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Fikirier Hançerle Öldürülemez !

. Yazad ADLL1ĞLU

HcrşcydeD önce şunu belirtmaL i§tcrir ki, bü top.
rağı ve bu toprağın halkını sapıha }adsİ scvm.!
dcmel.' onııı içio de bolıınduğu iktiradi ve lçtimai rc-
alıtoyi ıapına kadar bilmck ve hu hal|.ın siadcti uğ
runa herşĞyi göze almış olsısl deııeLtiİ.

Hem bu tuılu şartların dlşlnda yaşamalı, hem art-
lanpaylnı LucaklamaL ıevdısında olanları arttl taniyo.
tuz, ve mevcudiyetlerinden ıstırap duyuyorruz. H6üi.
yot ıatlırını ha}ııı ve liizumıuz yerc iş8al Gd€n brı
tEtlt sü bahllan gitlinıGr, koodilerini aLvaryumlaİdı
teşhi. et.inlcr. Miltetin dcrtl.ri büşıüdın aşklnJl,, biry.
le bozulı ıazıarı oLort ctmcy., falrolu leğleİi düıclt-
meyc yaLti yoLtur.

Volter, dokız İare ile uğraşmoltansa bir arilenı
tercih ederiB dcrdi. Bi, de, ömriimizüo 8eri Lalan ytt-

l6rınI demagoiilerio değil batikatlerin .mrinc veidik
Bizim şarktlarimıida ylian. pelavra, saEtaj ve ttrta ,aL-
ıabaniık İağmeieri yoktur. Biziüt şarlılarımlı, dünin
v. bİıgünün ıztırapları ve ysrınln üoitleİiyl6 yüLlildür
Ne şghsi yiks€l;ş şimarıklığİ, nc şahri çökOş lorkuru-
Bizi6 3özmlı tıöyle mızraplarla ses vertnez.

Biz, meneııp o!,luğu mülloti, içtimal §aadetc ol6şmlş
görmiycn ve eliodcki bütür imLenlerı bu yolda haİca-
mam,ş olaD bir vatandaşta Leodi başına mqut olıılat'
ve rabat uyunak halrlıı göı mir enl- rdeniı.

Biz bcdbİn dĞğilii v€ blDdan n.İr€t cdcri, Fakst
gayr€tlcrimiui, n€dcnl ihtirastanmlu üyüştu.an abma!-
ça biİ niLbi8liğin dc milli şuurümüzda ycr ğlmırı.ı
aila tatartarlıF edğmcyiz. Millot vğ meül.let işlcrindt
dıllavoİrtuL kader, bozguoculuğln dğ, bltdalrca alkı§-
lar kıdar haince lslı! vo tsıltılann da yrri yoİtur,

Cğmhuriyçt, tıribiı köta $ftlan içİnd6 uyütülEıuş
i]lan bir milleti yıtığıadsn }ıldırdı, ooı lıtırabııı ı-
vutaD l.r!!lal röylodi, uyrİEturElmlrş idroLiri, parlrd,
m!ş iraderioi, inıaıl ihtiıaıiırını vE millctin biitüb ma,
dcni cihızht t6d.vi ve t.mir ndeİel faliy€tc ıcçitdi.

ŞıEdi bu 6itıGt yğryütüodcLi mcvkiini, diğ.r ileri
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Tür kiye İşç i
sendikaIarı

Sendilıalar birİıgi dlşınJa ça_
litsn vc Tüük,ye çJp,nJa kulu.
}ın işçi seıdiLstaİınln Beşinci.
ıiDin . TürLiye Demir ve ÇetiL
.6nryii işçilari sencikası, adl al.
tr!d. İaaıiyete gcçmi, olduğünu
hıbcr vermiştik.

Bu ıendikaıın idate heyeti
ıurdmuş ve Başkanıüğına Yük.
ıGL Mihendis Buthao Oğuz se.
çıı@iştir.

Değcrii a.kadışım|za ve hc.
yctinc baş.rİl6r dileriİ.

Okuyucularrmıza
Anadolu vc Trakyadaki bi.

çok okuyucuiarlm!zın .GÜN"
ü koıaylıkla elde €defıedikıerini
bab6r rhyorür.

Bırı bayilerin dergimizĞ Lar-
|ı 8österdikleİi hu§usi v. mat.
sıtll ilgi.izlik bun6 s€bco OlmaL-
tıdır. .GÜN, ii devımli ve ı."_
laylıkla edinmel istiyen olru-
yucularımızın tenzilatlt Ebone
firatlaİlndan favdalanmalaİtD,
vc dcrhal abonc o]tıatarını tav.
.iyc .d6riz.

Abone bedcllerioi aşağtda-

Hasan Tanrikut
Bı doğcrli arkadaş mIz asker.

lik hizmetine çağürılmış olduğun-
dan .Gün, ün imtiyaz ıahiptıği
ve Neşriyat Müdürlüğünül der.
8İoİzin müeİ.isi EEat Adit Müs-
tccebi deruhte Gtİİl;ştir,

.Günı Bu sayİsiodan itiba_
ren siyasi oldrak yayınlanaclk -

tır. Bu suretle .Gayri Sıyasi,
oluşun 5eb6bİyet verdiği tahdit
v€ kayltlardan lrurtuıİıüş bulun-
aaıtadlr,

Öniimüzdğki sayıdan itibaren
.Gün, daha g€niş bir neşriyst
hayatlna girecektiİ.

T. S. P. Konferansları
partinin her hafta cumartesi

günle.i vĞrilmekte olao münt-
kaşah konfcranElarü intizamla
dcvaıı ettirilmeLtedir.

ÇoL ilgi çcken bu konferan,
larln on ikincisi .Marlscı poli
tikanın Esaslaİt , sdt aıtünda
E.at Adiü Mii§t.cabi taraİlndan

T.s.P
İzmiı,Viliyet Şubesi

Haber aldığln)lz. gör€ 'tür-
Liye sosyrlist Partisiıin; lzmir
viğyet şube6i müt€şebbüs io.ı
komito§i küİulmuşti.ir. son güo-
lcrde, so§yali§t emckci ve köy.
lü paİtisiniİı Izmir !nbe§iDden
Lalabalılr bir gruup i§tifa cdc_
rık T. S. P. ye iltibaL etrİiştir.

l'. S P. Samsun şubesi
DergimirĞ görıderiıen bir

karar suretinde Türlıiye Sotyı.
li§t partisinin samsun viieyet
icra Lomite§inin istifa ettiği bii-
dirilmeLtedir.

Heİ İe Ladaİ bu }ararda
şubenin feıhi tabiri kullar,ılnılş-
sada. parti şubclcriniğ açıhp.
LapaDoln!ı ancal oer!tz icıa
kotnite§inini fesh6tıreL i!. irıilli
Longrenin selehiveti dahi|ind.

buIundıığu ve bögie bi. kırarlnıii
Lanıınen hükümsüz olduğır, i§_
tifa eden hcyet yerine yeni bir
müteş€bbü, beyetin laali\ete
geçiril€ceği Parti Gcncl Sotrc-
terliğincc tav z iheD bildiİilmişti r.

Partinio Gencl sclreteri şılo.ları da ilave ctmiştir.
samsun oiteşebbi§ ic.ı

Lomitesihi te§Lil edenlĞrin h.r
biri idĞalist, inkılapçı ve gayĞt
değ.İli artadaaıarlmlzdl. Bu ıİ.
kadaşlarınızıni§|ifaları herhanpi
b,r aDlaşmazllktan ilcri getmiş
dcğildir. Bil'akiı bE dcğerli in.
kıl6pcılar, aiyasi bakımdaı ıon
dcrece hatalı otoakla ber.bor
ş8e6i İazilct söstcrcİeL 6ica.
d6le .ahastnl ayhi derecedc in-
[ıl6pçı oldulılarına şüFihe 6toe-
diğimiz emckci ve Löylü parti.
,iniD saEsun çubelinc tcr! 6t.
m€yi, k6ndi görüşlcrüne gör€ uy-
gun bğlEtışlardı.. Bu İıGsclc
izerindcki düşüncolerini Gcıot
Sekr€ter şu ,özlcr ilc tamam.
lamışhr ı

Davaüız! herkesten daha
iyi yirütüp, daha iyi bAiq.acs_
ğtmıidaı enitr olıaısaydtl Sam.
sundaki drirrdaşıar|mlltn bu fa-
ıiletini bir ıiyagi hata ııymaıdıi
ve kcndiIeıini tçbıik ctmeltcn
çoLiımeıdil,

l t ooıı ) posta kutu;u I On u"tncO Lonferanı bugtn,

I sıs - istanbul l , Türkiyode clallivetlcr, adl
l- -'-.'--' I altlDda vcrileceltir.

Eillctleriğ .ulsşm|, oıauLıar, rı,evı.ii i"tiyoı. l\4Jıet bu -
i§tciğind€ hakLldtr. cumhüriy.tin de v6;ifesi bu isLcği
yerine getirmeLten ibarettir.

onu yolılucan aİkoymaL, onu tĞkrar gerilotmiye
çahşma! istem9nin, har ileri adımı hrr ileri fik.i, her
iyi güzel vc doğruy. baltatamuln istemezdik vobaz-
h(lndr nc farkü vardür?

. Doğru v€ yararll olan listemlere, metodlara vehaLi-!ıtlere vabancı damgası vurmaklai tcpeden tırndga
kadar herşeyini değiştirmcyi ve 6n ileri medcoiyot ör_
neLlcrini almayı prooaip sayan inkilapçlllğloız in].ar
cdilmiş olmazmı? Fikirlor hadçorlG öıdütülcmeı, Bir
İilri oncalr dahı doğru daha sağlam iıit fikir teoelcr
Bu da müsevi lartlar alhnda ve- hürrüyct havasi ;çin-
da yıpılabilir. Hiç Limıenin, fikir müqAdclosindc, va.
tındoşlik ıelahjyetleri hudunu aşaral g6yİi me.ul poı.lır taılnDuy6 ııakkl yoltur!

Filir mücadeleriniD bir ttt ıIlahı vardır: o da ka.
|emdirı AncaL. dcmogo8lir, Loruaklar, davası çürük vo
hal3ıı olanlırdlİ Li bışL. citah kulıanmlya tlneİıül
ğd6İloİ vc buhı lüıuE $örü116İ.



Sendikaların Ğçli§mesi Mahzurlumu dur ?

cuBhuriyet dcvriDio ço|ı ızun ıüreı şılıı tıaıLı
tGiioiDdcn az çoL }uftulup scrb€st torlrilitldnDı
rciiDinc 8oçişioir, h.İ Lc.c. biliıitiği gibi hcnü,
b6, oD syltt bir ftcaelcdiİ.

TiİL cemiyctinin çoşitli itnıf vG ıünır.lc.i!.
dcİ h.r biri bu .crb.!t tcç[ilatl.Bmi reiiDindcn
Lcodi payııa foydal.DhaL yolunds iıGİi attlırkcD
ilci amlfı da ayn! haLLı LollanaraL ıondila adınl
tişlyan mctlĞL birtikıcri içinde toptanm.y6 Loyul-
do. Irci .lnlfıoün bu tarıdı tcştilatlanması m.mle_
lctidtizde .je bütin dİnyidi olag.ldiği 8ibi oı-
do. Bı har.Let taİzlDın no şasliacall, nc yadlrga.
nacıL oe de koltulacık bi. tarafı yoldu vc ola.

N.rcdo kaldtl(i, lcşkİletlıom8 işinde cn gcri
ıalDır, hatta bğ tırlatl bu bün€ *rd!r hiç d6 ctdo
.d;Domiş olao biıicik hall Litlo.i, işçi slnlfı idi.
Ktçilı cınafio, Ticc.rıo, btyiiL .c.ılaycdarın,
oinovverln, LöyliiDün çcritli tcrclliill.İi y.nlnd6
irçiniD me.lck va eıDak haklanİı toptrca görGt6.
ceİ, koruyacaL hiç bir teşolllülü yoltu.

