiL-
lAlleıi railll ve so$yal kallııdıa
ları !çar§rında .. Iıiiyük hi.
engel olarnk dikilrnekteılir,

Muazzam mali Ludretler ifı
de eden bu yabancı sernaye.
nüfuz ettiği nemleketin en.niiİteci
oligaışik ve feodal züııroletiyle
jttifaL €tmekte.

Her tüılü -sosyal ıslahata
düşman olan bu züınrelerio men

laatleriyle sıkı sıkıya bağlııınak
tadır- 5oı zaııantarda bir çok
rıemleketlerde girişiien topıı!
ısiahah ve ıniltileştirııo teşebbüs
leri daiırıa aygi ittifakn mulrale
ıneti ile karşılaşmışilr.

ilieseln lıgiliz - iran petrol

şiıketi de yenl lran hiik{ııetjıin
sosyal ve iktisadi kıLkınma ptoe
,,-, l.*"," a endiş.ye di!§$ek
tevdi. B; hükümetin giriştigi
topıak ışlahatı iizerine C,ınıbta
ki büvnk arızi sahipleri ve dere

l,cyler;oin ayaklanması da yıbı
ülcl serınaYe i!e |veıli jstısmarcı

.lig",şilerİn menfaıt l birliğini
,ıçlkça göste İn fktedil,

Bu ıvnı oligarliio/ bitti]n Ai
yo t.prutlu"nıki esir hıliı kül

leleritt,n emperyalizme lrJrş' m jli'

kurtulu,l harekci!elİni ez eL l!",
yıtıancı ,ormaye vc be} eiiq!le]

kınira'i.m ;Le bi.]e9dekle !c
ga],"i nıiiIi thiy€tIerini 3çü8,

'u,oaLtaOıı,Laı, 
Ası! g,ısı]e şu ıı,

ha|di!ı !in!flar! tciI.il eden ''']

trtismarcI aümİele/ l,',nı cı,k"
vıı bjr ln;IIi]etçiliL kişve3ı all l
'do harcket etm"kttdi.tcr, Eu garp
."'anlndak, deo,okıasın n oazl

ıarL ırjile{elndn yaıı itodal bün

İ,eİernıeleLi g.rip teıahiirdüı,
v. B.

&ıt ar'*ğr*ftdn".'ı-l
Tüİ!iye §osyalist Parti5i

Yayınlarından:
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Franslz lhtilalindan 1884 ğ kadar

Frans|7 ihtilaiinden 1881 d* 
-^^ Y A z A N: *,^,\ anidı,naküadır, Bu ı ıziyeı, avcı

A üda. vazi] "l. -. l78s |hl;]Al;n;n i l ,"üandx. ;şçiyi ça]üİtlr.na bağll

Lıisadi sahada verdiği :]k neıjce } 
^NDRr 

('FüANTAL t ıüıtrıak endisesine de cevap "e,
isle sermaıonin cezıi ş.ki]de l İ ,iv,t. Pal|on birlik|erini ıaki|,

birbirleıinden avt,lmaIaı,di.. Mu- L\^..t 4"^'q/J'rııçJ r e ıalıals,z eloek, ;sç;nia bağl,

taı;eleleı yapabi]mek bu siyaşetj kalmamak arzulaıı! arttırmak,

;ş ]sleyeıİetle iş veıeıleri karşı ışçiyi yarr resmi biı şekilde mii-

kaışıya getirmiştir. Böylelikle. ;rllru;,. ]b84 de kadar !iiküm ,ssese şeflerine karşı isyana da-

sadece gİcü kuvv€tite zeıgjı "" ;;;;;.i".;;;'t",.. a"i"'i" tet_eim,ktİ"
iştihsal vasıtaleıın, elterinde bu- ı.r,;,",ı".a,,,ti,j, .i.*i.. c"._ B].l andan itil,aİeı, işçi taz-
lundı,anlaırlan iş lqtemeğeoah_ .;i,.; 

-:;;;-i",,,;.;-ii6, -,;;, ,,o,;.aişlsında, kdnU|ı Valii te

l.um bir prolcler ıtJ, dcğdu, ;"ai"_,,, ı" ci"r.i. ";ntn;, 
reddtl",: düşLyo:. ba,an da t,o-

1789 da İeınelleri atılan bu re. ]"l ""İ ;ı.., 
- 

"li*o,;, 
- 
cıı,kii, yun eğ;lor ıe labul ediyor, çüı-

jim, her şeyden ijuce ferdjyĞtçi ;;r;;],;;;;.;;;''.,,.ia,J ou sıruf;ırııruon lıesaba katııak
İı'*1.aİ. Fert hürdüıi İ:ı.:; İ.İ',,',|",,,."İ",İJi,,i""i,"ii., ,"r,:ndadu, UmumielkArda(V;ı,
baskaİariıe bi,lesııekt. h., ." 1";,: 

'l'"," 
..- ..: ., ,u,," e,me ve B,rıei anlierler'nin neşri

ğildiı,: çiinkü birtik bu hi.irril eıi 
",..1 

*,İ'j* ,",L "ı;;,-;..,;,.; 
,,cı;cf!üı i,çin;n tefaleFni ,e bır-

s,o,ı-. On* için değil nidiı İ;;İ;";:;, ;;";k;;; i;;ı"ü,,k .,_ h" çare bulıııak luzuıı,,ınu

iki. bukuki reiim ıop)ulıLla.a ıoitu .ıeı ,, hav,.qeveriilt v "}a anlıyU

düşnıandır: bu topluıuİıaıı F ',ü_ı _;;;",İ; ti,..i"".^u,.i" Bu. m,ıvakkat hiikuoetin (25

sak eder, takip "d;.. B*. *t ."i"i,İil,-l,.; ,;;;;;; ;;;"i i(ıbat 1348 kaıunu) ıiçin blrlik
mdn, işçi to;l!ıluktaıı k"..*. ;;;" ;; ,.i;,""_i."i, ı."... 5*., hiiİİiyetini ila. !e cez,
bİİ Lö;;sind€' sığlnh olarak,.- ;,;;i,;,,";*;;';;;i,.;;.. kalulunul a11 ve416_llcı mlq:
I(i.al ctmetLediı: sjıtihce canh, '-,"]:' '":-', ,;'',. .' '.',,, ,ıele,iıi 27 ras,m 1849 ıaıihlı
l,kü"", .l.h. ı.,",etıe ı.e"a;,; oa"_ Latln, \uphel' ,:""1'."].']]- kınunla isIıh eitiğini i,a]ı eder.

ıoıivorı kaılaıında oitı;!ce arı hds-'a i5ç' trl'lIgüdü': ş'oll''l S,ni", i,arın: olmayan ledb;rler-
,,.,]- t"..;] .,.lo]u., ,."cuk 'akıP cd'ıeır" :'İ".": *]''1] dir, çünlüö bıj :slahı lıkip edcn

,teıecede Luı,eüj bir çıntt 5tu- odlf' 'lılılRl ,lakVl,m!nln, Y'l ,ll q,e,le. ve aı ıi<laınala, hsıeket

unuı ıarl,i,nı:iace edivorlar. zz.elflnıı'rüe larzında bir degişiklige sebep

l""l.;. l,İ*,*,." ;lk cı]<an ra- 1l" :" "' ,lı,toı. birlik kı'rma bjrril',tı
.;". Le "haoelie, l.".rnrau,, in"i m"udeie"lnd" dnce g€çici ola,ık, sonıa da ka-

Hiitriı ctin ıım mana.ı le biı- 'lsl once . '"J]l ti .."llıa, la{a konuyo, (2j üü,,i

l^.-";i" l., hürri\(ti sınııl|!aca, <d'r' ve h''leşmeE'"t'*'".'iJ' t84ı ı.aı,unu7 ya,aga rağınei,
;ı'.lü§ünc.s:ne j"*rr. u, ka- hak]<ınl Pol'§e leimek ma},s ı864 de çıkaı bir ka

... ı.,,,u. n,e.,e i ıooluIı,kı",, hu.\agagı daha :: 
-i:lİ'l"il'- ıu"La seı,dikacı rare;jfte lesmi

,ıs:L eııi. Aslında ı*iai ıı.,;_ l,rlel) ıtÇ| , liİ'll, '."'-'""i olarak t.rra, ııi,samaha cd]liyo,:
',"ii. ı;, ı.li,,i.l olan hür bir pairon mesleü b'rli\lcll^arasınna çünii, bü lFn|,r birIeşme suç,ı.

L.-e,i ,a"a\ ..|,!or l§ö,lim tılı ryl'lna ylPı]mıŞllr: İ'iİ'i" ",,oİ,adan kaldjaror. L6(;n ]i,
,.,, -ıi.,","" menlaııl.r,. clilc ,rls,lns,/ \,nsJk eoüldıgü ""':' , " d. l,:ıl;k lıuını" hürril eıi ıa,

,.;;,,;,;;;;,;. ";"l';;",,,ı"."i ''.""l"' "'"'l"'],,İı':' '".i.", ".n.,. cıei;ıdi", Böyje ,ı.,a,,ı^

.,. ,,,".Ic'lJrdc'oıj,te,el ıneı:. '.'''''' ""]":,,''""''-''' -':" b"raber, col F;ihiıL 5ir adım

i."iı..i hi; l"ı" alnak i§lemcz. il' anca', iaklbJla l'qİ'}ac1\|al- aillmıilıt, l8ö8 ]ı., f,l.tinda hiü

H,ki].allı bu kanu. hcl tü|]ii d'r' ]1iinĞt htkuki bakındaır olması

"*"ıçiı".'tıı"r-".',i a.,ı"ilç,. 10 Nj§ın 1634 k",nü]üu da yı-, 6i1., ıesueı sendiL,ı |ıukuittııu

t.ııit"ı: rcl"ı,ı.İ "dc.. Devıeiie Iıe. işçilc,c Iaı;ı .terlbir aInıok 1un,r",, bu hak nihayei 25 nraıı

Jğrt aıasındı aracı bu]unnıaınalı_ malsadını gJde. ,hem bu dela ]854 k alr uııileş ecektir.