Bir ınilyoau .şao ycr ıltı vc ycİ ürtİ TdrL
iıçirinin dağınıLııLtaD, başı boş biroı f.rd olDal.
tan çıLıİaL ccııiycte daha yarırh bir hılc gcl-
mc.ini .ağley.cıL şelildc tcşlintatlaİğırılli ar.
,ulimiDa.ıD vcyı böylc bir haroLcti y6dıİ8aDa_
.m, dipc diı bir g.riliıi ıpaçllı bir yob.rlıt
oldEğuDğ .öylcr.elr E.rctcyi iyicc anl.tDlş s.Jll-
Day|ı. Çdnli irçl .hlltni bir Ecmlakottc me.l.ki
t rcLlüllcrd.n oAhrum etmc! dcDcli, ccntiycti
biıgili bir i.tibs.ı cih.ından mahrum .tme[ dc.
ooLtir. Ayni 4manda bğ, ceoiyett€ .tnıllarto
.b€nlli tir şeLiı. gelişİıem.iine, dolırıiiylo içti-
mel adalctio hiça ğayılmasıno da .Gbep olor. Bu
i.G, ccBiyoti dĞzenliıliğe, gcriliğc sürollcr.

Ş0 ad.l.t pr.nsibinc ıaoırım lıi, Limğc ititar
adcdıoı: Biİ moDleLGttc !a laycnin teşliEtlan.
ı!ıı.lnı, Luvvctinio a.tt!a§üı, lendioi kotumaııoa
Glvc.i|li olıo bi. içtiatai niraDto, .oyni ni.bcttc
aDolin dc t.şLilethnma.ıDı, k.ndini lıorumaılna
.lv. |li olEı.ı icabedcr.Alııi haldc içtiEsi ida_
ıotin bü eğİi tcİsriJi comiy.tiD goli{dl6.inc d.ğil,
gariıD.sinc bir b.İlaDgıç layİıibitir.

MalGloyi norasindtn yollİrl ncresiıdcn ince-
ırİrcl yilo hcp 610ı Doltlyı va.ıcığrıDııdğD
ııb |üpho cdilmoaıclidir. İ|to içtibıl ptoblcm.
la.iı bo EüttGİ.L nolıtııı biıe; ccEiycth diğGt
.ıııİ vcyi ıüDİ.ıeİi 8ib, iıti ııDtİtİlı dı l.Ddi
hıLtın bıLımııdıı t.|Liıatlatrğıınl! hcı ııntn

Esaı Adil
laydalı, liıumlıı vc bunoh 6nle!ıEosinin daimo
,srarh olduğunu öğaatniıtır.

TüItiycd., işçi .,o!tıDln .iy.ıi mabiycttc ol.
El}rin tt|tiliıtloEDartnm ili iltilaEcttc gcliş66lr.
t. oldoğooE iörocltoyir. Biri, ..Edila .itüıt
taaıyan lerbert tcşLilttlanoıa. ötcI(i.i, yarı İGlrt
t6rliEtı.Dm& .

Şurııını iyicc açıL|nİ1aL istcİiz İi, bo
yarı re6oi teşoııü|iinio işçi tcıdikelaların. L.rşı
.ert bir cğphe all|ından bu 8ibi tcşGLLüıtcİıİ
ardıDdı y. hüLamctin, yıhot cambu.iyct Hülk
Paıti§i'nin yan r€smi lrir dayanaL olarat gizlcn.
digini §eıiyoruı.

lçte meıoloyi çatalLırtıran .ebepto budur.
[şçi ıınlfııı Leodi b6şına teş|.itethnmüya bıraİ.
mıyıraL, 8eririnde bir tallm aiyasi veya rcıml
dayonaLlar bülunduİD.k oeden ılcri geliyor?
. lşçi tcşGkLülleri bi.cr mc€lek topluIoklarıdır, :
3iya.l m.hiyetlefi yolttr, Şiphe§iz bğıdan, işçi
fert olaİa! siyalctlc meş8ul olhryacaktrr nınaaı
çıLııılamaı. İşi fert olaral hğı v.tanda! gibi
.iyaal vt mcdonl hıı.larıot ıüllaEır ve iatediği
siyı.l partiyĞ Ğlbctte 8irdbilir. Ancal bir m63tcı
biİliği içindc İcrt olar.k iiya6et yıpDımağl 8erc|..
tir. lşt. ana preDrip budur.

HılbüLi, ortada bu prcnsiplG ayrİrı düşcn
bezı hareı(.tler sizitlroıtcdir. M..eH H.lL Partili_
Diİ, dolsyiiile hüıomctiD dĞ6tcllediği bazı teş.ı.
kiiıler Dc.loL bi.lıLıcriniD gayri ıiya.l kdreLtĞİini
ıcdclcDcLtediİ. Halk Pnrti.inin bu baİGkct tart!,
@c§cla TürLiyo solyaiiit Paİtisİıin ı scndikacl
sendila!! içindc particilik vG siya§ct 8üdDcr-6-
cĞItiİ. ı6rar,nad6 ay}ırl düşneİtcdir.

HaıL Porti.iııin vtya hültc).tin scrbcıt bir
teşeLlül olan s!ndikalara karşı bazı zorlullar or.
t.ya şürm€6i, di!,6, ıiyasl F,artilc. ürcliode bi.
p.ovoLeryon y.pmağa, ontaİı ds işçi tcşelLiiıleri
üıorindc miidah6lclcİc EiriıLıGDaye matuf mal-
satlt bir h6reLet isğ, bıınua açl* oaİasü scİbeıt
işçi tcş].iıetleoma harekĞtini ,aııtt.rba! vc işçi
LitlciıDi kcndi iiya.i Dicıdcic kaopleİlndğ top,
lam.! ve Lendı üal.atlarına 8öro i.tcdiği gibi
tüllanaak iltcoĞsindcn ibarctti..

Bu 8izli hareketin ,Ğ 8ib|siyrrt .ebĞplcrc
doyaİdığlnl, son 8İnl.İdc ibaıı gııetclcrin bat.
ııodiİı bıltındırı yıytnıldlğı b!ıt habarlordcn
l.yd.lınarll drh. iyi Lıvİıoıı bul'iınuyotot.

Bu habotleto göro, hüLolıot ıdnı Çıhşbı
B.LıolıF yGDi bir Lıİun t.latrı hıııtlaaıç, to



Azerboycondo Mllli Uyon ış.

Şöhioşah ](i!a l'eirlevi ,jcv.
rindc İramda ne gibibir istibda.
dın hüküm sifdiiğü ve bahurus
lronda yaşayan vğ ssyüca 5 mil.
yondaı fazİa olan İran ttrlıle.
riıin ne lıadar t.zyif edildiği
aİtıL hcr Le!çG malumdur.

Şehirışah Pebl.vi 5istematiL
bir sürcttc Azeıbaycaolılara lıeo-
di nilliyetleİini, dilıerini vc hğt-
ta tarihlcrini unı!tturmaL istiyor.
du; bu işe kısmen dc nuvaffak
olmadü denilomez. sayı6ız, c€rur
ve yıl8az tr)ıliiyetçi AıĞ.ilerin
yoıı başııJa, Tabranda oturan
ve PchıĞvi fejimini 8öLlcre $|ra-
İsn, Lendi vat&ndaş ve yüırttaş-
lsrınün hürriyct ve ha}ları pa-
hasına rütbe ve para kazanao
aç beş Lar€Lteİsiz ( Penveıeşe
Ef kar) rüethiy6cisi bu sistamatik
yıLtcı §iyağetin bı§ltca mah.ulü,
dir. BunIar, Azcrbaycan hnikı
bütün lıellaııDdan mahıum ola-
rak Tahran.yüLseİ memurlaİının.
tahLirlcrhe maruz kıldığü halde,
hcndi vaziyctlerini Lurtarma!
için Azerbcycan haiLı namıDa
.öi şöyliyor ve tsültebit şchin.
şaha, gönderdiği EcmurlaİdaD
dolayı ü6teliL miıınıttarlıkta gö§.
tcriyorlardı.

Azefbsycan. hatkı lsanln 20
soncliL ge çirdiği irt ibdat devrin.

de, talih!nill eD ağtr seııel.rini
yaşainışhr, Azeri'lelin bütiio l.
aaD halİrnın maru, bulundıı'ğıı
f.namuaEelede, beşka bir kültür
dil ve ırka Eensup cldllkiarı ci-
hettğ payü öL.Lıterdcn daha
çolr cldır' Ş.hidr.h dnimaa A_
zĞrbaycandan korktğ vc bu
kahrı$an bölg6ye Larşl en serl
tcdbiİlcri aldt. zirs ta.ih boyıın-
ca,Alcrbaycanlılsr lranda daima
hü.riyet ve i!tikıaı iiociteri ol_
muşlar. Son zamğolaldo ( t9J9 )
me| utiyet rejımi yalaız Aıerile-
rin, ili biiyük Türk kehramsnı
(settar HaD) ve (BrlırHao) ku_
mındııııda yaptıkiarı kaniü inki-
lep sayc.iDde bütün 

'laıda 
is-

tikrır bulEbiıdi.
Talihin 8arip cilgesi| J]ütto

lrana hürriyet v6 iltiklaı bahre_
den AzeriLĞr, Pehlevi devrinde
öz ana dilleri olan Türıçeyi
kerdi aralerıtrda LoDüşma hak.
].tol bile kaybediyolar..

Biİ taraftan istigmarci T&h-
ran ğrğrııırlsrı vc bütün (Far§)
lar Aıerilerin Tiirk oldoklarını
oDlaİa bir suç 8ibi hıtlrlıtlyor
ve (Eşek TürL) mınaeına 8eien
. Türke Has , diye onları isim.
lendirirlen; öbür yanden mek.
teplcrde rfsmi dai.el€rde, hal!a
Lendi dilindĞ konuşmayü yasak

H, Jalo

ediyorlard,, H.İ talafta türlü
tüllü tab.Elarda TiirlçGofu ka.
bellğl, Ienalığı vc ne Ladar za-
rarh otduğu yazılı idi' Farslar l.
rai türklerinio milliyetlqi doği|.
tirmck v. o1ıa.e tarihi haL;Lat-
larl unuttutma! için çoİ çalıştt.
la.. Bu işc t.rihi tahrif atıoeklG
başIınıldı. [lk oı.ulıa.da okutqlqtr
tarihtcn baştıyaralr her yerdc
Medyaltlar|n ve Farıların aynl
ırltAn olduğu iddia edildi ve
Tirkçeden 6vvel Azcrbaycanda
Farsça konuşotduğqou vğ tüİl_
çenin folongollirın getirdiği Eöy-
lenildi. (Aref) 8ibi Eüfriit Fars
şovcn şaitler Aucrit.ri Çiı]gizio
Laba li§anl ile koouştu}.laİı içitı
fırsat düştükçe 6zarhyorlar. Bu
işe Tahrnn yüksek demuİlan
daha radilal bir şckilde cl Loy-
dular ve bu yolde halkl hiç bir
tahkil ve tciyiftĞn 8erı Lal@ı.
ddar. Bu işte bir vali okad4İ
il€ri gitti ki bugio onuo iimi
her Azeıbeycrntuın haf ıraıınde
benliğ,ine ve oilıetine Larşt yı-
pllın bütün tahlillotin scmbolo
gibi ya§ıyoİ, Bu ilmi bizde bu.
BeyL yaıL].l,il| Abdlıllah Mistoİıl

Işte Aıerbaycan tarilıiİin
.Geeler.iolın bu valinin g6lacaL
azcri edcbiyattaki yeİini görtc.

ren biİ örDcL: (Azerbayceııın .on

hıı tasarı şu ana hükümleri taşımaktr iEiş:
,1) seDdiLacıIlğın gclildıcsini önIeme!, 2) setr.

di].aİarıo yay,lmasın1 vc aİalnrılda biılikler veya
birfederasyoı meydaoa getiroet€rioi dıleyici
tedbirler almak, 3) siyasi peİtiıeri mesiGk birliL.
lcİİle tcması gcçirtmeoel, 4) s.odiLicdırı ferd
olaİalr da ,iyaiGtten üzsL tutmnl.. Vo daba hc.
Diİ daıum.ttar olmıdtğlmlz bir takıo tedbirlet
ve ıorlu!lit... Bütün bu tedbiİlorc niçün tİruo
gölülüyor?

§ığ olimiıla vardiğımiıi, 3ol ,çlimiıl. ılmeyt
lılltmaıın ıaınaıı ıodir?

o.tad., 8üç b.l ile tadil ettıİilebilmi, ai çoL
DaüoLratik bir cğmiyltlet kenuno ve oİqo aDı
pronripl€ri varlıen bu preısiplcr to|kiIetlanğıa

hİrriyetini oidukca tünriİı otoi! bulunurlen bu
yeni tahdidlĞrlo c.miyetler köDuou 6ancn hüküo.
3üz kılmaya çaltşrnentn elbett. bjlemediğiıoiı ıo.
bcpleri olsa gereLtir.

llerido, kanun tarartsı üzorinde yapacağ]Eı,
iocclemşlerlc bu r.bspl.ri açüklsDnyı çtl!şicığlz.
Fol(ğt bu giiı için şu cihoti uoumi efkerın 8öı0
önüne sermet laılmdır.'

lşçi ooşiek tcşöLkülloİinin geiişoşlil yayıl.
üq.ı, luwctlonEoii, arılarıodı botüı dünyıda
otdağu 8ibi İĞdor.tyonlaİ apydenı gçtirmoıi,
Ti.L aoriyeti içiıı şerc{ii bi. h6.cl.t vG medönl
bir ilcİlco€doD biıLa bi. şoy .aytliüaı, BııDdı
Eahrü. İörD6L, tehliL.lcr .orEak, düp! diıt,
<öküı 8ltında but.ği 6raınaL, olur.



ıoman şaiİlcİjıdetr biri Ar, iİboy.
canrD scıLlü variyttini anlatİrk€n
czcümle şöyt€ diyor:

K6nnn d.digi! at.şi üdv.hla yıllldı
B,9ta! b,şı şĞD ,JİdlDuz öt6üz b,,.-

Lndi,
(K.{tau}, JohDdd, gele. .var. köPe}_

ı.İ (li
si]d[dt s..in üstüne daib ae hİ]..F

(Mü.tıfi)lğrin diş }ileriP havl!nn§iyle
DüşbdılaDnıD .ışa ç]}ı. yoygar.iiyle
.lçalEız ad!İ Jtr]€ı. düşne! ve bulaş_

öaz
Alı,n ğ..in .k - dlr sa.ı bunh.ı }i

,.16şbaz!
Hlk}l. 5esi yük§e]b€d.d;r kaİşı gdli._

Alç.klara y.l.kllk ed.nlerbU.u bi]b€ı!
Tabranıı müf rit meIIezivet.

çi siyaseti aıtıL aierbaycancla
hiç bir }ültür harcletinc iml6o
veİmjYordu. Ayada sırada ğahsi
teştbüsleİle basllsn tüİLçe ti"
talpat s6n zamaDlarda bü3bü-
tüa yaraL edildi. Az€rbeycanlı'
lan açernleştirDek yolunda h€!
va6ıtaya baş vt]ruldü. Adliyede
resmi dahclerde vo her y.rde
y€gaDe li§an Farisi olaİak İa-
btl editdi, Tür}çenin Lısırlığı, Lö-
tülüğü, hakirliği vc edei]i falir-
liği r€§Dİi ağırlar tarafündan
iddia ve teırar edildi
Bir aralil TahIaD bu yolda o
ıadar ı;ddet gösteİdikİ, bir tck
Lelime İarıca bilniyen halk
kütle§ine vairde ljulüEacek dini
bocalart bil€ Farisi va'iz vGr-
meğe ne merıiye sÖylemeğe
zorladt.

Mc}tcplarde Tiiİkçe konüş
mak cezalandlrlllr ve'l'ulklugu
iddia ctmek i5e Pehlg!i'njn Lor-
kün§ (Ba6tillğ)i - Kasre lıaçar.a
sİreklenmiye Lafi idi. lşte 4
milyondan farla Azeriye yapı.
lın müainele bundan ib6retti!

Pehlovi Azerbaycanda milli
Lültirü ortadan [aldırmak ve
yeriıe fars lrültüri Loymai< yo-
lunda her çareye baş vurdu.
Hatta TürLçenın Azerbaycaıda
izl€rini bile blİatmarİak içjİköy,

I1] Kaflanki. Tebır]e Tılrran lİE-

dağ, lİmal, v.§.. i§imlcİini de
değiştiİdi. Tahran emriyle m€§e-
la (Acl Çay) (Sayın Lai'a) (La-
ra Çim€n) v.s.,, sıIa§ile (T€lhe
Rııd) (Şahin Dej) ve (siyah Çe-
İ|en) oluverdi!

Tğrk kültüriyle mübatiri, A-
İerileİi Ac€mleştitm€k ve bu
ı€ngin tlteri daha iyi v€ daha

'eci 
bir şe[ilde jstismar ctm€L

malssdiyle Azerbaycanda he.
m€İ] heğren bİtün yiiksel me-
müİları Tahfan, F.r§lardtn seçip
göDderiyoİdu. Büniar halkın di,
1ind€n,:iulıuDdsn ve bissiyatü!daı
hiç anlsmazlar, yalntz rüşvet v€
yolsuzlukla, yağma ve soygün-
culu[Ia yerli feodaIleri dcst.L-
liycrelı haIka oıta çağlarda bi,
ıe görülm€miş bir hay6t yaşat.
maıtİ c€plcrini doldorur, türk"
jtğe tablri. eder, ve Leyiİ §ürer-
lerdi.

Tahİandarı €lleri boş ve pe-

I;şan halde gelen fars memuİ,
laİt, döİ€İk€n kamyon]arla tşya
Tahİaİ]6 8ötürürlerdi, Aıerbay-
can, ierslar için güzcl bir §ö-

ııürge ha!;ıde idi, vc bir müs-

teıİIele 8ibide İnuaElelc 8öri"
yoİdu.

lran takvimile (3 §ehriver
1320) de, müttefllle.in lrana
geldikleri gün, Aıerbaycan hsl.
kının gözü önünde ibarctlc dolu
bir facia 'oynandt 3 şebriver
rabahınlİ alaca LsraDhğımda,
ilk mittefik tayyar€§inin Teb-
rİz'in seEaslnda 8öıiiLtüğü d&
kika Haşmetlu, MehabetIu Tah,
raı Yİksek Et.mıİları , çal-
dtktarİ paral6r, altınlar ve trtü-

cevherlerlö beraber, şık otomo-
bitlerile, hat!ı kaİagününd. ba-

şı boş bıraküp Tabtana kaçtüIar
Bu büyüL biysnet ve bü haya-
sİtca ihametin karşlsııda artüL
hcI Les uyandı. yağmacılan A-
zetbcycan halLlnİn ssil hiddeti
ve gazebi teşyi etti. KoİlüDluk-
lar Ialdırıldı; yaba.cı mabudlaf
devildi, Ağızların kiiidi çö2ildü
zülüm ve vahşet ziooirleri Lırlt-
dt. Arerbaycan halkı bu defa

öz gürel ve ğhenkli tüıLçeıile
bayLudı v e biİ gin İendi
!endine:
Kjn haşie ]ü.do! züln il. rendfde 5ü"

rü.büş?
zü]mnı €bedis.]taDatlne,d€ göiünnnş?
dire sorduğu auaiin pek y€rin
de olduğunu aDladı.

Artık o kendı btşına lralmış,
tı. }ülatlsrü öz sesini duyabi]ir
ve itili i§tedıi! Ladar tüıkçe lre,

liüeler B6yliyebitirdi. lstibd6t
ıabuıuiiu yaşamlş Az€İbaycnn
için bu çoLbüyüL bir hadisedir.
o bu Itrsatı( Mehmcd Hlyabani)
niİ hürıiyet yoluıda leci tir
şekilda şehit old!ığü gü,tden lJe,

ri arlyordu, lşte, bu andan ,ti
baren rnilliyetçi harelttlerAatr-
baycanda göre çat pflağa baş-

ladı.
Acem memurları , bir az

Tahranda ysşadııt6ı §onrave aitlL
bir tehlike otmadiğını İezdiLlt-
ri zaman gene boş çanta ve va,

lizl€rini Azerbeycsnda doldur,
maL niyeti ile yola çıLtılEr v€

ellerinden g€Idikleri kadar ,ığ,

rsştılar. Fakat bu defa cski

çaD]Erln bardak oldodunu } a-

klndan qördüler. ve o Süleynıan
EüülLünğn yerinde y€ller e§tiğtni

his§ettiler,
Azeıbcycan - burada bir

Farı şairinio tabirini Lultanı_vo-

İuz - varah bir aslan gibi ayal,
ta duruvordu, gözierindeki h!d

det alevi artık her keıi Loıkut,
mağa lafi geliyoİd .

Hiç bir ıaııan iia eüiilmiye,
ccL vaitler. t€hditlcr, hilel€r,
entlilalar Liç birisi fayda veİ,
medi. Azerbeycanda (sabir) in
t6biri5,ie artılı yatanlar bi!er
blrcİ uyanlyoİdu. .Azerbeycaniı
yaldızlı vaitler değit yalnız ada-

tet istiyor ve haularllr| geri al,

mak nıyetinde Falat. ne yazık
Li, Tahran haia or,u anla!]akta
gecikjyordıJ.

(Perver.şe Efkar) derİcği,
nin ifias etm;ş hatip ve tarihçi,
leri ,laha lıızlı bir sur€tte dil vğ
Lalgmlerini boşuna yoruyoılar

5



v. tiiİüç€nio . MoD8olların oİıda miıli uyrnül 8üo 8Gç-
ğı.§'um bir yıdigarl, olduğq id- tikçe dahı gcniş bir §ıh.yl ltıt-
dia.tnı hıle lrİarla önc sİrİyor]ır. landıılyoİ.

(Pcrvcreşc efİar) cllır Tah_ Aıcrbiycanda müncvvcrlcr
İında bıl esLi ve liçmı iddia- hı|kı i|ıaz etncl yoluDdaaedn.

l]linnda ırrar aderlen, Azclbcy_ ,ız bjr mobsrizcy. girişmişler.
c6nda türLçe gezetcleİ ba§ıh_ Bu muberereİin bir !afha!ıııı
yo. vG reltepleİd. tüİıçe oku- aşığüdıİi şiirdĞ gdrmoL mtm.
toluyor. kündür|

D.İ }ir .ç gö,l.ri,i gör n. E,J.m.tl.İ olur
Zoİt.lülı Jt}l]aı ,.,d. .dal.t turllur.
Uy.ı!P hi]l.ıibi. }.l}l r.riİl., .l _ .I.
Düşb.ılı Lu,d!ğü ..tl.İd. d!J.nh.z bü ..:..
8u !.r.l.t y.t.r !ri!ı, d!r, urıt, bn ç.bl]i I

s€. l,utıfdil., .vhıbil. }oç.uD l.]i!...
( Mosol!. g.ıdiği di] ı i.hEir. .lda!D! J.t.,,
Özg.lor h.t,llsa öı diliDi d.tm. ,€l.r, (l)
Kjbdi ,..d.n .ür., .l.bd. 6,nDd.n ltı!.!? (2)
Ut.n.ılık tu L.tiıd.ı,6... gerEiştir, lJsD !

Azcrbaycan hılkının zihni. şiird€n bir Lğç .atrı !n6Lrlc.
yĞtini ysıından t.ttiL etDe! mire alıDağı {ıydaıı 8öriyo.
içio biıc ıadaİ g€ıGn ozun bir roı:

Y. t]İr 6lUPt. LslD., J! ölblt büin,e bntn.,
Artlk ,.t.İ bu ,n,düğnhü, ömrü pü. i.lil,
l.ke. .dcr .dıü.ti ıuhub .ğ.İ bu rn!
H.Ltıb oltİ3. talıb.c. y€rl.id€ P.y - n.I!

Dibrı ut.İr.ll ..ni görE.,,. bi.t.h.İ;
T.k nl.ğin bud!,, dir. bil6e} İi « B.h, n...b! '? »

Dİİy. neDinl. o]aalı dniJ.dn ır,.. b.!.
DüıJa Doİjnle o]n.l.! dirJay. diişDĞn.D (DügD..ıE)

HüıriJ.tİ. ,olu.d. ç.l,şn.} b!du, ta,ı.!
cit,iı ..nlo b!'rold., to, .kon !...h D.Dib.
A,ad ohplı }.]n.lıdt ırüf v. b.Llirol
Ülk.n o 9ıbIı niL€- Azerb.yc.btr b.DibI

kahrolsun
Demokrasi !!