.lıl: cünkü oevlet ;cinde dtı.lcı viıni k;şid-n a , an hcr tüIlü l a(ıLara ba!,ı.ca görüız ti,
oıım;", b;rteşnelei yssa]r ediliyot. Bu 19 uncıı asır 

-]884 
te sona eİer

t]ü kan]lıi İ}av?!at, ]rl§d İü- \aziyet, işçjyi, hRikı kötn tiişi !a- ilk üç çeyıeği_ kaİuı Ğrçe!Ğği

ıeo bazı devreler dışııda, ıuhu yıı bırjıra sını{ınıı ıuhi haliıi dryındgki işçi haleketl.rinin cef-

_6-



ysn eitiği asırdır, bu asır heıı
s€ndikact hareketierinin kürvvetile
hen de tamamen mesleLi karak-
teıile temayüz eder.

Yasak edjci Lanun]arın var,
ltğha ıağmen,neslği bir takım
birliktet meydana çıkıyor, ve tür
lü şeliller aitında inkişaf ediyor-
lar. Lakin heı türlü siyasi faa,
Iiyetten §zak duruyorlar. Yalnız
a§rın son yıllaılndaj siyasi faa,
liyetle kooparatit faaliyeti nez,
ced€n mesleli bir taiım toplu,
luktara doğrı rernayüller beljrn
yoİ,

Eski kalfa biılikleri Fraqsız
ihtilal;nden soıra biI Eüddet fa,
aliyetleriı!de devan ediyotlarsa
da, çökmekten keıdileriııi kurta,
ramıyorlır. Esnaf teşkilat ıejimi
nin oıtadan katkuasından ve bu
teşkilaİ doğuran ionca ,ihniyet;
yerine, gittikçe kuvvetlenen s!-

nıl ziiıniyetinin kainı olu..uıdan
sonra bı kalla hirlikleri yaşayı,
ınazlardt. fulıhtelii esıai lıınca-
ları aras,ndaH eski kavgalat, :ş-

çi sınıfınn tesanüdü "e hakim sı,
nıfa karşı ,{ittikçe arian muhale,
teti kendini belti ettikçe ?ayülia,

li lşçi iaaliyed bıındaıı biiyle
lıaşLa şeiiller altında i{adesiıi
bulmaktadır. Eski biıIiklere o za-

ınana kadar canl ıklarını veteı
indi ve mjsiik z;hniyetten süyr,l-

ıtış olan yeni biıiikieı ılaha açık
biı şeLilrte mesielıi, tAkin biı
haülede liuwetini §ö§iel€oi],e_
cek bir temayü1; ,olduğııııu

belirtiyorlar. Bu tebayül yavaş

yava; meyılana çlküror, !. alcaL
1ı3{ kanununun kabulü arefesin

de bütiin çıptaldığile kendini
helti ediyor. Karşılıklı yaıdım
cerolyetleriııdc lıeınen Lemen hiç
varlığı bi!innıcyen t)ğ tenayüj
mukaVemel cemiy€lleIinde, ysr
dımscver lıir vasiı oiaı taııanreı
sosyal b;r takttn temayiilierle bi,
l i!ı o!ara], keııiiııi gö§t€rnekte

ve;sendika odalar!İİdn lıirlnci ye-

ri. heİ tüİ]ü başka teınayİilü dı-

şında hırakan hiı yeı alm"kia-
dıı,

l r KARşIL|KL! YARDII,I ,jL-
ful1YETLERl, - |§ç; h§lektt;

1E:J0 yıllarııa kadar bilhassa kaf- 
-

şılıklı yardıaı cenjyetleri ş€kli
altİnda faaliret sösternrektedir.
Caye her şeyden önce yardım-
laşina, emekç!!eri: ;htiyarlık, has-
talik,istiııerek olmayan işsizlik
gibi sosyal tehlikeleıe karşı ko"
rumakhİ. Bo cem;yeilef inaruz
kaldıkiarı yosallara tağnei liu_
rulabilir]eı ıe esasen rnüsaııaha
da gölDüşleIdir; çünkü ,bu so§-
yal hizmaıi söİmeği üz€İine
alınış olan devlet (kendi adtnü
taşlian kaıunus kabıılii sırasında
Le cirapilier böyle göy]emişJi) hu
hizmeti göıememek gibi bir iıı
kiısızlıL içindedir.

Bazan devlet miisaad€ edjyoİ,
bazan da göz yumuyor. Öyie !],
1823 yılında tarihie tu tür!ü 160
biılik vatdı. Bu topluluktaı,ıı
1,aıdım!apa vaslı, Reetauıation
Cevrine ]<adarki scsyai ıaporiar-
da ifade sdileı ı]isbi s|iktnü ira!
edeı. Scsyal asayı1 ıocak lıtlık
ve iıayal pai:alılığı zamaılaıtıda
bozüllnuşttr,,. iVI..Laroquc]un de,
diği s;bi| " i{lıatalei, biİ iak]ft
lakırieıiı zeıj]inlere karşı ınuhı-
leietidir, bir takl$ işç;lerin pat-
roıiara katşı muha!ef eti değildir,,,

Sanayie geniş bit ölçiide ııalri.
nenin girııesi nelicesi Restarüİa-
tion devrjnde :'şsizlik başlayınca
bu cem!yetlerin vasıilatııı değiş"
tilen biİ takım greıter patlak
ve;di, Aynı nıeslelieı olaı işçi,
Ieı arasııda istiyerek kurulaı bu
cemiİeler ğittikçe daha ivi beli-
ıen merieki biııası1 Lazıııııakta
gecikııiyeceklerdiı ı 6yie !i, bıı
a€miyetleİin eşaslı ı,]]leriı] teşkil
€den igtiyerek rılmıyan işsiz Lı
laılaıa yardınıdaıı, ge]€cekt€lüi
belli haşlı ıol1eriııi leşkiledeeck
iltlyelelr işğiz kalanlara, yani gıc-
vcilere yardıms geçalek pek k..
lay Olnü§t,]r,

!1tJKAVEME1 CEMiYETLI!,
Rl - Karşılı[\ y5ıd!a c€nri"v"

etleıindco fari.]ı oia:,ak, sosyal
tolierine ııeıteki Iıir rol delıataıı
ff uLaveİıet §enriyriler j b! sufeile
ıİeycaıa ç!kmışt!r. Karş!ıklı yaİ,
dıo toplalııkları dı, bir tahııı
neslĞkİ n1ijdrf Aa topluluklıııı ha-
!ine geii},o.,

lşçi laaliyed 1864 yıliarına
kadar bu şeLli a!ıyor. t830 a

doğru çok revaçta o1a, bu ee.
rİtiyeile: 1334 İe 1840 yıllart !İs.
sııda bir Lüsula uğruyoİ 

"e 
son

raları daha attan bir faaliyet
gösteriyoılar. Gayeleri daiııa
karşı!ıklı yardınlaşna olarak gö-
rünüyor; 1828 ds Lyon'da !ıırı,
lan yardım saıdığı ve 1839 da

Pad§te kuıuta! mıtbaacliar biı-
liği hep karşnıklı yardırntaşrıı
olarak g6fiinü],,oİ. Lakin, bıı ce,

nil,etlcı boykota; yapİ0al sure,
lilt .zalanDın mesleki meufaat]c,

rinin l_orıınması için seve seve

teşkildtlanıyorlar, İş şattların-
da bir deii§;Llik 1,.ıpiırmalt mık,
sad;te glevleti tahr;k eciyorlar
(]830 dı Paris, 1831 de Lyon

".evle,iI lste!]eıi daima mesleki

].l"",n'u.,lu" içinde,tir, Kasım
|,31 Lv!n hadise'e iuhı de isbıt
eüiii qitj, işçiIer hireLeil,rin€

";,"-ri 
ti, *.,ı vFr!İek istcnr:'

"".lat; \ıalioin huiüİlle pnlron-

İ,,ia ı,"p,lun biı mııkave'e g,:,

"asinde 
bir ücrei yi]kselmğsi k,,

"--" ;l"^ nuıı hu mukavei,-
:' her türlü huküüki değeİd,n

mahrıııı olduğunıı söyleyiıc' ka'
zaıdıklarııı !aybeitjler, laiga,
şaiıklar da sona eıdi,

§on:aları işçi faaliyeti tĞkrsr

hagllvor. ,e ciddl tız}iklerA irı§v-

.ı,ı'teski] eden r;dieth bi, tak,m

lıskın]ıkları ,e isydnLar! dav,r

ederekten qlddeileniyor, 1834 ten

itilıaren ve 184Q a k-adaı kıyna1
,na he.rei bü6bütün soEa eİiröt,

Biı aı i,;h boğulan ııulıaıo-
İDet reiniyei.crı ı3i0 a doğru

tekıaı :"ısydsoB çılıı1,oı, 1845 teı
;tjbaraE bD c€]n;yetleİjo ea e]r6!1,

Eiv§tli§i o16n Patls ınatbıacllar
.e;iveti, başş6hİin matlııa işçi,
l",i.İn tırisıı, ettafııda topla,

maLtadır. Dahı bir çok ceni,
Vctıel kululuy,l ". lrırtu F'raE-

sa ,:çilerini içine alaı 'ııiy fede,

t*von kurnıak iikıi heı ye"e ya-

v,l,'voı. Gre,ler rle yeıiden bış-
İ,,"r. la1.iı ınaIıaiil ıasıfjarıı;
ıı,ııhalaza ed;yor]at. Bıııuı!a'oe"
İaber, 1E43 iittilAli kı§!re6 işçi
kitleletiıin tşeridn::