25 lEyftl 1946 tirihli " son
Posta,, G.zet.rini lıaııştırırlen
şöyle bir hıber göıüİnc ilirti,

llıinci Dünya harbinin .ooa
crdiği giindcn itib8İen bugüD.
Ladaİ 41 .dct ırltaşlarının linç
.dilıİali üzcriDe, meşhur zcıci
şarllcı Paul Robason'on riya.at
.ttiği biuenci hey.ti Bcya,
sarsyda BsçLan Trüoan\ ,iy.-
İ.t ederel hİ}iE Gtin. z€Dciıc-
rin lİııç cdilmc.iDe maıi olnıL
içiı tcdbirlcr aloasııı vc baş.
LaD' dın linQ hulusund.Li fi].ir.
lcrini ihtiva cdcn bir deocçte
bulııİDısünı istcmişl.r. BüytL
dcootrat, B6şkaı TruDan ıG
cavıp vcf.c bcğcnirsinir?

siyasi vsriy.tin şibditik
böylc biİ dcm€cin ncşrcdilEc.i
nc müiait olmıd,ğlnt bildirDiş.

Eİ baş yızarıanEırüb vc aD

iınlü profe6örlcrimiıin aDlattlL.
tanıı6, 5öylcdi!leİinc v. birim
d. oDlardan duyup öğİendiğioi-
ze görc; Dcınoİraıinin bcşiği
AEĞrilr iİıiş.

B.§iğihde böylc, Afri!a yıE.
,5mlarlnt imrendiİ.cGL ıadar
vabşetin yıpılmarına inlan bab-
şcden dtnolrrasi, b.rl Düfİit
particilcrin kanoıttna nazolan
demokragioin m6ran olmaya bi.
l. leyıL add.dil.rıiy.cel trlcm-
leletimiud6 Lihbilir İa h6ltıarı
Lanştlrır.

Hepimiıi.l, paPağ6ı, Lüşlaİl
gibi; içtcriı. iıtcıiıt dcmolıaıi
i6t6rirl diye, ne olduğunü bil-
mcdc czbcrlcyip tekİ.r cttiği-
İDiz Lelime, anlan ne mİthİşş€-
yi ifede €diyorru, ye tabbİm...

Dortıar başlndan )rr!; iorı"
nın gıyri ihtiyari, KAHROLSUN
BöYLE DEMoKRAsl (l) dive_
ceği gcliyor.

orhan Mü*.cabi

{1) Daıf.L - 
'ıLar 

.ln.L (2) 3uv., - b.ş!.

Türkiye §osyalist Partisi Yayınları
Paris lşçi Üoiverıitesi Proleıörü Etienne Fajon'ıD m.ı-

Lür iiİ,ivcrsitede t.Lriİ ctıDiş olduğü bu deİrlcr, Elat Adil
Mü.t.c8bi taraIlndan dilimiıc çĞvriıDiş ve T. S. P. Gcncl
Mcr|ıcziıcc yiyınlannıya başlanm§tlİ.

Hcr biti 32 - 40 sayfo tütan bu deİsıerdcn 20 LurE|
İiatla lattş. çlLarllanlar şunıırdır!

/ - Siucsi Mücadele ııe Ma*sizm
2 _ D;kı ve lnkİıdP
3 _ Demokıasi ııe Sosgalizm

Dördİncü !itsp gcl.cck haİta içindo yayıılanoc.!tır.
Muosır polilikonın büyük problemlcrini iovromok

için bu e!.rleri mutloko okuyunuz !



llerleıııenin ve mua§irlaşma,
Drn haİ yerdo ve her zamandan
ziyade muhtacl ol€n yurdumur-

da gcriliğin psikoIojlı< ve sosyal
karekteri üzĞİinde rıcy€ durmü-
ysiın? Hergüo yeüi, iyi, güzc!
ve doğrıı bir söz, bir füir bel.
lem€k İçin saf gözlerini gözte-
rimire ve hağağ LulaLlarmt
ağzımtra çeviren gençliği orta-
çağıD mtımyalaşmış mi.tisizEüiyle
v€ faşiİEin azıtü şöverıiımiyle
z.hirliyen, ohlar!D parlaL diınağ-
lirln| paslatan ğıenli, mürteci,
EiğLin ve cinsi propagandalan
görEüyor muyuz?

Hentz müsbet ilmin İlter-
yalIannı tatğamen hazmetmemiş
tabji L5nunlarü. değeİini .tra_
fiyle Lavramamlş, §osy6l hadi
sclerdeki determini!t meLanir-
mayl bütün ag}lığ ile .anlama.
mlş veya kandilerin€ an!atılma_
ııış çok köppe dinıağlrr üzerin-
de basrDa!al,p dlni, ıııirtil ve
şöven tel!inl€İin tahripLer t.-
siİl€r bıra!t)ğürjı yüİGğimir srz-
llyaıaL bilmiyor ıııuyuz? Vc yi"
nĞ ltiraf ettrlelidir ki' bu gün
yeryüzü memlelttteıind.n belki
hiçbiriai bizin geıçlil Ladar bu
tc]Liıi]ere müsait d6ğrdir Bu ds
çoL tabiidir. tira urun yüllar
hele '1933 Alm.o irticaünddR ğon-
ra bizde hcmen bütiin matbuat
bu rcaksiyoner propağandanün
bircr gönüuü alemdarı olmuştor,
ve nihayet bu8ün sayfalarında
Larslaplı }itabln ayetleİini tef-
sir eden, içinde y€şil §arıLh sof-
tal6rü! selavetIi valz!arlİı ve-
ran lDecmualara kadar nice ge-

riletici. uyuşturucu, misLinlcştı
ıici ve Eodernizmden ğovutıcu
propagandaiar hep o hakiLat
öğrenmek isteyen geDçlerin bı
rer şeytaİLar igfalkarlardlr.

Şu halde geriliL nediİ? Kör.
po sençiik gcriliği billlDeli. on.

GERİLİK NEDİR

dan korkıııalı, ondan haçmalı-
dır.
GeriIik birçok dalları bulunan
bir ağaç gibidir:

Gerilil(, miisbct ilmin Labul
€ttiği ıihniyetc uymamaltür.

ccrilik, tihncn, ilmen kcndi
çağından baş}a bir çağda yaşa-
maLtır.

Gcriliı; losyal hayatln te-
laİıülünden doğan değişiLtikte-
İi ve ilcrl€meyi redetme!; yeni
müeğscselere Larşl e§Li müc§sc
relori müdafaa 6tnrektir,l

Gerililı, ilcri tekniğin ehem-
miyetini aDıamamak, tekniLlc
soiyal tğIramfil ararrnda §üLı ve
esa:Iı bağ buluDdtığUnü bilme-
meL veya reddetmeltir.

Geritik, bir taraftan biyolo-
iiDin hayat hakkındaki telramül
nazariyelerinin ve iİsaİtn yÜı-
binlerce yıl evvel bir tallD ant-
İopol itlerin torunlart old u ğundaıı
habeııiz olup, diğe. taraftsn
6o§yoldjinin cemiyetlerin geliş-
mcsinde gösterdiği ekenomik
hadiselerĞ bakmıyarak insana
danya ile yaratllmlş bir.ekme-
li mahlikat, ve İ6iuetleri d6y€r-
yüzioün ezeli ve eb€dl ğakinle-
ri şĞLlinde telakki edip biyolio-
jik ve 6o§yal t€kamnülü inkar
€tmekt;l.

Gerilik' lradün ve erkel er-
,ında huLüLi, siyasi ve ekoDo,- mik tşitliğe taraftar oIEıamaİ,
hadlnlsrtn aşağlük bir EahltL
olduğuna inanmaLttr.

GeriliL, !osyal teLa;ülün bü-
tüo i§rarlaı ara§ında ebedi !ar.
d€şligi vc ekonomi! eşitliği te"
sis bderek, iş hayatını ıoıyalize
etmesini istemeıntk v. bundan
korLmaLtır'

Ne çar€ Li, gerijik ve ileri
lik ne tabii bir kareltcr, ne de
bir galatı rüyettir. Biz buDu
reddederiz lleriIik oldtlğu gibi

K€mal Yala:kan

gerilil t€ §|nl{ı mcnfastlcrin ide.
oloİik hayat görü§leİidir. Gcİi
3ınıfiar rea!3iyoner oltnakla hs"
Lilatte kendilerine haystiyet to-
min €tmeL ist€rlcr. Fakat tarih
Lendi normal ve tabii diyalekti

ğini ysps)aL ıorundad]r, A5lrIar-
casiren deıcbeyliL - Burjuvı.
zi mücadelesi soDuı]da dtrebey-
l;L ta!İiyc oldu. Çinıü Xvl, cı
yüryıldanbeİi Avrupa'da takni-
ğin gelişme§l derebe}iiğİn i.tih.
rsl sisteminin nihayet bulmasını
icabettirmekt€ydi. Bü8ün ilc ka.
pitıllizm sahasııda}i hııli (conc-
entİation) burjüvariniD imhası-
nl ve prö]atarize edilmesini 3sğ.
lamaltadır, I§te bu stoıfi müce,
dele ;çinde, tabii hayatsahasln.
da her oİgan nasıl en §on 6anl.
yeye kadar yaşamak !çin bitü!
cD€rjisini sarfederse, sinüflaİ da
köndi Eevcudiyetleriniidamc et.
tirm6k içiİ] o mİht€şeE!, dehşet.
Ii hatta Lanll mücadeleleİini h6r

çareye başvuraral, her kılığa
bülünerek, her çtşit felseİi vc
ilmi Ladroya girerek miidıfaı
€derler.

Asri mi§tikleriı avlamaL i§-

tedıkleri gençler, kendiliarino
şöyle bir soru §oroalüdıılar:

Alimlerin tecrübe ve müşa.
hcdcy€ dayarjarak ortaya koy-
muş oldulları hakikatl6ri hiçc
sayıp, kraısplı !itaplardan ahlek
ve f elsele dersleri \,6rmeL isteyen
bu adamla. Limlerdir?

Evet, bu adamlar kimlerdir?
KadlDlarl plajıard& gördü!leri
için isyan ederler. Muhtelit ted.
ri§atl soisuzlaşma ranaİ, 6rteL
arLadaşları ara§ında spor elbi!€-
siyle. di' kapaLlarr göliinoh Ltr.,

tarl resmi geçitterde gördiIıeİi
zainan deccsl çıLtı diyen bu
lıeyinleıi sulanmış adamlar kim,
lerdi?