{D6vaml 14 6J 5aytad§]
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YAZAN : NUH NACi ÖZMğN

whjtdan jçin en jyi isİİi ar_
kadası §U. O. O'ooıner söıIe_
nriştir. "lyi kırsaçtı şat, Daiııa
kIİavatslz köylü elbisesi içinde
;{çi kasket;Je rastladığınız fotoğ-
raflarından ve kendisiıjn bn,er
kopyası olan şiirleıinden onun
şöyle bir portresini çizebiiiriz.
uzun boylu geıiş cmuzlu açık
yğşil göztü, ve top sakalll sağ_
lam bünyeli mert biı halk şda-
mt- Aınerikanın değii biiiiin düh-
yanm şaiti olın Whitmaı, ge-
niş ıefesli ve geniş ııı.ıhteııalı
şiirlerile deınokrasinin vaiziiğiıi
yapmış ve msraiarında beş kıt-
anın bütün Ldyat]nt incelemiş ve
geniş ltaik kötiel€.iİin bqeri ih-
tjyaçiaııı!a ce!,ap vetebjien en
büvük e§eri ortAya atDtşhı. tLe.
ııes af Gtossı. Ondozı:ıcu asır
Aneıikasınıı ksbül ettiği eser_

'eİini 
bu gnn biitiiı hüİİiyet ve

adalete susamrş ıİitletler heye_
canla okumalcta ve demokrasi
ıllinyası oıu lıir '.diinya şairi,,
adıyta aİnaktadır, o iyi biİ iD_
sao örneği idi ve büiün insan]ı,
ğı kendisinin bir kopyesi olaı
eseriIde ia!rlil ediyoıdu. Leares
af cross deııokrasi doktr;ni içiı}
de düşüuülı]üş geniş bir s;sle-
ınnı |şiiıleridh. ll/hitnıaoın de_
nokratlrğı öüıcc çiitl!k sahibi
srınra inşaat ıstası olan babasl
ıı ın liberaL gılıubıı h,tmasiv]t
başIar. ahlektakj ma?butlıığu ;e
l/ ,ncl nsıl puritenlerine kadnr
!ık.ı b;r qırakeı ai]eve ııeasuo
n|nıisından gclir, Upt.t 5inclıi'ı
.\fhitınanın halıatİ ve escrler;
§ın'ıtın san'ankerca şekilıen.iiriI_

{") 1 n!maIal! .J6narne (ıDion
shclai,e aittil, Delgiünirde rneş.e-
diımişti.
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miş et;kten b!şlğ 'oit şey olnıı-
],acağ]ıt jsbat etİret<iedi.,, dlro,,
w]ıihnan her zanran san'ahn bir
gaye iç;n kullanılabi]ec6ğine ve
hete nısqı nılıInu islah ;çin lrjr
vas*a olabileceğiıt o kad6ı;üa-
nıyoıdııki bıı onıın bütiin eseıle-
rnıde esas ııotii oluyordu._

Bu noktada Dante, Toletoy
Nlilton v€ \(/iliiaın l_ınqtaıdIa
bjrIeşİİ,ektedir, whitınan ln aI.y-
hinde konuşııak isteyeıleı on dA.
k; bu keıdiıe fazla gütennıes!ıı-
den ,nel.danı *e len "egoIism
t belkl itiraz .debilirler. Fakat
bu o katlar iyi netr'celeİ veİİı;ş
yani kendiİıi iahli]le bütii. in-
sanl!ğh tah]ilini yapmıya o ka-
daı ııı.ıvatlak olınıştıır ki bizi
san'atket]n here]ret taİzı usİl ı,t
taktiğini düşündiirİniyecek kadsr
IıeyecanIaıdırınakta ve hakikat
jçjnde mcatğtnektediİ. !/hilüan
mııhaki<akki devriııiı arlaoıl deği]
{akİt isti(bale bakan b;ı dJıa
idi. ]Jize 19 uıcı asıı. Aııei,ilıa-
sındaıı çok az şey nakleder }a-
k;n b;zdeı 1 asır önce yaşadlğı
balde bize i!iıci dünya ha.bjn-
den so-rıti dilnlamızın aı ıasrnıo zamandın haz ı r] a m İı tıı.
whitmaiın d eVı inin c"mlıet; -.
ra{ındao kabul ediimğvi;jne s.-
bep, münekkitler;n *,. İ,"1.1,,-
da san'attan bir doınuııuı mate.
matilt€n aıiadığı kadar anlat;
deınelerine sebep onon dehasının
o d€Vİin ?ihniyeti.den .:c küitnİ
sevjyesinden çok çok jlercie oI-
ııasıdır, Bit taraftan Sidney ]-a-
ııier g.ibi nıanzuıı yazıcılar Vhit-
rnanın şiirlerindeı hatkıı ıe cie-
ınej, i§tediği i anllyaoıRd!ğürt i]e-
ri siirerk€n diğt. taraftaı Emeİ-
soo gibi şaiıler oııu tgkdiı edi
yoİİaİdl. Haia !?hitnaİ!.l bit
yalaıcı gibi ıeltet çd'Iıneşi la-

zııı geldiği veya iıiı,peygambeı
gibi hönıeıIe anıtnıası t^zıı olan
bir kıyııet oldığu münakaşaiarı

\!ıtt \0litınaı Long lslandı
Huniingtondan bir Laç nıil ce-
ı]ıbta §rest Hills adındaki köy-
de doğdü (31 mai,rs 18ı9) Do_
kuz kaıdeşin hiir bire. insan ola-
]ak iahsiller;ni temin eden anıte
teridjİ, 1d23 te ıilesi Brooklyne
göç ettiği zaman whitmaı, kö},-
Cen al,rılmamışhr. Ceııiy--etj iki
baştan kevra},an iki sınlJtan da
arkadaşları vardı. K€ndi tabiri
lĞ .güçIü küVçetli fakai tah§il-
sizlef, gemi*;ler. işçiler. otobüs
şöför}er; aıabacılar ve ırgatlar.
diğeı iaıaftan da küçük veya
biiyük burjuvazideki [ibaı. centil-
üner,İer, bu büyük emeLçi kütle_
]eri onun çok iyi dostlarıydı.
onları çok jyj tanıyor ve ba
büyük kiirle!eİin içihde geıiş in_
siyaki kııvvetlerin sakh otdığıınu
biliyorciu. o bu .oktaya lakayt
kalmanıış ve iıisaD topluluklar!ıı
gaspe<lılen hakiaıını geri almak
içiı harekete getiımek istemiştiı.

Çok küvvette !İubteİueldir ki
!0Iıihıaıı 1917 de gıevleri yaşs-
ııiş oJsaydı bize çok daha aleş.
]i ve i"ondoıııı Dem;r Ö]:seşin-
deki kadar kuvvetii şeyler söy-
lefiif.l Eğeı o .Songo! nıyself,,
in 5 jnci kt§rDln(ia mistisi?üİi ioc-
rübeye ka]ktlysa bu tesadüI:i oIa"
rak din.iar ııüItarir]erin tesiınde
kalışı ve pıriten b;r ai]eye neE-
snp oiıışındandır: Fakat dine
bağ]aınıkla \ hitman lıaşka 1ı,
n,leı gibi içnıc kapğnüış ve içti-
ınai hareketletden sıyrıimış rlt;.
ğildiı, O!]ı]n dini bütür şeki]c!
tikleıdeı !ızak. inssnjar arasında
ada{et ve lıarşılik!ı scvgiyt da_
ya.a. bir karde§lik doittuk tesi-



sinden :baretti. İşte Whjiınanın
oserleıinde cn mjstik olırak se_
çilebilecek parça

Allah ln €ıJyl6 yalalılmlşlm
AİlAhln luhLyla kardeşlm
Bana karğeş yalaillnrlştıl bütün

erkokler

Bana s.vgiı| bütan kadldlar

Broklyn de bif taraftdn işçi-
lğrle hatat süİeİken aynı z.lnan-
da teleL[ür içinde zaman ay]fü
yordu. Thomıs moore ın Utop
ia sında giiıü|en cemiyetin bir
leİdi gibi ilk önce midesini do
yuİuyoİdü sonİa kafasın].

serg"ileri köİleİanialü tiystro
opeİa koİseİleİi ve §iy§si top
ta.lıları hiç kaçırınıyor ve tah_
silini bu san'at ve Lültür iare-
Letlerini takjp edetek tamamlı
yordu.

Önce bir çok odacılık ve ka
pıcıliklarda y€ı değiştirip duıdu.
Sonıa mür€tteplik öğıeıdi. 1836
Hempstede lröyüne döndü ve
kon(eraıslar vererdk geçimini te
ııin_€tti, The long l§landıılde
ıroktat dergisinde şiiılerini ıeş
İetti. Bir taraftan da Aeschylus,
.\hakespoııre 9e Danteyi okuyor
du. Sonıa Brooklyıe gelip 8ro
oklyn Freen1an,,i haftahk olarak
çıkartmıya başladı, Aıtık san'a
iında inkişaf açikça hissedilebile
cek hlzla artmaktadlt. Epictetus
ve Hindoo Bible ın tesirinde ka
larak "Song af nysell," Kendi
Şarhm ve Staıtiug iran Paüm
anak "Paı,manaktan baştıyarak
aıllı şiirleıini yazdı.1860 da Bos
ioİa Eitti, orada kendi hayahıın
akisleıj olaı biiyük iki seıi ha
liıdeki şiirleriıi verdi. Birinci
§e.j EnfaDt d'adao "adeınin ço
cuklan,, idi ve cinsiyet arasırda
pisikol.rlI tahIlllel }aplyo. ve
aşkl terenniim ediyoldıı. otekı
lerde calamlrs adı aitında idi ve
oılaıda da sarıakat ve kuvnetli
aşktan! bahsediyordu. \ühjtınaı
demo[rııinin en kuvvetli Lıanı
.larak aşLı kabul eder

(§onu geleçek ıayııla)
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Bu akçam boğazlanmlş aydlnllğın şaİkle'
Giineş s!ısmuş, btıluflal dalma-dağın
şiıns6ğin 8öz16fıme vuluyo. lş|li!5l

'6 
topİak lslnmış bağll gibi anamın,

meyvanln ya!lğlada üsare töpürüyor;
lşto usıl u§!l öltülüyo. ğkşamln
üstümıizo yenlden İacıy6* kanallall,
yine lüzğal, yİno buluılaİ yürüyor

Bu a|şam 5imşekl.)lin İlİ6lyle d.liltmiş
d.İrnanl yok: Ka. slzıyor yatdğlndan,
iarllsi2 bil *olku yaşlyo. havaıarda
5iyah tüylü kocanan bi.yaİasa gibjl
ğalnlğl i6ll9miş, brlutlar yerğ yakln
ölünğyoi ölmüydf bülbül dediİleri.
sürü si]rn lnsan|al dü9muş yollalaj
Gözleri götgolenmiş yüz!efğ€ eİ&eİ,
dudakalü tıt.iyeİ yu?|erce kadfii
ç|ğılk'an kı]şlal gibi kanat çılpüyoi.
lüzgallarl coşuyol cenk şalkllalInln,
Yağma ml var, kıyam€t mi kopacak?
Az ml bahai gamdük yğr yüzüne?
i]ıkle.inğ ıadal kan i!s yık4ndl toprak,
ağlamak i6temiyol cayli gözierİmiz.
Lakin Av.upa'nın b!r menilokolinde
ta.klalla ozilmlş Hülllyetİn k€tnikl6li
H cum diyğ rlumu§ ç9.gel p6rçeml] 1!l9n
layl!mtş lavlar gibi i6tllaoldulaı,
YIİğ fii harp, ylne mi İan yin9 mı kan?

Q0 akğafiı 6l €!e irtmu§ı]z İalr6d2l!ff
d,]daklaf ımı,da büyük'_unutuImaz şarkl1.1
kalbI2d. ia§an ve Hii.iygt sevgisi,
yilrüyelll'1 Döne'm. berabel yülüyolinl
önümüzde lnsanIa., ald,mJzda insanlar,
Gözlelin büyaik büyük açllmasıli kaİanllğa,
Yağm.ır mu çjs6liyor,5açlarln ml lslanml9?
cöJgeIel mi düşmüş slcak avuçtanna?
(aİbitr yanıyo.: Kıilşuna dizjlmiş §aad.i.
ElLet büyük toplal gibi gülıe§in isiell!n
zıllme ve 1emelkOz kamplallİa kalş,
uü.riyet'deİ, hüllıy9t'den bohsedei mıBlaial.
Yi]liiy(lim Dane'm, belabğl yü.üy6lim
kaiblmizde insan ve Hürriyğt sevglsl
önıifiüzde lıisanlal. aldlmızda lısanlar
Yıfİly€lim 9abaha kadaı

Attiıa llhat.

S: '.



Fnşizıııin işçi sşnşiını $illıe poiitikası
YAZAN: DANIEL GUERİN!ğ_!-trJ*6.\fi,i^g4E r4-jt&.

*cndikalarİ ortadan kald!rrr,
işçin}n ınukavemğtini lele e uğraiır

büsünü $iddetli pisipliı cezaları-
ile cezalandırır: dailona kbı,i!
mücadeie etnek, de,ılete karşı
gelnek demektit; heİ riirtü iş
anlaşmazLğını öıleınek iç;n .keı
ıiisinin haLen tayin ed;lmesini
ınecburi kılar, yani patrollaün
arzulırını .hakem karatarı "!ıhk
kıyafetine sokar Lu !arar]aıa
itiıaz eden hgr kirıse dev!et;n
diişınanı o}arak telekki ed;liı.
Nlha,, ei, k,lpiielıst .j€rietin sö
,nurdukre11 ,içile. e vel.Iel: mu-
nasip qördük]eri ücretle,,i La_
bu]iı iş,nde otoritestni müeyr,ede
olaıak Lullınır. bu i:-etleri, !.a-
but etmeırek, devlet. itaat ei-
Demek demek oiur.

iTALYADA

| İtaiyada işçi,sendilaların:n yok
JJitmes;, Faşizmi" iktiıiarı ele

ılmasından çck ewel başladığı
içiı, bıraz dada eski zamanlara

gltüemiz icap ediyor. Faşizm
ilk 6nce yaıalaıması daha ko_

lay ziıaat seıdikacılığına hücurı
ediyoı. ıKızıl lıirliklet, in ve ;r-
gTkooperatif lerinin merkezlerini
yağna ediyoİ, bu teşkilatlaİ]rı
m€§ut miicadelecilerinl öldürü-
yoı,. Bıına ınıvazi olarak," büyük
tcpıak sahipleıinin himayesi al-
hıdaki faşist "sendii;atar,,i Lurıı-
luycr ; "Bu ;Iaşist! sendjkacıtığ,ı
ıasıl nıı kuıulnıuştur? diyor Mıı-
solini. Doğun tarihi| 19]r, yell
deı iPo vadisi İçinde doğdu-

ğü şartlarl ihiitalci nüstaike.
mevkilerin zapt ve tahribi, (3)

ğmekçileri faşist "sendtklaı,a
yazıl:nağa zorlamak için her tür-
lü cebir ve tazyik çareieıiıe bış
vurulmuştur. Il,lıi sahipteri ancak
günd9likçllele is veriyor, ancaIt
yarlcl.rıla iş görüyor, bankalır
is€ faşist teşkilatlara gilıniş çift-

;ilere ancak lcıedi yapıyorlar.(4)
Sosyailst veikoopeıatifçi diişün-
cenin kökle;tiği bazı neıkezlor"
de nrükaveılet dana kuvvetli
o]uyor ve |yıllarca sürüyor. (5)

İş verenteri" ısrarlarına boyııı:
eilxe dikler; tıkdi ıde yavaş yavaş
açtlktaı ölm€ğe Iİahktrn lıale
düşe. l.gallT gerek tekeİ teker
gerekse topl,] bir hatde 

'aşisi"§endikalara,, girmeğe razı olı1,-orlaı.
Gorgoli'n;n anlattlğııa göıoı
.bir kart, beyanname ve bay-
rak Pak€ti yaPIltyor, en ,vıLtı
(fascio) ıneıkezine toplu o]arak
ka_vdolmağa gidiliyordu., 6)

Ancak iktidan e]e aldıktaı
soıradır }i, faşizm büyüksanayi
emeLçileıi sendikalarına hucum

etmeğe cesaret ediyor. "Rorıa
üz6riİe j,ürüyüş ,, üı ferdısında
matıalli (fasciolar heııen her yer-
;Ş;?-ik"Şid"hiü oıanıarın ıis-
telerini ele qeçiriyoı, bu sendika
aza]alııı bir arayaitoplayıp, ta:-
vik göteceklerini söylemel sure-

tile gözleriıi]_korkutarak, bunla,
ra! fşşisğ'sendikalaı a aza olma,
i;; için ı]asih&t ediy,,ı:lar. EJle.
rinde .kızıI,, '.sendika kattı bulu,
naıları geheıtinceye I lıad.ı dö.

ğüyoı, işkeıce ediyor, boykot
edlyorlaı, Patronlar, işe yerleş-
tjrne nü€sseseleıi aııcak eileıin
de laşist, ı§endika,,st karh bulu-
ıan işçileri işealıyor, kabut edi-
yorları sınayicileriı keıdi adam,
larını bjzzat faşisl "sendikala*a
yazdırdık}arı \,€ ücretler üzeıin,
den azalık tanhhütıorin; ikestikle"
ii sük srk görül,nüştür,
1923 Ağüstosundan itabaren Bü-
yük faş;§t olecjisi Büyük ümlmi
(pation) konlederasyonile müna-
selıei}eıe gnişiyoı .le ]:u kooje"
derısyoun İaşist .seıdikalır, ilç

!. F eşisl devlet

Faşist devlet iktjdaıı ele allp
dilita- töflüğüıü kurduktan §onra
ele aldığı en ınühim rneseleierdeı
biri işçi üesei.si olı!ıuştı]r.

Kapitalist devlet naksatiarııa
ulaşınışlardır: temenni ettilıleri
,İıııvvetli de,ıIetıi nihay İ avuç-
ları içine almışIardıı. Sosyal ve
iktisadi-ibitjslrai-tedbirlerte, -Fa!
§ist devletbun]arıı kAriarinı;azal-
mastna'] n3Di olnıağa, teşebbüs:.
leıini dıha çok geiir getirecei,,
haie getirnreğe çalışacaktır.

Bu faaliyet jlk önce, ve bil-
ha§sa işçi 'slııfina karşı cephe
alnıak çekıinde kendini gösteİir,
Farist devlet . ücrelleıin ] katliam
edilnesiıe imk§n verecek çaytlaıı
cat etmek}e işe bışlar işçi sen-
dikaiarının i {abri kalardaki . şuhe-
lerinin oıtadaı kald:nlması, gİİ-,
hakkının kaldırılması, kollektii
ntIavelelerin hü]<ünsüz bııakıl'
ınası,' Lapitalist teşebbüsüı :ku-
cağİnda pa.tron istibdadünın ye.

L6kin, bu, progıamın :ancak

ojrinci.kısnıdır. Bı:ndan başka işci
]<itleierj arB§ında geiecekteki her
fürlü toPlulülr imkan]arııı da ön-
lenıek lAzımdır.' Onuı için Faşist,
devtet iş aılaşııaziılılarııa: nüm-
küı oldığı Ladar az karışan de,
mokratik delletjn , taü]rame zrd-
dtna, bütün otoritesini iş veren-
lerin" hizmetine amede bqiondı.
rur; işçileri, polis nezareti athı-
da]ii bir taLım i€şkilatian için_
de bir araya toplqİ; b ieşkiia-
tln r-e;sler; teıeden inme tayin
edjlniştjİ.'I'e;kilatt. azaları tEİa.
findan koıtrol edilerıezler,. tnkin
bu reisler tam bir yalan ıe tez"
virte kendi]eıjne bu teşkilai aza-
aıının .teçısilcjleriı adını veıir
ğİ. Faşist d€vlel İ€İ grev teşeb-

_ı0-



daiıni bir temas kutmtya davet
3d;lor, Arallk ayında .Chigi
§arayıl aılışmagl adı.verilen an_