Bu soruya berkes cevap ve,

7



T e ke I İşçileriS end i kasının açılış tö

tarafından söglei
leri devlctçilik plensibini prog16İıü içinc alm,cile
!.ebil oltıİştur. Bir çok ıahalaıda oldDğr, 8ibi ,a, ,

. navi mİeeşeseleıinjn devlttteşti'i'm€ıile iş haya,

tında önenli bir ıetorı:m yapi'Dış, i}tisadiyatın
v€ işçiliğiD nİrmiDl€şmiş yaraiü bı, Eerhemle te,

davi edilİ!,iştiİ, Öz 1cprollaıımız İz€r;nde L$ru,
lüı yurdünlıru 6isley.n her çfşit tabrikalar, kalp,
lerimitd€n yüL,s€IfD ıe!iı]ç ve iftihar duygularıİıl
tece!5üE ettirme!t.dir,

Tüük Miileti dĞv]€tçitilte oldDğu gibi 8eçir,
diği her ttcİİtede ol8rrnlt]ğur,ü ve lüşditi§ isbat
ettıiş, D€mo}ıa§i pr€n§ipleıitri eiLarııa y€rleş_

tjrmiştir. DiDya devl€tleri önünde bcr türlü imti,

hanr ariıı ve !ruvaflali}ct]€rte fscrlfndir,n TİİL
milleti, Demollsilnin cn son mclh6l,si olan bu

lİD[ü duiurı:da §6ğIsrnlş tOluııraİt.d,r, DcnoL,
İati güntşı aıl k }uıdun u?u DnılaDdtın ış, lar,n
lüları yüİtarak hcr tınıf hallı a},dııİ}atmlş v€ şu,

t]ılandırmıştır.
Hüliüm.tiİıizin §ınıİ e§a§ları İ,erioe c,mi

yetl.. kürul8a§tDa ğtüs6ade etme6i ve TüıL mil

İctinin bu Larar liaışı§ında 'seviıçle v6 Lısa zs_

ınanlarda c( mi} ett€riıi,l urması, TtrL Demo}ra_
ıjıinin önemli bir dörüm noLtasını:teşLil €tEek,
t€dir, Bu sylarü lsr€r ve İnüsaad€deİ 

'aydalansndiğer sendi!aIist aİİadsşlar gibi tclkel işçileri ara_

","rian 
iieri fiıiİti ailed6şIaı)rrz bir sendi}a L!r,

mak için ttşfhbi§e 8irjştil€r, E\,!el €tııiıd€ iş6

başlayan arüadaş!aılnüz birinci h6ftada onteliı
ve ikinci hslta içinde elli Lişiye baliğ olİnDştüİ,

E}li İi§ilil ar].adaş]nüz arasündan §€çiten muvaLlat
idare he}etiniz memnuniytt verici çsllşmalar 9ö6-

t€rmiştia. Güıİr,ürün on iki .8atİnin 
'sbri!sdaKadın vc Er}eL işçi arlıadaşlarım : geç!ıe§ine ve bıina nülsbil mali getiriıoizin Lifa,

sendika tarihjnin nurlrisahiıelerine Aitln yal_ yctsiıliğine rağıten geceyi gündüre LstaraL ça
dızlaişlenmişrcnllibirbayrağıaçıyorııı.lışDıüş,nefsimizdenveuylrularımııdanbt}ii}fe-

curıoriy"t hilnınetimiı |.urı]]uşundan itiba, daLatllklar yapllmış ve niha}et §eDdilglİız, işçi

ren tski lstiİdat Lalünhlarını zanan zaman tasfi. arLadaşlaıımızın aızularııa 5m6de külınr}§tır, Şim

v" "t.iş 
u" ycpyeni bir Tiirk hükümetini dünyı diye kadar }apıtan İşler bii}ül Lüyınttler ifade

ir"rin" otoı111uşir., Hülümetimizin ileri hanle_ etmelle beIabcr h€nijz pel yeni ve azınlıL old!_

rcbilir. ia}at mi6sadenizle ben llerlemeL istev€n 9en(lik ö }it. il€r]emĞL için bu çöre1len,
do bir cevap vercyiİn: Dündc bunlar bireı |örcllenn-iş mis mahluLıara bakmadanontA.

Bunlar yarı feodel, yarı bır" yılan gibi dOrur]ar, falat biı nn üEtünden atlıyara} yine yo,

iuva c.miyetinin şarLvsrl birer Avrupa'dan kültür ve teLDiL lU,l.uza devaEt €debilirir.
Lalemşorlaı ldır. bıLımlndan çoL.pĞL ço! geride-

E

Türkige Tekel İşçileri Sendikası adına Töreni
Açan 70 gaşındahi Tiüin ]şçısi

Htisegin Bagrak tutan
tarafından

Ar}ıd6şl6r l
Bizlere bü 8üDü karrtlamağa iiİıLan ırer€n

hü!ümetimiıc allah İa,l ol6un, tuttüğu yolda allah
muvaffa}iyct!Ğİ vcİ.iİı, Allah kllıcınü k€lkin cyte-
riD. Allah dişmsDlarünı }ahrctğin| bize ne yap-
ma! larl!ı.

1 - Yeİd.ü göğe Ladar bütüı mevcudat ce-
DiyGt h6liİde ],sşadığt hs]d€ biı İşcil€r neden bu
nimctleİdeD synlal|m

2 - Biztcr d6- 3cndi}alarüüu elralında cl ele
vaİĞr.! ini6nhk ha!larımızü loİüma yolunün yol-
cuğü olalrıo,
, 3 - lşcinin §elameti s€ndiLsıarüDün luvvttli
olma§ı!dadir.

4 - sendiLalaün,, küvv.tt€şdil.. bizim d€
beş€riyet a..s]ndaki §erc{imiz artacsltıı.

Arksdaşlar l
scndikalarüİlza sza olün. Hatlannırü .rayalıE.

sjrıeri şü bir i}i !özle §elamladüıtan soDra içti a-

lE açlk olduğünu bildiririn. Allah dBşİnanlarımlzl
kahr.tsiD-

5 - Yaşaeın TüıLiye Cürnhuriy.ti
Yışasln işci 36adiLalart
Yağailn namuslo Türk işcisi

Allaha lımarladık.

Türkiqe Teket lşçiteri Sendikosı C,nel S"kreleiı
l snai t Birok taıa|ından



ış törenind e sandika müıne ssilleri
iglenen nutuklar

üuDtı]z için ancs}, mu!addes binanrn teme]lerine
bir ie! l€ş ıoı]İr]ıİ,İlşttı, diyebiIirir.

5tndilanııı !uraİ bü aİLadsşlarıİ], tamtlie.
riı]. bir taş loyal2ilmişlerse. bu Liıayı bütün işçi
aİLadaşIarlmı2ıD öIıİeyt! v6ıltğü ve §alsıIlİayan
gayretleİil€ k6!lcştir.cek !e yü}selteceğir.

Yaliın iecıübelerimiz bize TürL jşçisjDin sağ
]am tmeller vc hedeİler peşind.n yİrüdiğünü
ve }ısa bir zeman içince §endiLslaİrn cİnya de-
mo!.at d.vletleri seıdi}a|arından d6ha velitrlli'bir Lıymet olara} gelişeceğine iDaDlyor ve tDtt!.
ğumuz hs[ }oıunda imanla ]İüİyoüü7.

se!8ili aİladaşlaİım : memle}tt bünyesinde
cün il€ bu8iİR 6ra6ıDda 8fİİş ni!rs§ta ilerl€me-
lcrin ın(,ıcudi}etiİi rr.İD!Dı}.lle gölüj,or ve
h€r ycni gilnüİ biraz daha iyiye doğru istilaüet
aldlğına iftjhar ediloıuz, Buıa inaıına}la bera-
ber ne dcvlet {abrilalarııda ve nede hüsll§i §er.
İlaye ilc çallşhı]]sn mic6selcierde işçi sağIüğl ve

. ihtiyarllĞü gaİarti .di|rırE;ş \e işçi İc,etlclile ;ş

3aatlerine normı] bir intiıaııı vcrilme.
oiştir. lş bayatııı trDıim €deır ıaDüDların iş ve-
ren lehiDe alınmlş oltnası veya bu lanunların
halıLıle taİbiı edijm.me§!, işçiyi ezer ınabijette
Ieyri hareü€t]eİi doğurDalta ve işçi bünyesini
gittitçe §aİsmsktadlt.

Iş yerleıinde yjİmi, otuz cenc hizmet ğdcn
cmektar bir irçive vcrilen yevııiyeyi tetkik edcr_
lek ümitl.İin ü3tünde act hakiLatlerle }aışı kar.
şıy0 gclaceğiz. Bu Lsdar ürun yıllar ayni işte
çalışan bir işçi €n !tçüL tabirlc Leodi işincc
mütebasaıı b;r işçi demeltir.

Yllleİca GııeL .aİfederel ihtisas sah;bi olan
bir işçive verilen ücretin onıJn.orta birhayat sü._
me§irıE değil ancaL iefalct ve iztlrap tımmalarlnın
İorkünç dalgalarlnda çılpınmasına bir vasıta ol-
duğınu göriiyotııı. Bu 9ct durum kaışısında bi_
zim gözlerımiz i€şarEaLta ve bilim ıalrlerimiz
ta dcriıi€rden srzlarlaktsdrr,

Aziı sIkads§lafım : Dünya Deololrat Cev]et-
leriRdeüi işçi sıııfınıı refahı, sendiıalan kuıü1.
dukfan sanra temin .dilebiImjştir, İşçi sınıfııln
dizlerino derman, lol'arıDa luvvet veren ve İc.
faha Lavuşturup Lucaklaştlrön sendikatarolmuş.
tur. ScıdilıIanmızın ctrğ{ündğ ne }adar çsbük
toplanır; p.kLDevcud olursal ya[ın bir istilıbalde

işl€rin intizstDa 8irdiğjni üJe işçl hayot s.viyc§i-
İin inanıIm6, bi İstüDl6ğe ülaşt]ğıİı gör€ceğİİ.
lşçitcrin l€rahi taşlıa yerde değil ancoı sendila:
lar]rda l(Dsle ercc€ttir. VatanJB ilĞrlemĞai işçi,
nir] rü!§t]m€si]e, işçiniİ }İ}§elınesi seı:di}aIarın
l6ktfşil gcI şft.ile }stiİ,Ulace},llr.

lşçi sınıfııın, jLti!adi, jçtiİrai ve ıtıtüıel isha,
larda }al}ınrnası içın Iılbtaç oldı,ğu işleri başa,
rabilecek rehbeı !adro_ıi setrdi!slar temin €de,
cGLtir,

Mu1.1.İeD. al}adsşlt-l,m I H,ll sl gi hir iş }e-
İiDd. iş ve.cııtr veya iş 6ıniıleri, sizi hı}sız ola-
ra! tahlir etse vt}s cerslandırse bilc siz asla
nerslret v€ terbiy€nin çizdiği hüdüttan dışarı çtL.
maD]al!§ınü, Bazı h6!lerde işçinin 6sjl varlığüİd
tuf€] l;ltlİ6nıü| sıçl6tmaJj ş:6l fdinrnler Lar.
şrlltda tecsıür düymak yeİsiz ve manaaürdıl ,

Ayneid€vran. iİsari)lca böyle ithamlarda ib§ıu.
nanların aynası oIDırş vc daima öyle olacaktrr,

İsçi arliıdaşlorın beşlarıns ge](bil€cek h6ksız-
lıilara, !aıur,ıoz hare!€tl€ıe ön planda !arşı Lo.
yacsk !€ mücaoele €d€c.k y€8enĞ kuvvet vo
ltdı€t !6Jnağ] serdı!aıaıCır. Jşçi hıLlarının ınu-
ha{a2a ve Inüd.laa§1 için §er,dila]6r kaDat 8ere,
ceL, icabürda canl] tir }a]e olaca!lır,

Bi, §cndiLali§ller, iş ıcıenitı' !e iş amiİıtri
ile işçiIer arasınia uçurun 6şan hı5ı]meti köLİn
den §iIectğiz. İş }erlerinjn tesanü(,ü demeL olan
bu haliLi borctrmulu ifa etmekle !aısı)ı!iı say-
gı ve 8üveİ, tesis etrıiş ve dolayislle randüman
grafiğini riİveye olaştIrmİş olacağlz,

Aziz ar[ıdaşlarım : §endiLa6]z işçi, deoize
düştrrüş bir laİpü, gili taştsn t.şa, sabiıden .a.
hi]e çarpacsk parça]aİ]aCaı ve çiıüyece!tir. lşte
töy]e öIirc€J€ I€dar ırtt]ap]aİilc b6ş başa Lal-
mağa ıİabLüİl olacaLtır.

Öted6 beride, ar!atıaşlarının vel,a tanıdılıla.
ıtnt:] yanünda (aldığlıİı para ]€tjşİii}or, hak!lm
veıiİrn€di) diyeI€* dert yanan ;şçijeri Lundğü
§onra c€diıobı]cü ve şüUİsuz işçi diye vasıf!an.
dıracağız.

Aldığı paranın azlüğıııı ].ah!edc p8zarda veJa
he, haİgi bir yerde söyli},rn işciler, örnürlerinin
sot una ladar br,ş lere *tınışnı ş ve semantn
boşlokla.]ıdan imcat ircLltmiş oiacatlaİd!r. D€rt-
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l6ıi tıiri haıgi aıladsşı.ııa sç!r!aı!ıı sçırrı ondarı- çllışlcoive duytıayaiı lulallar., duyuıceya Lı-
ds elacağıDlz ccırıp aynıdır. dar hay|ilraceğür,

ı şçiı,in, hcrhaDgibir şeyini hallclE.ii içiD ilk Dıvaoıı, halh v€ müL.dde! dav. ve tottu.
ve ron oleıa} bsş vüracağı y.ı lendilaııdır. Sı_ ğumuz yol cn doğıu biryoidür. Bİ' iŞÇil.rin cl-
!lDtl vc irtlrsp'arımlr, 6ııcrı scndİLotaİlıt|lz ct_ 16İi_Da.ırh, iş clbilelcİi Lirli olsa:da !ılplcriıin
İ6f|nda topısnır.a]. bertaraf edil€cektir. sebdiıa_ temirtiğini if8dc edecet bir lormül vebir Lıym.t
Isllmrra Luvv.t vermcısclı iletebct, lıtıİabüD yoltur.
ığlrlığl alttnda czilcccğiz. sağ olsun Türk oilleti, var ollun Türk irçili-

scndikarDtr, evl€nm€, doğom vc ötİm hatıc- §iDin ölmez abidelcri r.ı!di|.alar..
İindc, ha§talanan, işsiz lalan vc scfalete düşon
oİısdrşlalım|rs şerıatİ .ı]erini orotecsl ve heİ Cibali Tekel işçısİ Bogan Banıle Aklık
tüıli ııüşlilteri }aıd.şli} yardımları it6 önlemcğe lara|ından
çatışace}tlr. Bi, dGrtIĞriE|iri .Gndi}alsİımlra pö.
mtcetı vc rcfıh ile saqdeti yiıc ıcndilolarıJız. Kadın vc erkc} srladaŞlarıml
dan fışlırtacağız. ' Bu 8ün dcrtlerimizi döLm'lı, ıcılarımı,ı din,

sendiıalist arkarlaşlonm t l.ndirD.L için iştiıal ğttiğiEi, bo toplaıtıdı ıa,
Kııa biı ıaoaı ;çinje rtrı. işçirinin lurdu. dın iŞ_e]ler,lslı'ls bİlülü bir h€yecan duyEalta

ğu gcrck dt€mıet.t öiçüıünde ve;;."ı.;; ;İ;;; üP:,11* İ:.lTl:l' vcrcD arLsdaŞları candan vo

ç6p|ndo birço|. sendiIıalorın liö!ü, 8övdcsi, a"iı". go"]o, o1joll']İIl':.,_ 
, _

., ,o yap."iı"., tcmjı ,ür.ıli "" 
-şr.;ı, ;ş;i;;- , . ,Pi'. bo .T"T*L.'tin ladtnlığlnl teİı§il 

'deD 
eD

tıaoşürjan t.ş"İtl ltl.İİ.İ""ıd,;. ;B;; il;;_ }'tlLi la.Dit:e]iz;. 
lşci. ladün m€mlekettc tcmcl

timizi, .meğini gündetiı mulıbilindj- ""i* o, ta_|ldür, MeDlekctin rcfahı ooun varlığı ile 6lçülür,

işçi ıınfıodin alm'alıyıı. 
--'--' -- Eğer lradete Lavuşmar, açlıL ve yo1ıuılulı aıı,

Sendi|ıalatımızın iyi ıniyctlerte süslcnip c"r. ']odİ Çırpınlrıall sütsiz ıılsn çocu|ılarıoıı, çchrc,
herlenme.i ,e aydın İirıı'"totİ" ç"ı,şrr"r'ıı r" ıi ıolan..karde§lerimiz memleL€tin varhğtndı tc,
son hcdefioiz oinahdır. dagi cdilemoyen yarAlar açar.

Biz no ko|tuk, ne post Lavga.t için ort.ya Arkadarlsr l

çıkmış vc nc de scndikatiım adı aıtinaı jizli oalıat. Kadını hakir göıenlc.. onün harlalar yıı.ta.
lır yÜıütecelr inlanlar değiliİ. Vata-nı ve oiltl ccğtna inanamsy6nlar, onu kafc. 6l}a!ıDds,
hizDcti daima borç bilen vc Euladde. vat6Dı_ çarş6f alLtnda salııyanlar aıtık maziye ıarlşmıştlr.
mızın bağrındı yetişen aıil nccip Türk Çocu|ıları_ Biziın larlığımlz bu Dürteci İiliİl.riD sönm.riDc
y|ı. bir delildir.

Iyi niyetli ve aydın bir yol ta!ıp cden son. Mani}ürıi d6ğil, se.tleşgıiş elleriEi,i sizc ura,
dilıalitt]er araıında vuLua gelece|r bulanl}hğı bc- tıyoİuz. Bu uzınan eller yaşamal şaİtlaİüİ,lzl
rrıLlaştırmalıyız. G6ycıniz vc h€dcfimiz bird ir. Bu dİzenlem€ğe Lalkan Labramaıı arkadaşldra Gn 5e_

gün ayİl ayıü yottarriaı yürİnıüş ol.al bilĞ y6fln Dimi birer itiDat veliİ6sldtr. Bir olan davanüırda
yolterı!ılz bir noktıda bitleştcektir. yan yana yüriıy.cck, yerlerc !ürioen h.lk haya,

DÜnya Dcoolrrat dcvletlcrindc meucut alto|ş tıDlıı berabcrce aıacağ|ı.
ıltı oityon işci .lünya fGdcra§yonu turmoş uc _Yaşasln tİrk işci leDdilaıar|!,
birl.şmiş bulüDmaktadlİ Biz TürL işçilcri dünya Yaşasın davarıııın Lahramanlaİı
işçil.İiniD aİasıDdo tanınmaL ve itibar laranabil.
incL için ,erıdi!6larımızı '!urmeL, Luvv€tlendirnek Cibali Tü!üı işçisi Bagan Hagrige Sonsog
vc birl.şmel Eecbüriy.t.!ıdey;z . tarafından

lgçi ıınıfı eI elc v.rdiği taldirdc refıh ve lıçi arkadsşıalım l
.ıadct diye §ayıLladlfl şindi}i melhum hi!ları Giinaco gtrc büyülen bu azimi5r vc çalışiltilbsldc cisimlendirec€ktir. Lan Lütle.in bir fefdi olmaklı iftihor cdiyorum.

sev8ili orLadaşlalım : Bu gİnlü hayat şert. KadlnlığıD 6n şetefli mevlıii işçi vc yoL.ut
|arı aıt|oda ltızancımııa belal deoeİ azdır. H€ıa. Lütlclerin araslndaki inlı!5pçı sınıfıdır, Biz tışlıi.
lın çoI( dah6 üstüode ycr ,ıacal muladdc. bir lat haliDe giren bu kitlenin yahı başlnd. y.r ala-
İelim. yaratmak ve kszanclmiza oi6mi veİaeL cağüz.
laıım 8elmekt€dit, Biz faz)asını d€ğil aDcak hcla. Yolsol vc aç Ladtnlığın Duladdes vĞ cD za-
lln işaret ettiği hakllrnızı almak vc bo 6ül dava_ İuri yaşama halrlınl lroparıncaya lradar bu hak-
mızı !anuni yolterdan hal elneL içirı İendiı!la_ t.n syrılrİı)acağız, Bize şuuİ vcİen, biziD şim.
larıf,ız ctİ9fınd6 bi.]€şer€k Lütün LüvletiDirlĞ diye kadar çiğncnen ha}larım ııü , lurtarmay ı müj-
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dcl.yiİı lcndiLa bitim en iyi, eD .amiDi yüv!.
mlrdtr, Biz orada üütubctli €vlerjtİ)izin vc Loran_
lık yııvalal|EtIzüo parla}.n m.ş'al.ıİ,i görİyoruz.
Sendiianın haricinde bir lradın işçi kalmal bizler
için at olacaltır, Toplt olarak sendiıalarıı}lıa
yazIlalım, onları Luvvctlendirelim .

1_ Yaşaıın §€ndikact i{çi }ad,n]nrı
2 - Yaçaeın Ladın ve cr}clı işçilerin ha}Lını lo-

ruyan scndikslar
3 _ Yasasın bize bü cüıü yrşotsn ttk el 3€İl.

dikasl
,l Yaşasın bütün Türkiyğ 6€ndilal6İl

Tiıkille Teket işçilıri Şendikası adına Hasan' 
Şendolag tara!ından

Muht€rem ar]<adaşlarım :

sizlcre bir Laç cümle jle kafamın aldrğı ve
diliılin döndüğü kadaİ seİdikaıarln oĞ d.m€k ol.
dt ğuhır an]atmağa çahşaçağlır,,

lşci; y6p;ç, v6 yaraİıct koİları şay.!inde
Yurdün bir nöbetcilidiİ, lşci Yurdun t€rn€li, ışci
Yurdün Luvveti ve işci Yurdun özyepıııdıı..lşcinin
tıu hallerda tamamiyle L€ndisiDi 8ö§tercbilmeli
için sıhhatli oIDpJ Düntaram ç6İşma§ı ıazImdür.
Sıhhatli ve müntazam çat.şmryaİ bir işci ne |.en.
disinc ne yıırduna faydaİ olabilir. lşcil çocu}larl_
mırtD da oluına ve mesl€l Lurslar,nda ilterilen
İbert.beyG ülaştlrılmsrt icin ct hir|iği il. ç.lışE,a.
llvüt. lşcinin stL,ntülı !e !ötü günlerinde onun.
.linden tutup ona vardım etmel için bir çolı sen.
diLa|ar açılmışttr, ŞirDdi siuteİie bunları mitale&
.dip fayda16rııJl araşilra]ığı. Her Mitl€i L€ndi rncm,
leLetinde hĞr türlü hu}ulıunu İİ,iidalsa ed.bi:ece].
bir çr.ık scndika tcşckküllerine maliktir. Birdc veni
yeni bu gibi ıendikalara maliL oImıya ba§l;dıL.
sondile ne bir hayır cemiytti ne d. bir menfs-
et düşüncesinin kspl§ldır,

s.ndila işcinin velar vĞ hasiyctini ıoruyan
bir yuvadır.

sĞndika, lşci aİkadaş]arımızın en 6lkıntılü za-
rnenlsrlnda ha*laİlnü }oıayca aramasl, Lederıi v€
müşİül zamanlannda ltendİsine şeflratle el uzat-
için işcinin Lendi var],ğınd6n vucudG gctirdiği
ttşĞ}|.üll€rdir.

Arkadaşlırı.o: K€Ddi var|üğ|mızdan vücud!
8etidiğimiz saodiLalırımıza Üye olmalıyız vc ona
ıaır8i 8österm6liyiz, Bu çok lizımdır,

Işci arİadaş sende insanİk ba!larlndln fay.
dalrnm6k istiyor§an sendi}ana dürma ıoş.

Ar}ad.şlar sendila d€yiDce haltialün]zı zorla
değili İsnuni müce}yideleİc görc toplu olarat
alscağız.

Ana niıagııameEizde Lay,tıü otduğu 8lb; tek.

rar edyoluEl. siyss€ll€ a]aİamır yoltuı.
Ne bir Limsele mcroiv.n o)icaiı, ve nede

olanl istiroİDr, Keİdi ],rğümtrla keİdjmi, ksvİu.
16cağır, ÇoD!ü bizi bizden başLa Iimse düşünmeı.
yctcıLi biı birbirimtıle sevişeli,1.

Aziz arladaçlarım ı

Yuliİda alrcttiğim gibi }afarİün aldüğı v.
diliİtin döİdüğii }sdar sizleri t€nvir edeb;ltrüişsem,
bu d6va iirerinde bı}ınaden ve bıItürmadan scn.
di}6njn ne d€ır€} oldüğüno anlalabildiın§e !€n-
dimi bahtiyar addedeıio ,

Yrşasjn l.dalt6. ve İaü!ls]u Tü,k işçiıi ,.,.

Tiirkige Denir ıJe Çelik Sandgii ]şçileri Seudikası
namııa Yüksek llühendis Burhan Oğıiz

rarafından Söglenen Nıtuk

Arkadaşlır ,

ccmiy€t ha!atlna olan ihtiyac] insanlığı. cn
LüyüL vasfıdır, Bu dünya k€ndisiı]e bir çok İri-

mctlcr vermiştir, Bunıardan faidel€nmeL ancak
ccmiyet hayatile nümlindür. l-iiç bir insan ipti"
dai ihtiiaçlğr,nl dahi tcl başüna teEin edemeİ.
cGmiyct is€ mütekabil yardım ve Lefalet dğİt]el,
tir. ButU d6 mİnIin k!l0n ,n.ak teşkilattiİ.