!ışma yapıtıyot; bu aılaşınaya
§öre pat|on]ar Iaşjst ıse,ıcıkiar,,ı
]esmeı ianllrıüş olıyotlar, Blivtik
5arayi rımu!ıi Lonfedeıasyonile
faşist .seıdikalar, ı koniecieras-
yoııı daimi katnıa bir koınisyoı
seçiyorları bu konisyonun vazi,
fesi lıer jki cemlyetn Potitika§lnü
ıahenkii bjı, şekilde yürütİıektiİ,
Bü tantnna ile Luvvet]eneı fa.
,sist .§endjka]ar,. , işçi seııdika-
iaİ|ntü1 so§yat miİa9çilığ]nI ira-
oııni yotlarla da elde ediyoriar.
'24 Ocak 7924 iarilli bir kanun
bı] ie;Lilatlurtn idalecilerjni az-
ehıek, ve bu te§kiİatiaI dağtl-
dıktan sonra ınalların: tasiıye
ehnekte vaziletendirilmiş bir ta-
kıı: "kcıniserler,, tayjn etnek
tısusuıda ..ıa]iiere niisaade ve-
ıiyor. Bı şehirıie nuayyen sa-
yıda işçi sendikası iirarileri top-
laııığa muvaffak oJı:nca, rakip
faşist sendika, eski sendikanın:
gayri ]İıenkut, banka hesapları,
v, s.,.. gibi niilki;etinin mjıasçtsü
oiduğunu iCdia ediyor ve bu
hakkı da kazanıyor. (7)

Lakin, bu ]sI(tik muvaifaki
vetli Deticeleı ver§ıakten uzakttr.
(§cndika }ıürriyeti yaşadığı müd-
rlefçe) lş unıunıi Loııitesi kanuıi
hiı şelıitde yaşauıağa rievaın et_

ıikçe, Lullandığı bütün talyik
!asİaı.llına rağnen. laşist üse,_

di\alıı, hüyiik saneyi tıiekçile_
ıi arasında pek az terekkj gö§"

leıiyof ] ıf§brjka dahil; koıaite"
leıi,, seçiınleriııde faşi§i namzet
!igt,:]eıi , klımızı ıeyitr lrarşısıı-
.ia taıı bir bozgtra ı]ğİaü,ilıİ-

. ıiır,, (3); 1925 iüarıada, Brescia
oıılenci]erj iaşitl seıdilras: grev
,:oırini verdiği zen]an, bü enııe
!,a!nı, jşçilerii )6 20 s; icalje}
e!!İiş, hütüİ ö|elirteli ital!aıl
ııaden ;şçileıi iederasyanuıun
(!. l, O. N1,1 iki gii. slrn.a ver-
diği efile göle halekei €tmiçl€İ-
,]ir. -l'azyike baş vçımaklaı bsş-
la çare i-alıııytıı. 1125 {e toia-
ti]eİ d;Llnİörlii}. bal ladığı :aııan,
seıdikaıaıdaı alie kaıanlaü kat;

sutette oriadsn kald]r!lmIşhr t

üVidor]i saİayt" ao]asmasr deneil
2 Ekim an]a."masile, Bü, ük sanavi
umumi k_ındefeıas, tnıı İaşist ''sen.
dikakria ııünLasır b;f inti:.,azl
tantyorj bundan böyle iş ınuira-
veieleri akdetmek hakkı yalnız
{ışist seıdi!atatın ;nhisaı a]tıı-
da,tır. Ayn: uaı,ıında qret ha\k,
ortadan kaiJ:rı|mış, " fabrika dahi-
li !comisyonIarı lAğvediinislir. Ka_
slm aynda-kır§laİı sendikalar,
henüz mevcıt ledeıas;ıouiar dağr
hlmış, ma!lan .niisadere edilı,ıiş,
tn. Aneak ismeı yaşanakla de-
vam eden İş üııuııi komitasr da
1925 dıı oı,tadaı kalkıyor.

a
İşçi teşkilatiarı },oir edii!ı;ş-

tir, Teşebbüs sahas:ndı patron-
lar mutlak otaritel€rini veıid3n
ele ğeçirııişlerdir. Ş]mdi de ge-
l€cek jçin tedbi.ler alnağa sıra
geliyor. (Enquet; en İtal;e tas-
ciste aciil kitabında kcıii]is
"5end;kacılık olnadan işçi ınu-
!aveınetini nasıl fe]ce uğratmalı?
diJe ii;ra{ta butunuyor. 9)

(İşçi mııkavemetini felce uğ-
ratınak,) tsiyasi disiplin,, orga.
niznaları iıaline gelmiş faşisr
ışeıdikalar,. ıı bıındaı böyle
iizer]eİiİe ildıI(laİı en mühim
vazile olacaktır" 10) Emekçiter
belti ğ.vtda bjr ınesteL bölme.
lei "içİne sokı!ınuşlardıı, 12), on-
tarıı bu bö]meier içindeki faali-
yetleİini nezaret altlnda bulrın,
durmak, ve b6ylece zaptetıne'ıı-
ten kolay ne var ?

3 Nisaı 1926 teıihli kanıınlı
laşist "sencıkalaı" ı ha]dLaten
,seiadi!a te],İ!çilciiiği,, jntiyazia
laıının teyit edildiğini görüycr-
lar 12). LaLin buı]ar satiece is.
ınen sen]ikadıılar Faşist sen.
c]ika a:ası" n,n hiç bir hakkı
yokturi telnsjlcilerinj sefbestçe
seçııek gibi en basit lhiiyardan
bile mahrumdur. Bu söziim ona

"seıdjkala:,, hakikatte, devlet
idarelerjnjn organlaıındaıı başka
bir şey değildir:erl seiıd;La şef-
leıi, bizzai Ri,ssonj'nin ;ti)afııa
ğöfe, "sendjka]an sevk ıe idaıe
elnrek üzıe hüjLumet laraf|ndan

iDelaml 14ğü saytada)
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EşREF

Hdlos! 1.1F lIE ltle duaya e}ı€ijn: ?gğİ
Çaraz §rllan icln bei.İ di!adll şailiyeti!.
Ya5a zül!! iizre znIİrerle, günahktl ol k] şol llth.
Q9c*]lieo ylk §llalI o(aiündan la11! s]k!.ti.i
!illn !!cp§un .J,-fiilden k6ıP6lenle soıi 2afiaı]İd1
Ece!9i. be!kı tö!}.ğ, kadil cImuş 9bkeniyetlen
Do)af.a gij!!€lir belki!oplakla, telki düiryi et
9a\1|-il|ai v.n,i,vJe ,|d. ktaarşaİ'| i"",",
Neti]§ aIma kilitIen3in o.uD'i dişie.i. zaIi]r
E]oğıj! bcğnüldr]ğun ,V]rhöt eldi sen de o hnliit.n
. c..ie. ,İr,ğ!le o|.ln e|:.dF nL4J oa!lL|1'1
Ktne sah.ln giiİenler .hl! sünnot velcğmaatlen.
T"v:,rifçl, lt,lrddLk!a iur' lm.İa /el'sağol :-
Şn«ülsi!n kaıİet!ür !ğube ol ç|k acğqiyelıen
o riiibe kaob!r oı ki kendin §ylo z|ıllİı takh]l
Dikeİ balsii yi!.ıirkğn b!İnuna baki mezğlI3lien
Feiek türt3!n !ğparsln sa9l.rlndan bil elekl!k kll
sij? Aldln ben ücuz ,apn]ak için çincaıe himmstten
.., in da'nsiiİ buı!şm|ış üjl hiyala giiblesızliktoİ
lktnd,kça, ükln iİa"ü.rum olu.ca defi hacetien
sanl blİ gand!ğa lroy!!nda Jön Tİlklel doiaşllrsln
Kalllsln §eylr.lenler haIine .ehkii m€§eriğiten
Ne mümki]. beİce yazm6ı seyylaİl asll hakkll9;i
Gerğk dğ,dt lİaiş€tten, gelaİ alami gulb€tten

-,11 -:



G()RKı,YE tıAiR HATıRALAR
A, Serebrovdan Çaviran : Okiay Akbai'

nıdık s;rnaiar; Stanislavski, Ka-
s:!ql,_ [ı*_gjı,l [!.lper.,. lonh.
Iar+pül,-ptrtı .iiç!nd€, p;s, , ki.l;
görmek hoş değildi. Jes leri,
sesleri d:şlaıı iteiahenk nal;nde
değildi..
' ; Dançenlo nüetljfe yakJaşh l

--Bu8,üıku ternsil .:hoşuıtıa

F_ .\lorIül gozlerınl ıınd|.dl, b!
yklarını burdu.

- Verecekbir eınriniz;vamı?
Dançenko, |Gogol'un müfetti-

şini taklit aderek ]'sti,za etnişti
Nezaket aıübadeles1 başladı.

Gorki ı

- RiJa eder;m, ibuıada emir
vermek size ajttit.,

- Fakat?

- Evve]cede- söylemiştiın..
Bı hoşuına gideı bi, şey. Fakat
bu biraz çok ke{nı,].. Çekov
ınektubıında arhk herkes naza_
rında bir bcdbjn olarğk te]akk;
edi]eceğimi yazıyotdu, Ben bed_
hnı ha.. Bu piyeste açlkça §öy
Ienen nediı? lşte bir gece ba
r:nağııda yaşayan insanlar, bun
]ar bütün kötülüklerine rağmen
insandıtlar. Paçavralara büıiin
nıüş olmalannın ne ziyanI gar.
Insan, paçavralar athndayken
üniforma ve gece elbisesi,ilĞ ol
duğundan dalıa iyi görülör. Bu
onlaıa karşı bir ıneıhaınet değii
bir saygıdır; ve bu insaıların
sizin bu şeytan seyircilerinizJe
rinizde uyaıdıkları korkudur,
Eğer bu {akir inıanlaı gelip şöy
le deseler: ',Biraz ge].i çekilin,
bize de yer verjn, sizin bizden
dahı üstün b;ı tatafınız vok, l*
fe bütün mesele. Fakat si;i, 

""tİnenizde,bu biı sadak.dan lark
sız. Serıetinizde alınıp iakiriere
veriten }.ıir nıeteljğe ;beızer bir
his veriyor i;salıa...Kostantin ser
guyev;ç (Stanislavski)]mükemmel,

.lakat hsaıı mevzuu bıbis olduğu
,a!!an az ienn;yet ı,erici bir şe
kitde oynuyor.. Bir rüya,, Çckof

ğn d€diğine gi'|e ikiyüz üçyüz
sene olacak." Fakat insan işte
tatşınızda oıa batınak izümeti
ıi ihiiyar edin.. Her birimize.
Hıkiki kaynak korasi,. On§uz in
sanlır bireı odundur, Görüyor
sunuz, kendiıni bir beyannarne
gibi halka sunmıktan sıIolmaya
cağl.n . se§in;zi yükseltin, buııun
tabii ğolaayacağınımı sanıyorsu
duz? O şeytan Natüralizm! Onun
]a Boborik;ı meşgul olsun..Zaten
iki3ide birbirlerine bonzerler:
kabak kafalı, dişsiz ave g,öztüklü
düİlĞr.