Dünys nimetlerinden laide]Ğnmenin ilL şartı
istih§aldir. ı!tlh3a'in i§e }€gane amili, Lolu vĞ La-
farilo çalış.n işçidir.

cemiyetin 8ayeri aralarına da}ayik§Ğk mad,
di ve maDevi imİAnlar veıecek olan şartlart sağ.
lsmaltır Bu (ia aıcal< ontJn içt;nai adalet ürerinc
müe66e§ olr,a!ile millLündür Bu takdirde inaan-
ler,n cttrıii€t€ ].!rşı ve cemiyetin in§5nlara Larşl
vaıifeleti t6sy}ün tdeceği gibi. buı]arln if3Bt da
t.minat altlna al,itrtış olur.

Dİnya Dimet]eriİdĞn faid€lenrıenin il! şartı
dedi]<l Zira iıtibsal kadar ebcmmiyetli ve k6çt-
n!lEaz bir şartta bu i§tih5a]d€D L,eİkf§in bi§sesini
alabilmc.i teyfiyetidiI.

lşte arkadaşlal, bugün bur,u temin ma}sadilc
burada toplanmlş buİunuyoruz,

Zira işçi sınıfı tütin tar;b bt,yLn.a bu taL-
.irnde büriiL g6dre uğramüş tJir vaziyette tarşü-
mıra çı}ma[tadtr. Ve bu hususta da en ge.i kal
mış oİanlardan maalesĞf memle!.1irni, ]şçisi ol-
muştur.

ArIadaşlar.

Kuıvet birlilıten doğar, Bu kalabahk cemiyct
ıçersiode teı bir jşçiniD nxı(addtratr tes6düiterin
cilv.liİ€ t.rk edilİOiş dtneıt;r lıra zayıl han.
çeİesiDden çıkaD §e6 bi}ü}i gi|ü]t6l,ün içindc
LiE§enin !ulağıır6 eriçrn€den söıüp gid€İ.

Faİat a,ıL o seıt;.t du)üru',Eİlşl ]azımdır vc
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du yululacr}hr, lşte tunu temİn edec€L olan ,cn-
ditadır,

orads biİ-işçi aİkadaşın dcldi diğer bütin
s.ndiLalist arkadaşlaİırl ağıündsn hayktrüiır v. bu
seı çok ulaLlara ulaşabilir,

loıantarı birbirlerine yaLınlaştıran maDfaat
birliğidir. Bu itlbarla ayni meniaatlcri oidıfaa
6tBGk İrere birleşD:,iş bulunan işçi arkadaşlor
srastnda kardeşliL hisleriniı inlıişgfı seıdiLanıı
on tabil n.ticelcrinden biridir.

AİLadaşlar,
Han8i mesl.L ,üınreıine dshil l5ulunurra bu-

lunsun işçi ıluıfının menfaati üiüşterelİir. Zira
umuml istih..lde her rümre birbirini tsmsmlar.
Bu ıebeple bir §endi}aya bağfu bir arLadaşın der"
di bilvasıta diğcr sendikElara bağlı aİkadsşlarün
de.di d.E€!tir.

Menfaat birliği gaye bi.iiğini doğürur. Bu iti_
bar|a §endiLa ayni g6yoyi güdcn insanlart İçinde
toplüyan bir Lardeğ ruva!ı dcmeltir.

lnsanların yegine kaygusu va bütün mücade"
lcl€rin seb.bi irtıkbaıinin Ğoniyot ahna allnmaİı-
dır. lşte ıcııİika işçi sünıflDın bu eDdişesini izalc
tdecet cn İüvı/€tli, basamatt]r.

sendiLa LuvvftiDi kendisini ttşkil eden azğ,
layın müşt€rel hukulundan ahr. Ve oııün, münfe-
İit i|çi ve comiyct arııında bir teşclü!ül olmaİı
koyfiyeti münfcıit işçi ha|ılarının ccmiyet tara.
flndaı görilİ:ıcsine, düyülmasrna vc nihayet ta_
nlnoastna amildit.

seüdiLa taLsim ıabul etmcr biı bütündar.
N6sjIİi bir viı6yet dahiliıde ilri belediye oi.malsa.

sendiLanın temeli mc§leıl birliLlerd]r. onun
|.ürucoIaİı ve yİrİtscü]eİi a!csL o birliklere
men8up işçi arLadaşlaİdır,

sendiLa bİr bir teşeLlüldür ve sendi!aliltlc-
rin serbest iştiralr arzu§una istiuat edğr. l(eii'le.
Din tııı ma!asile D€ll€ki bir cumhu.iyettiİ. zira
ccbjr tsht:ırda tcş€Lküt etDiŞ her hğngi biı birlik
büro]iratili bir makaniu ma halinde iştemekten ileri
gidcmez.

Bir mcaleli birliğin gaycsi bir umuiqli hizme-
tin iİ6ildtr. Şu hatde faaliyetinin gayeıi iktisadi-
di.. Feığt o birliğiİ birde içtimoi vazifesi vardır.
o da mcnsuplaıının ysşaDalarln,n !e iyi ysşama-
larınln temiDidir. Bu itiba rla ıren d ilı adaı ın biıbirinc
3ıLtca bağll iLt hedeI vardıİ. Biri ilt;sadi diğcri
ietiınai Bu bedEllelin ikiside işçi sİnüfının t6rlihi-
pe matuftur.

Ar!sdaşlar,
Aitlk biz de eneğirnizill oahsulüotleıt istilade

elmek i§tiroruz, biz de işs]zliğimizde, hastaiığL
m|ıca, ibtirar]lğ|mızda kendilnizi eüniyette gör,
mek i6tiyoruz. Bunun içinde §endikalarİE)lz etra-
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lında toplsntyorDz v€ topl!nın5lta dei!.o cdece.
ğiz.

serdiLe biziEl haLLümtz, ..ndika biıiıı ycgd-
ne dayansğımiz, s€ıdiıa bizim yuvaDızdır. Yaşa-
rın scbdiIa. yaşs5ın irçi sınıh.

Tüıkige Deniz işçileri Sendikası adına
Ş eıket D o ndüren t ar a| ından

ArLadaşlarım !

Meİılelctimird. şimdiye Ladar pck raiİ o]an

veyahlt hiç ohıayan işçi t€şkilahn|n bugüDkü

mevcİıdiyct ve Lüruluşları bepimiıin göğsünİ iı
tiharla Labatlyor.

Yarünki büyilr Türk işçi ordu.ünun öncülerini
saygl iie s€lamhyorüm,

Yarınrıdan değil buginünd€ı bile emin olmt
yaD Tİİ! işçisi ne§illcr boyu bugirrü bekl€ılişti.

lşçi arLadaşlarım l
Biri partimize ümitlc bsğiayan bu motlü top,

ıanttnün scviDoi iÇindeyiİ, gözleriDıiz geviDçle par_

tıyor. Türlı işçisi de il€İi diiDye işçileri arasın_

daLi h&ıll yeriDi alabilEek için ıamaııı telnik
ve sÜr'atine uymak m€cburi}etiıde idi,

Bo8İn bütün avrtlpayı jşçi sı!ııflnln f6dalar
ve L6hr6man iarlarr arasmdan çı!mış iniaDiar
idare ediyor. M€mİeletimiz işçileri geri Lalmty.,
crItlr.

Yordunu §eveD ve o.un yükselmtsini istiyen
her üamusIir vatanda, yeni başlayan bu işçi hs-
reLctini beniİ!semek ve desteLltm6L İoecburiy€,
tindedir.

Kadın ErkeL Tüİk işçileri ].oşar adtmla kay-
bettiğiniz ıaııaıı ve mesafeyi Lazan.cağlz,

Bttün "ermuy.m', 
alln terlerimi,diri Lo[u,

mDudali güç ve sarsrlmaz inancımü,drr. mÜcado,

lcEıir bizim de in6an olduğumuzü anlatıncaya
ı(adsr ve lnsan haklanni alıncaya kadar siire-

cektiİ,
Bi, sendikalarımıia dört elle rarülalım. Bir

birimize yatdım ed€lim arkadaşlar..,
Y6şasıı sendika l. Yaşasın Bcraberli[ l ,

'I ii*i7e Mensıcat işçileıi Seıdikası adına
tsaqaa Nizhet Çeker tarafından

Kadın ve Erkek işçi ırkadaşIır.
Bugüo büJük bir lardüşliL havası içiltde ge,

çc; bu topianitmlrda bizi ezen ve hürpalayan
lzt rapiaİün aclsıDı dinndirmğ, ya}ıud a,a!t$a yo,
tuna giriigimizi görüyoruz.

Blz, belıi hepidıiz ayrı ayrı fabrikalardao ayrı
ayrı ıııeılelıIertlen gelm;ş. Lafa ve Iol işcileriyiz
FaLat çalışt|ğrrnıı]ğülve rJeslck]Ğrne olur6a olsün
derdimiz LiI, ıztırubımız birdir, Biz günlök ihti,



ytrçlartDlzl el el6 İereraL itteyeco|ı vc mÜdafao
ed.ceğiİ. Birim birliğimiz6 maDi oıma]. isteyenler,
bizi se9mey6nler, birden olıı&yanlard&ndlr., Dolnııa tezğahlarında, tütün depolarnda,
benıi solaı kadın işci arkacaş]a.lm, Torna teu.
gahlarıods, döküm ocaLiarInda hiyatını eıiten
.rkek arkadaşlarıEa Bugüo gelişmckde olan işci
hareLetlerini boğmaL, bizler€ hala Lötc hayatü,
yaşatmak, yaş.ma hallarıElz, elimirdeD a[Ip elinde
tutmaL irteyennlcİ, Ladınh erleLli işci LitIcmi-
zin varlığl vc dayanlklığı karşıslnda €rimĞğe mah.
küm olmalldlr, Bı.ı Lurtuluşumuz olacsktlI.

Biz bu davada erkek arlrdaşlarıııtzd&n ger't

lralmayıcağlz. El1.Iimizi msniLürle dğğil, naEİrla

. ii!leyec€ğiz,
Kadın ve erkek biitiin işc] arkadaşlarırnıza in-

Şarİca çalışma v€ insanca yaşama iıak!l €ağlaDma.
dan kılbi,n'ı|n "cdcri blilnr) ĞceL[,r

A§ırlardır yurdümüu kad!nlar|nln, hayatln ça-
itşan erLğLleridıiz€ yüLlediği eİ z.)r, en çelilmez
şartiarda bile daima yanı başünda çaiışmalanDln
Larşlltğ, elbctteki hüsran olmayacaLtlr. Bunu bi-
lilorur. Buna lnanıyoruz, Sevgilı arkadaşlarım.

Kadın lşcilğrimiz §endikalaİınnıda de keıdi
ycrleı ini ııuhalrkok kt, alacald,lardlr.

Çü.1].ü b:16İı ğvvĞi yürdumülu cenoet ve Len.
dıııizi de bu cenD.lin içinde söz ve halı sahıbi
gölmek istiycrüz. Yaş3§üı) biı}iik Mıll.timiı. Ya-
ş3§ın ,urdümiızu yö işciüerimizi },ükseltcccL oion
3Ğıdikala.ttrıü..

Tüıkige Deniz işçil"ri adına
lhıdn ta.a.İlnddn

Muhteİem arkadaşlar l
Bugin burada söz §öyiemeL cesirotiıie La-

vuştuğumuıdan doloyt Lendimi bahtiyar addedi.
yorum, Bilhas6a, böyle işçı suılfııııı glinden güoo
LoDdi va.lığlnt göJterğced teşlkİİ,ler ğtrafında
toplanEall ve bu yolda l.eri haa ğlcr ,.'€pma6l

göğislöriEıizi iİtihar ile dolduran Çn 3evil!çli bif
hadiğğdir. Miu€ti0ı için, sacatıd için Lenci.ldc
büyİk bir sovinç duyuyoıud,

Hcr medeni millet L€ndi va,llğüylö [erı,ti teş-
Lilatlariyle övünür. Bir loknı;. Lu,u ekmek için
silnün güneşli ssatlerini rİıtubetii, karaoltk vG
gryri sıhhi çalışma ierleriode gğçiren işçi şınlfı.