Goİki |aktörlerin onu diolc
nel< için ettalını a]dlkhrmt :göı
dü. ALti'tlere döüdi:

- Size bi, kere dıha teşek
kür edetim dedi.

Ve sağı solu selAmiıyarak
üzer;.e "çtkış,, yazısı olan lam
oalü xıpryö dogru yuruou.

Çaddede kcl kola yüıütkcn
Gorki bana şöyle diyordu:

- Oı]ara Lükas'ıı iki keli
nıesile dokunabilirdim. Lakin bu
insanlara hitap etmek beıi sıkı
yor. Sanki ders veriyormuşuın
gibi geliyor bana. Lükas Karı
tayev'in bir parodisidir. Bu ,,ı ka
dar ]ıasit Li tarkna var:lmaz. Za
teı aynı dili kullanııiar, Lüka,ı
bana göre zaıarlı bir nahluktur.
]Vloskvin'se onu b:'ı aziı, bir don
ötesiniı Tikhong'u gibi yapiyor
Adınüı taşüyan bu adaraıı ka-
takteri SGn Ftansuvı Dasiz cin
siıden. Voronej'de doğııuş. ouıııı
güzet bir portresi çizilebiliı.
Dostoyevski "Karararnazo{laı,,da
bir denedi, ınuvaf{ak oiaundı.
tedor Mihaiioyiç (Dostoyevski)
ince bır oyuı oynadl lJu Tik
hon, görüyo;sunuz ki sadece or
naıda bir ırmak $bidir.

Gazetni ve Nikitskaya cad
de!iriıin köşesinde, çıpIak ıyıt
1aıı lastikleıde bjr ditenci, delik

9€vim, l6 ınçl saylt3da

ğco
(A" Tikhonol Sovyet edebi_

yalnda A. Seıebrof adüyle tanı_
nı,. Maksim Gorki ile otuz dö*
yll süren uzun dostlüğu müdde_
tince. selebrof'un aşağıya aldt
ğümız yazlsl hat!ıaıat ad!ndaki
ese,jğdeı lrir parçadır. D;kkati-
nizi çekeh diğer entelesaı par-
ça!aı,ı da ilerde takdim edece_
ğiz.l

ıcıö(,
sanAt sevmeyenler, saırat ti,

yatrosı:n unınipı.ov alarıı da elb ette
buitıaınazlardı. Faiat beı bu
t;yatrosunun yabaicısI değilim
Peter§burg'daki temsiIciler;Di gör-
müştürn. Şiııdide piyesin müelli.
fi tarafındsn provaları seyretme.
ğe davet edijDi!ti.a,

"Aşağı tabaka arasında,, nın
dördüncü perdesini prova edi
yorlardı. .Salon yarı karanIığa
gönıülİnüştül yalnız sahne aydın-
latı]m)şh. sahne ]vazırnın masa-
sında ınüdür Neniıoviç-Da»çen_
Lo, dekoratör i'Sioov ve h4oıo-
zov ve tanlİaadtğım yalnız en.
sesiııi görebildiğiınisa\allı bit
zatın hay;lieri_b e1 i tiyo ld u.
Gorki'yie beı on ikinci lsırada
oiuıuyorduk. Onu] sahne i.vazıı-
nın ma§aslna davet etmişterdl
faLat o bu teklifi rcd €tmişti.

- Bana biı baıometreye bı-
kaı gibi Lakacaklaı: hallıuli ben
darma'Mütelia!vil,, işaretin; ta"
şIfım,

ı,,İütehavvil tsm ke]imeydii
g:ülümsedi. "Çıka,, ;kelinesi ya-
zılı ianbayı biİ göz att]. Aktö.
rün monoloğuudan soıra Gorki
eğildi, gözletindeı bir dania yaş
dültü. Pjyes bitni§tj. Dançenko
€ilerini §iLıatt!, derhal perde
açıldı, a:tör ve aktrisief saiona
indiley ve sabnede ieftsil ettikie.
ri insanlar olmaktan çık!!ır. Ta"

'i,i" ı,",

--72_
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§aınet Ağaoğlu'na 0evap

Et,

Vatan gAze§jİin 2i-9"946 sa,
yısııda yukarılaki Laglık alhnda
lıır yazııızı ıeşr edereh sendi-
kalaı takkında bazı meseleleri
orüaya koyuyorsuntr: detliz işçi-
l€ıi sendikasının biı, azası ol.
duğum için koyınuş oldııgıııız
rnese]eler hakkııda kendi fikri-
ııi s6ylemeyi faydal! huldüm.yurduınırzda evveiA cendi-
kıiarın kurulnası haik pııtisiniıı
olağan iistü toPlantüslnda altn-
mış bir lütui kıran oiduğunıı. ka_
bul etııiyoruz, çünkn sizinde ıa_
bul ettiğiıiz gibi 150 seneden-
berı' denıoLrat menleketlerde
slnıf esası üzerine ceniyei kuİ-
mak haki<ı uerildiği halCe
Türkiyemizde bunu! ya§ak ol-
masü işçileİimizin sendika kur-
mğk kabiiiyetletin;n olİtadığlı-
dan_dcğil, bazı meıfaat sever
iııJanlrfln ;yice istismar edebil-
meleri için kultandıkIarı biı tak.
tikter başka b]t şey değildi,
lkinci düny5 haıbinden sonra
birleşmiş ınilletler ana yasıslna
irıza koyatak dcınoktak millet_
ler safında yar alaü biİ ]'ürkiye.
nin bu hakkı tanınas! ariük bir
zaruret haline gelınişfi, biııena,
l.yh hükümet ceüiyetler k6nu_
nünu biİ ıütuf otaİak deği§tiİ_
Eemiştiı" tsu gün ğensucat iş-
çilen' sendikası;kurulaIı ancık bjı
ayı geçİ'eİnişkenbu teşkilat bugün
4500 azı kayıt etmiştir işte d€-
niz işçileri send;kaşı aza §ayısı
1000 i çoktargeçmişiir bunu ta-
kip edcü inşaat scndikılaİt gi.
bi ıdedleıi her gün birıa dahı
aıtmıktıdüı.

Üzerinds hassısi},etle d'ırrdu-
ğunuz biı mĞsele bu scndikıla"
rıı kuruluş ve işletmelerinde
hangi pıeısipin rehber olscağı
sorusudur, Bunagelincc Tüık iş-
çişi asırlırdınboıi iş verenlerden

ne çckdiğini çok iyi bilir. Bu
pairon kiııı olursa o!§uD hıtta
bazen dev]et bile aıneleye eı
kötü ha!at §aİtlarü, İeva gör_
müştüİ. Evvela ona gayrı sıhhi
şartlaİ ılt]nda LtzuD saatleİ ça-
lıshrmış bu işine mukabil en
az parayı ödemiştir baran onu
bile aylarca sallayan pıtronlar
ıala mevcuttur. Bu gün §endika_
sını kuraıak kendisı için emek
verenler ıızırn tecriibelerdon son-
ıa kiniı dost ,ıiınin düşrnan ol-
duğrınüı çok iyi bilen iısanlardır.

Biz bize dostçahareket edeı-
leıe daina dost e]joıizi uzatan
fedakar ve ıefalıar iısanlarız.
asıriardanberi çok çalışıp az ka-
zandık buna ıııukabi] şimdı az

çaiışıp çok kazanmak istenıiyo-
ruz. Bı'zim istediğimiz en basit
hakkıııız 1,ani in§an .Jduğumu-
zün tanınınas,dıl he. aeniyetin
lĞrtleri gibi ınrııyyen saatlarda
çalışmak keza muayyen saatlaıde
dinleımek okuınak eğlcnmek is-
tiyoİuz.

Bugünkö içtinei nizam bizi
bırgüı iştenkovulnakla tehdit et-
mei<tedir. Bizimde izzcti rıefsimiz
vardır çalışdığıınız yerlerde bir
gıraDti isteliz.B iz nihayet eme_

ğinin kira hedelinden bışka ge_

çim vastta§ı olmayaı iısanlarız
fakat bu eııek h.ü p.troıuı key_
fine göre koUan,ldığ, takd;rde
bu günkü işçi sefaIeti ıneydana
geliyor.

Biz ne deviot içiıde ne de
devlete karşı kurulnuş sendika-
lar değiliz. Biz kendioiz için
kurulmuş sendii<alarız kendi
yaralarımtzı kendioiz saracıi<
kendimiz paylışıgız. Ancak bize
kaışı iş vereılerin ijerde tıkına-
cıklafı tavtr scndikllarııırüzin is-
tikametini tayin 6değektiİ; yoksa
bu gün hiç bit kötü niyetle ha-

Türkiye Deniz işcileti Sen_
dilıasl kurulusıınun iiçiincü ay!İlt
doldurınaktadır. Eıı müddet için,
iie hızlı ı.dım]arta yiirüniiş ni_
;:amnamesi alıkamınciaı olatşk
her tiir]ii faa]iyetini ,iıımış bu_
lıınmaktadır. Gayelerinin tahak-
kuku için elzem oiaı teşkilil ıe
kadrolarını taınaııtaınakla nıeş.
gü!dii|.

İşte itk ve cantı detiii olarai;
lstaıbul ljııan komitcsini tesi§
etmiş buiuııyor.. Liman komite-
si kuruculatınln her biri kendj_
sine has bir karakter ve ve-
kar iç;nde keıdi dava]atııda
iıaşarıler kazanacaLlarına inan-
mış ;şcileıden müre!*ep, dava.
lar:nl idrak etmiş temiz ]n!aül5l
0lduklarıİ]r haieketterile göste-
fecek örnek insaırlaıdır.

Liınan kornitesinin şu kadro-
su Deniz işcilerinin değerini iia-
deye kali bir li§tedir.

Nazırn'ianyolaç Selnhattin
Peliter. Hanıza Dinç lhvan Ka-
bacıoğla Siınih Güt Müstafa
cümüş Alev Kemal, (Hüsğmei,
tin) Ahmet Doğusal Cevdet Bi,
lir. Mustala Giırmeydan Muzaf-
fer llk Çak Mehııet Enıin Alp-

(Devamü 16 daJ

Iekete geçmiş değiliz bnnun en
büyük delili nizınıııane ve prog-
ramlarımızdaki §erahattir. fuleksa,

d,mİz hasta veya igsiz aİkıdaşla,
rımıza yardim için ararnızda tc_

sanüdü sağlaıDak patronun kar_

şısını bir varhk oiarık dikilmck-
teı başka bir şey değildit. Bu

kısa yazıınızla 5ız€ sondikalaıF
mız hıkkında oidukça maluııat
verebildimse kendioi bahtiyar
ıd ederim.

KAYNAKQl USTAS İ

IHVAN KABACIOĞLU
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lstanbul Liman komilesi



Faşizmin lşçi Ezmo Folitikası§ınıfını

Baş.talafü 11 iİc] sahlf€de

seçilrıiş bir 1ıktm kaİa göEr-
ieklilerdiı (13). Zaman zanaı,
scndikaIarın, iedeıasyoılarıı ve
ya vilnyet birliLierin;ı yıptıklıtı
topianhiarda veya kongrelerde
hiç lıir münakataya nıüsaade
edilınez. Floransada çıkan (Uni-
,;ersale) gazetesinde şoniarı ya,
zi}ol: .Çğlışiığı sanayi şıbele-
ıinin sendikasııı nizarnına oygun
blr şelıitde kayıtlı huiıınan ben,
liiç bir zaman teşkiiaila te!ürasta

bulunııak, toplentılarda münaka-

şe etnek, diişüııeeieriııi seıbest-
çe ifade etmek (miisaıdeieriııe
nail olmam)]

Bu sendikrtıra ıza olmak si'-
zi]m ona (ihtiyaddir). L§kin, ha,
kikatle, bg sendikalara girınem;ş
işçiier i,iııe ısendilcaı aidatlaını
vetmeğe ve (tı3 seıd;kslanr iş
veteılerte ınutahık kalargk ha-
zııladıkları ;ş şartlarınt ,e tes-
bit eltikterj ücretlerij kai:ule
mecbılıdgrlır. Esasen işçileri bu

seıdiLalars aza olmağa ınecbuı
etoıek içio her türlü cebir ve
tazyik gasıtalaİna baş vırul-
orüştü]ı : nresela, işsiz kalmış bir
işçi, işe yeıleştifnre bürosuıdan
ancgk "sendika, karhn! gösteı.-
bild;ği tıkriirde yaıdtm görebilil
veyı iş bulalıiiiı.

l,

Faşist hükü66t e!İeLçileri
.san» teşkilatlaı içiıe tıkmekla
da yeti$nezi işçilerin heı tiirlü
istikiaı gögtelileriıi de şiddetli
disipiin cezalarile cezalaociıır.
Bilhossa, grov devlet ateyhine
işlennıiş bit sug, niçtimai diizene
kırşı, işlenmiş bir suç oiarak
telakki edilııiştir. Bıı yüzden bu
suçu işleyenleı bjr yıldau üç yr
Ia kadat, ugrev tahriki yapıniar"
i§ğ üç yüldan yedi yıla lradal
küİeğe mahLüü olurlar. Grcv
"siyasi, bir ksrakteİ ta§rİntyörsa,
eezalat daha ha{il olqr, Lekin,

*14*

grev her zaman 1siyıs;, bj. {a-
al;yet t€iek|ri edi!!Diştir

Devletin hi!İiıyer; athDdA j6-

şist seıtdikaiar ta:alın,laı aktedi_
ien sözünı ona ıiş mılraveleledı
inde işçilere yükleıen vazifelere
işçileİfu (haklarından) d.ha faz-
la yeİ verilEiştilj Mesela iı;aat
mukavetesinde yalnız on jki mad-
de ciisip]in nıeseleleıine ayılrı:ş-
tır. Bu ııukavele askeri bir
tafiınatname hızıriannlştlll
"BütüD işçiLel, İiettebeler silsi-
lesince kuıılınuş sııya göre, bir
ist şellerine iabidirleı" (15)

Faşist devlet "iş cü_zdaıl!
nı ihya eCiyoı. Resııi makamlar
t,ıı cüzdana, harnjiiDiı tavıİ vs
lrar€keti "nı;lti bal§ından tatınin
ediciı midiı, değil 0idir, büDu
yızattaı, iş veren ise, doğruluk
keğİd! veımek icap cdince, çı
karılan i§çinin kabili,vetli olup
,]lınıdığilıı elonlyetli olup ol:na_
dığırı kaydedeı.

ö
Her titrlii iş aılaşmızlığını

önlemek içiıı, faşist devJet kendi
hakemllğiıi zoıla kabııl eltirir :

isteı rviiAyet sencikalararası ko-
niteter,, iç!ı]dG (1927 deı 1931
e kadar), ister 'lvileyet korPoİa_
tif ekoıomi koin;teleıi,, içinde
(1931 de4 i.ibaİeİı), i§ter "kor-
porrsyonlar"ıı "uztaşhrma komi_
teleri,, iç;nde (i834 teİ itilialeo)
ve isterse buntarın zirvesiıde iş
hakirAliği 06) (1926) huzüİ-undA
olsun, bu "hakeıılik,, scnaryosu
hep aynıdır ı faşist dovlet me-
murl&İı paiion terl§ilciterile''işçi
mümtssi]lĞti,ı ırataııni bılmağa
çahşıılar: inkiı, hakikatte; pat-
ronlarıı aızularını hakcrn karaı_
tarı kılık J*yafetine sokınaktaı
başLa bir şey yapınazlar. Biı sa_
miniyet anında, Mu§salini; öü.
yük saıayi koniederasyoııı rei-
sing şu sözleli söylüyor: ısizi
terıin edetini ki, Bay Benni1 beıı
iktidardı bülıındukça iş verenle.

rin iş lıaLiıniiğindeıı korkacak
bir şeyleıi yo!tor.,, (17)

Patronlarıı arzuİatıoı karşı
gclmek, devlğte itatşı iti.ğtsizlilr
etmektir; İş lııIiinıtiği tarafındaı
verjlen kararlara uygıi,, haleket
etmek i§teııiyen emekçi)er bir
aydın bir yda kadır üapis ce-
zas:na vt 100 tiretteı 5,000 iirc"
te kıdaı paru cezasına çarpılııiat.

Çevi.€n l Şelii HULOği

Nottaİ
ll] Bu yazl §eİi§jİde görüıocoği

vğchils Faşı:min ışçiya karlı aıdi,
ğI büıün tsdbıfl.ri, ysptüğı biltiiı
tazyikl€li !izim jşçi mğvzualjmü:_
!a fta.şllaşiılan bir y6zlyl bu $a-
ka16 s€li3inin 90nlıİda neçl8d§c3"
ğİz.

L2] lv]!ssolİni, 1926 yllünd9
Sğİatoda veldiğ; nutuı.

J3] Niroısiti, .Le 1ascigfiığ
conil6 lğ Paysan," 1929.

[4j Pietro Nğni, "La iajııila d!
§lndicaıisme fasci6to," d5 6ahl6ri
bl.u.2? Temmuz 1929.

{5] ğorgolini, "Fasci§tlığ., 1921.

lal salvominl, .L€ syndıĞalı§mğ
iascistğ,. d6. Nouv€ll8 Revu€ §oci-

i7] pielro N6nl,.Adıgeç6lı asğ.i,*

laj Echo ds Palis gazel.ği,
6-19 Ekim 1933,

9) Razza faşist ş€iinin itilğlı,
3 Ekim 1933;

1o) valoı§. Fınanc6s ataiiennği,
193o;

11} 1 Tğmmuz 1926 niramİan6-
§il6 tanan!]anan kguonJ

12) 1929 da Popoto d'italla'üi.
çıka. vğ 9 Ştlbat 1935 tarihli L€
Populaİlo gaıetesi.de zlkr.dilo.,
m9ıale;

'|3) (Univğrsaıo} aa:ğts€i Flo"
lansa, 25 Nisan 'l934i
[14:] n, Boati; iou .;ğnğ la doİn§-

' alicatioı des syndlĞals,, ds. ae'.
valutin.pro|ıiarİgnne," 25 Mayı§:
1934.
1151 şu 60r. günlö;dğ blzde. da
kurulacağından b.lr§edil6n iş mah
i(€m6leİinin h§l halie buna yakıİ,
taşi§i bir lİüğs5as9 olaeağ, yğ

işç]yi ylne ğğkisi €ibi mAhk6m€
kapllalınds süründ6rBceği anıaşl,
llyon
b9] Juho, -La cha*€ faeci§to dı!
Travatl.ı 1s27 d€ ıikr9dllmlştlr,



§endikalizınin
M e n şeleri

7'lnci 9ayiadan: :

Kıynaşınatar türlü şekilierde
t.kibaia ftaİuz kılıyor, Lıknı
25 ııayıs '1894 kaoınu kabııl edj
iiıce, ıeni biİ takın işçi toplu-
]ukiarı sendika odalaı-ı şekli al_

ınıia [u;,u]ınaktt devaın ediyor.-

5ENIJ1KA oDALAIii. -_

liından böyie arhk kırşılıkiı
yııdıın topluIukIarı değil, me3ie
ki korunııa ve irçi ierbiyes
grıpJaıı tııhis ınevz,,ıudur; bıiıla_
ıın gayeleri iyice be){i ve açık-
tıı. karşıIıklı yardrm paravana§'
arkasııda gizienmiq d eği l d i ı' d
Şüphes;Z blnlarda hep gayri ka-
iıuni iorlülulrlardlr. Bununia be-
rabeı. hükumet ticaret nazlri
FoüreRde de ta Ro.{{ette'in eğ-
zınılan 1853 ııartntia 'ouııların
mn§!maha gijreceklerini sö},lüyoİ_
65 ceniyeliıı buluudığıı Pariste
1869 da işçi ceıniyetleıi federa.
odası kııruluycır ve ınilti ölçül
dahiliıde genlş bir lederasyon
haİeketinnt meydına ç,khğt Eö,
rülüyoı. Bu harekete iesanüt
gıe,ıieri ve grevcilere iidünç pa_

n veren şaıdıkların ihdası da
katılıyor. 8u ie§anüt ıretta nil_
letleraiası bir ölçiiıie yıyılıyor.

1870 harbi, komin hareket1
ve bunı takip eden Ladlı tazyik
sekiz yıl ııüddetle işçi hateketi.
ni ielce uğİattyoİ. Bu faaliyet
yeniden başladığı zaman, sadece
ınesleki sahadı kaiıyoı, ve lıeı
tüİıü siyasi faaliyeto yabaucı bir
tavtr tıkınlyor, Greve baş vur-
ııak bile bazı topluluklar tara-
İıııdan bızan rıahkum editıniştir.
Anien§ (1876) ve Lyoı (1878)
kongrelerinde bu zihniyet keı-
dini gösteriyor.

Böyle olmakla berabeı, daha
bu devitde Juies Guesde'in pıo-
pogandıları meyvalarını vermo,
ğe başhyoı ve Marsilya kongre"
.i (],879) sedika fıaliyotine ınu-
hali{ bir cephe alara\ siyasi fa-

"Zengirlik insaniüğın ],iizka-
rısı, alılaksızlığln neza'tet t<ıtığlna
büİünüşü ge mil]etiD eknteğin-
deu çalınmış haklarıı leıd; e1.

terde b;riker€k gene uilieti et.
ınek üzere kullanılışııiıı. Her ne_
rede sömürilecek bit ııeıba gö.
rürierse. arpaya saldıran eşekter
gibi, zenginler oıaya saldırıt,
hirbnterine giı,er, b]ıbirierinin
kaiasını gözüıü yararak en bü-
yük pargayı Loparrıağa katkariaı.

Zengiıler mai fe müikle.i
ıığıunda satmad* değer. çiğne,
medik his, kirletmedik likir bı,
rakoıamışlardıt. Am,ııa onlar dıi-
ıoa ınilli kahranıanlar olarak gö.
:üknı. açlar, se{iller, vereınliieı
kitlesiıin derdine çare bııiıııak
mesetelerinnı başııda . Atzı
seıvet,, edeı; yene bu meselele"
rin başında pıpellerine papel:
aP§lt!İıalıIaİrıa apart!maı ve 9cy-
guıcıılılaıına soygınculuk kata-
tık, çattayısı rıidelerine hizmet
ederler. Zenginleı saltanattadal^
kavuk, Meşruü},ei'te daika-
ıuk, Cumhuıiyet'te daikavuk,
yanj daima soyguneu nü-
ıai , dairıa yalnız keıiiilerine
hiznot €tm;ş v. jnsantığın en
hayvani seı,ki tabiiieİjnden yo_

ğuruimuş me!ıfaat kadavraları-
dtr, Büİiııva nizamı dgırileı eko-
noçıik istibdat reiini bütün ha-

HAFTANIN HiGv|

yatla|ünı sıl§lhlaİ i9inılG geçiİen
!e icib§itiği :.inAn da cebiıeıeı-
de d!ııeğe giden haık kıt]elerini
in]et6, iıiete, zetıEin]eİiİ sal!an&-
ııl devsm eicımelr içjrı [ ,ul-

Patron kılığına gireıek lşçinin
emeğini mütaahhit kllığİıa eire-
rek nıiiietin paİa'sın!. tiiccğr k!
lığııa gireıek hılkın yiyecek ve
giyeceğini, doLtor Lılığııa gire-
lek kitle]ğrjn sıhlaiiui ve oiha
yei,sa]taıtat!, ele geçirere!. içti-
ğiolz suya. soluduğumız hıva"
ya Ladar herşeyi çalan bıı :eı-
ginler çiıkeli.iir.

Asıılaıdır, sefatet çııkurtıtı.
dan bu !aniı, bu kudız, zeıgin-
er resnigeçidini seyıeCen i:itle-
]er, işte aç nidcleri, palamparç3
olanlaİ, v€remli gövdelerile çil-
kurianııdan çıkıyor. fiitrten. tü-

- men, siirü, süİİ aç mezarlaİdan
Iırlayan iskeiei gibi topıağın
satlında intikam ordıılaa kurarılr
saI, sal diziliyor. Suıu israfil

çalınış öiüleı ınezartanııdan cık-
rtlştır! Kıysnet kopacak, ve bu
kıyaqıete kahlüayan, kıyarneiin
rüzgaıü içinde bir zerregibi sav"

Klyamet LoPuyor, "taiıta §ı,
panlı sarı Çiıden, "Çetlkler!]elok-
trikienmiş Ne+,York'ıın içine ka-
darı her J<arş toarakia 6çIaııı
k]yameti kopuyor.,

l(araborsaOElar
Doğan Ruşsney

aliyete taİalta, <ılduğuniı açıktan
açığa bitdiıiyor. O zaman, seı-
dikı hareketino kaıuoi baklarını
veren 25 mart 1B84 t. lanun
kabul edilıniştir. Buodan b6yle,
çi fıaliyeti, kanunla tan bir an_
Iaşına halinde ve ıçıkça lçendini

göst€rebilecekl artlk hükumet de-

ğişınelerine oyuncak olınıyacal:
ve yü.üdüğn yoldaD kendisini
döıdüreı biı kuvvetten kğrkü-
su olınIyıcakttİ,

Frdn3lzca3lndan çeviİğn
ş€İif Hulü§i

l



Tevfik Fikret
ldeolö]i.i ve'el9€lesi
SABiHA SERTEL

Fiail ioo klş

ıstanbul titnan komiie*i

(Bğşüalğn 13 üncü sayfade )

kan, Abdulhamit Akarslan Mılı_
ftut Yükscl. Bu genç elAınan_
iarda Tüİkiy. Deniz işcileri Sen-
dikasl Türkiye Den;z işcilerinin
]'çinden itşkıfıı1 abidenin başına
takrlmış biı çeleık misali ve
heyiıefilc selema değet işciler_
d;t. Ancak seıdikalarının kuv.
v€t butdükça Menfaatleİinin sağ_
lanacağııa ve ha7atlarının g.a_

ranti edileceğiı. iman ederek
yiriştikl€ıi işi şercile başaracak
bu arkadaşlar gihi Türkiyenin
ıt:ğer iinıanlatında kurulacak
teşki]at vğ komiteler için haz]İ_
lanınakta otan diğe; elenanlara
da başarılır diJenıeyi bir borç
biliı. Hepsini saygıyJa aıarırn.

't. D. i, s. Başkanİ

M. Mete Ko6uk

riJt'

Küllür vc Aksiyon

(Baş tara! 2 ci sayfa<iı)
rici bir şıt<ide biletek veyı bi!
rıiyerek iştirak etmiş oIrE bit
kısIm mgtbuatlmizln bu yüz kı_
zartıcı hareketine karşı 'bir 

it
üaııdır. Bu kitapta Azerbeycau
haıeketleri hatkııdı cn nainuslu
ve cesayetii sesi duyduk. Bu
es€İi okuy!ıcuiaİİmıza ıaiArĞil.
tavsiye edeıiz.

D6Vam1 12 inci sayiada

şapkasını geoiş biİ jestle ka!d,.
dı ve yolumuzu kesti:

- Eİitelektüet ptoleter içiı
biışey verin ded!.

Ve biraz evvel sahnİ:de se1.
İettiğimiz aktör gibi (Katdesim,
hasfa kardeşiın) diye söyleıne
ye başladı. Gorki onun avucuna
biı miktar pııa koydu. Qplak
avaktı fıkiı Gorkiyi tanıyaraL :

* Çok teşekkür ederim tte
di. soıla birden minntt ,luygu
su ile; haykırdı ı

-' Yaşasın fulaksin Çorkj,.
Maksiın..

Gorki oıu yakasındın yaka
ladı :

- §us hay Allah cezını vet

Fakıi iş jşt6n geçmişti, biri
işitmişti, biri başka biıiıe söyle
miş, o da üçii.eü bir şıtı§a aı
latm§" üçii.cüde beş kişiye bir
den hAvıdisi geçiımişti. Gorlüi
adl, cıdde üstünde bezelyelerin
toprtkda ygvarlanışı gibi vayıl!
verdi. Bunlar aıalarında ve koıı
şularıyle konuşaı, baızılırı aeele
bazıları avaıe adırnlitla yütüyeı,
kendileıini ünagsza vitrinleıinde
seyreden insanlardı.

Ve,bu Alen birden çdgına
dönüverdi, yüzlorde bir meınnu-
niyet helirdi. Ağızlar açı!. Bir
birini itrneler. caddcden lıize

doğlu "Gorki Gorki Corki,, scı
Ierile koşuşııyoılatdı,

Esnaf, tüccar, dütkaülaıdao
,nagazalardan çık!yoı, ysrl ha§
olmuş bit adam berberdeıı Jıılı
yordu. Ayaktar aıasındı biı kö
peL }ıavlayoı, küçük çocuklar
r§iIk çalıp <Coıki. diye bağrış
yorlardı. ArabacıIat ar4balarını
kaldırışı kenarııda duıdurııp ki
m;n alkışiandığııi sntamak isti
vorlardı.

"Gorki .erede ?,, "Hargi3i,
"Tam bir işçi,. Sehın Alekci
Nlaksiİ,Oviç,, ',Rus kartalına ıt
]eln,,,

(Sonu gelecok sıyıda)

YıGıN
Fikir dğr{iii

oklyun!z ve ok i|iı!z.
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