ALş6m aile yuvasüEa dön€rken; ylpranütş,
yorulmuş, gÖzlerinin feri kaçmış, yiiıÜ saİardlş
ve nihayet faide.iz bir keoik yığ,nı halinc gelEıiş,
eitcsiniD refıleti vo açllğı bu ğefalettcn kurtol6a
§arololİ onun dı!ı4ğınl kaBir€ı ao bir haLikattir.

kcndi mcnıeatierini kendi istirahEt v6 deb.
debei..ini il€lcbct payida. €debil.teieri için! yiıc
Leıdi votıüdaşlartnı iD6af6lrca ğoyatnL B€çinen
patroılGra ksrşii e9! büy&k siğhtE)lı tcşkiletlın-
mak ve teşkit§th bir kitle hıiinc 8eimeltir Art|l.
hıL i§tcyent haio diyen sğııla. sı§m€lıdıİ. Yaşa.

Kara tsn]i kardsşl€rih.
gğe, u.[tıİ9an bülkd
V; Efiııpl.lile in.aD do9tlartn!n,
lntik.n bıçağıü }İl€nefien
BeD iNsAN b,r,n ?

oıhan Misbcabi

ma hıklarımlzt islerlen bize Lara damga vurmak
istiyenler, bizi zindanlarla, hapishaoe!erlğ ürLüt-
mğ! isLiyenler işçi .üttlünın varhğı Lsrşt.ııdn |.a.
ounsuı yoi]dra iapamıyacnklardır.

Biz yan yeİa gelerek, demokritik gclişm€lcrc
dayaneraL Lanuni hallan@ıutll taütİmağlna ve
buolarün tatbiLine ç&lışacsğıı.

iJiz, Alın terile geçineİ emeı(çi kitlGleİiu.
Sanat EĞDbaıüın, bugüoki inkişaftı en foda.

ka., en kahraman amiıteriyiz.
Meol€letteki d€mo].ra6iniD en vğfnker mü,

ddiıleriyir.
Açlık ve hürriyet Jdvağı, a;iar ıınıfının bay-

rağında prrlayan bi. meşaledir.
Scndilıaiarımız ve bEtün te5lilatl6rımıııa, üç"

lartn vG yoliuıiarın davasını yıtmadan ğii.tec€ğir.
Nasırlı cllerc },an göİie baLanıe., yağlü Ğlbi-

seleri halir görenıer, Mlllet düygu§u taşlmayen
vücudu dD (nuş, dimağı çüriimüş iosaniardrr,

TiiıLiye dcmolırasisindco {aydalanaral ill
öıce .Türlriye Dcniz lşçileri Sendi)ıası, kurui-
muItEr.
Bütan azalat namına siılcri candaa selaühııü.

slraiiylo İorüılBn seodilalaİ ülyanıada bu
8üaLi tö.enioe işttrak ettiğ;ai! .TürLiyani[ El
lşşitori §endikası. nı bitüd §eviiraimiEle t€bfik
e.lĞ.; Adtmlarıi]da muva{İskiyetler diteriı 4 Bu
c:nlı te§elıküle loşsr i.ıdoli, şotıtlü §yelorisc dç
ayr,ca !ardeş !elamlerımlzı gÖndeririz.

yasaıın Tdıkiucnin El işcileli senaikasl
Yaşasın Tüıkİye,!"ki Bütİn lşçt Sendikalaıı...
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Muk.dd.§ tioll.İı aç işlile.in
M€,a. id-roİ k€nditerine,
Boğ.zl..!Jo. DEMo(RAT ( l

Limanda
Düşünceler

S.r..dohirorln beleı naıtıİarn
selişn.l.İini pırl.k sui".lı,
M.vi engi.likleİine d.lıp g6krizİ.ün
T.tlı bilJAlı] !tridlyodni
Viıç gürültüle.i v. !n. 9€9I.ri
Dağtıyo; hrri]te.i4i .

siti.ili bild6nbir. önündĞ.
ÇıplıL g.İç kD iilsetleri,
Migtik .cnfoni 3e3l.İi
Dsynn{ör ırt!k kİt.klınn,
Enkaz y,ğünl.r, i.dsnd6
Ağlsg!. Lid|İlor gö.nro.ud,



Şaİak v.ktl ollnya'dan :

'IYollarda Karanlık,

Gac€ vu.müış: Menazrr.r alem §ır v6hiyoİ,
Haveca te.Lediımiş biı Çohir ısıızlığı:
orıran nefes alrıaz, a§açiaİ dilrizc dönmiİş
Ne çan §eslĞri vaı, ne rizgarh ıelığı.
sade yağmur 3ağılıyor bulutlardan
Kör ediyor gözlçrini hüdut Döbetçilinin
Kaı gidiyor ciğelindcn, dc.t Uğr.mıİ
Bir şaİk! ç|rPıır'tyor hat|ralatında
Yağmurun saçla.t elIeline dolaşmış,
lşlemiş ıingüsu gecenin şakağına !

Y.ğmu. bulut bulüt ioiroİ 3eİn6d5D,

Sabıh yaLın ama, laranlık dağllmıyor.
Ayni şarkl yaptşmüş İöbğtçinin dudağlDa
vc nefti Loynqnda 6lümü saLlaml| ormarr,

Neredeyle uİanacalr sabahın elıeri
Yavaş yav6ş değlertn, dağlarüD .rla.ındao.

Tarif edilmeoiş bir heyecaoİa kanatheIn
Dişierin birbiriı€ 8€çmiş htrsından
Nasıl ıım-sıLı Labzayı kavramışsın
Naııl birdenbirc birşGyler değişmiş,
Narll Lanlı güller açılmış ıabaha lıalşl,
Nıeül ateş pü5tüımcğe başlamış orman.
BOru çelsln. Ehl.i vataİ Lallıeın ıyağa.
Toplar döviyor ıabahııı sineeini.
Köyler tutuşnuş; Yağmuİ işlcme, alevıĞrG
Mavi göılerine Lan doluYor .abahln
vürulmuş, boylu boyulıci yıLılm]ş ye.c,
Toprak uyaımıyor: Kalbi durüuş tarlğiar|h
Boru çalsın. cümle alc6 du}§un bu sc!i.
Boru çairtn. Ehı.i vatan katksın ayağa.
Ufu|rlar yırtllmış büyüi( top .e.lcrinden I

Dövüyor, dövüyor Naıilcr Polonya hududonu.
Aynı şarkı yapışmış nöbetçiniı dodağına
Ell€ril€ kavrıyor yağmuru saçlanndsn
Tüyıo.i diLeo dikcn, çenesi kilitlcBaiş
Gövde§i rarğllıyor, şalalılanıda tan,
Görmüyor; [ör 6tmiş Lğn görlcrini
Göttıüyor neyleıiı, görmiiyor ortı|ı,
t,{e hürrivct. NĞ şarkılAr, nf inlnn?
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Karanlıkta İnsanlar,,

Boİü çalsıo. cümle eicğt duylun bu Eeli I

Polonyaya tarlruZ bu sabrh başlamlştır.
Bıru çalaın. Ehl.i vatan LalL§ln Eyağü.

Varşova'nın üıerinde ölüm.bulutları var-
Solıaklar yanıyor, Hnvada benrin LoLu§ü.
Kaldırlmlğrda can çekişen çocuklar.
Çıldırmış, kin çıLıyor mavi görleriode
Uçaklsrln ardüDca baLan Vaışova'lr llzın.
Sıılıyor, bu 6!rıya canlal dayenma,
Öüü'm vurmuş, yiiIeıierin telieİi.
Dumanlar boğuior, nefes almak ne fiüm|.ün?
İıısanşız kolLar §avrul6uş ağaçlara
Can veriyor parmıLları, can veriyor Döne'm
Benel bene! Lan sıçraOıış duvarl6ra,
Habarler gciiyorl dert taşıyor yürĞkten.
cihanrumul bir felaket şaıkısı
Dalge daıg. çğrpıyor İuhumuzs :

Varşova yan6ı|, insanlan perişao,
İçl€rinde taİif5iz bir kalp ağrüğl

Boyunlirl büLüımüş, gözle.i ı6lEk.
Doğmuyor, doğmoyor noden ylIdlzlar
Nedcn b6yle Lan rengi ıena bu akşım?

Topral yine kan Luauyor, dağlar oors.mtş,
Bir g6riplık siDmiş bulutlartn t]rrla§tna.

Yollaİda karanllL, Lalınlılrda ioğanlar
LeyleLl€r misali 8öç başlamış :

Şarlllar ıuımuş. Uzak bir hatıla gilmelr.
§cvda yaşımlyor, kanadlndan vurulmuş.
Yürü Döoc'm, yolcu yolunda g€rck,
Yüİü,çağIağtn içimird6 ac.lar ,

DolruDmı, }aDayacak yür€klerimiı,

Yotlarda La.anlık, Laranı|Lta insaDlar.
Bir gıriplik sirlmiş bulotıann tatla§lna
ve biİ sy doğuyor, bekbo€diğimiİ
Şöylc çarpın bir tokat 8ibi .|.tmlrı.
Yollar Lıvranıyor, T€lgraf dir€Ltari mıhruı,
air kr.t.t kınat açElş vistil'ğ doğru,



Türkiye Doniz işçileri atına Ali Haili Bnlsoy'un söylevi
saygı dcğir arkadallarlm mişleadir. Verdikl.ri ktymettir ki 8ib1 dim dik ayalta kalacakrın,

ariz dinloyicil€rim, oolır taş dcvrindet tunç d6v. savirı işçi !ırdeşmcdeniy€t
!çinde yaşadığımıı 20 nci fin6 tunç dcvritrdcn demir, de. .eıin, ifLihar et, tarakki icnin

yİızyı.rııı L7|lllg46 Pazar giınü mirdcn alhn, altındaD platin ni- göğsün ksbarsın ve övün.ıaİrr
ıştc bu giio terskki yoiuoa tğ. hayet Atoü devrine erdiroiş senin Da.ırll elıcrinin ercri dc,
lamül yoluna bir ldim dehı ve ulsşttrm4tiİ, ğilmidir.
attlmış oluyor. Kendi dcml.kotlerindc i§çi- Kendioi Lüçümlemc , hor

late bu adımı kendi iş ycr. lerinc klyEet ver€nler ve onia- görüyorlar diye ürülme. s€ni
loriıde lakin, uütevaıi fakat rün kendi yanl.rında inkişaf tarih bilir; zafer fığtldar, tarrk,

. yorulmaz tüLenme, bir azimle etmeıine yardım cdonlcl mcde- ki tcreonüE €der vo scnin çc,
çat§an Tirkiye teLel işçileri oiyeto eri§Dliş, zafere ula§mış, kicinin daDdanlart, pastalınln hı,
arLedaşlanmız atmıı bulunuyor. tarakkı yollarıntn en ön sıfla- şırtıları, tezgahtnın gıcirtıları

Tarakt i yoluna, telamüt yo- nlrda y€r almışlardır. iştĞ bu tcopoı dün olduğu gibi
İünı atılmı§ bir adıD dcdim. E. ır*, arkada§ hsngi medeni- bu günde .aferin, m€d€niyetiı
vet s6ygl değcr diDlcy;cilerim yet vırkı ıenin elinle dcgil, bin- taraLlinin Ğseridi,.

8örİyoruz ki bütün tarih boyün- gi ,afer varki senin LalrlDla de. Övün, iftihar et iş;i arİa-
ca bize çok canlı dclill€rdirlri ğil, hangi tarakLi vorıi ienjn dsş sür€ gel.n tarih, boyunca
tek başına düoyaya gelen insan- adlDlarınla meycana g€lmemi* oİrrrrlarıode taşıdiğınbu mukad-
dan bu günc kadar hcp bu yo! tir. dcs yü!ü usanç 8etirmcdeB eb€-
daki Dtülan adımların soy€ıindc. Han8i ilcrleme yolundaı(i dc Lodnr ta,tyacak on mt Lül
dirki bu yüLsek ilerl.m6 çağlü_ kapılart çallam .Gni öoiimde anlarınde, en tehlilcıi zdmanla.
da buiuDuyotur. hcr raman ölo€, ayakta duİan İında lendikont yani barında

Tek baştna gelen zamanla abid€ler gibi 8öğ3ü imanh, barl bulacat6ln, Güvenin o, dest€ğin
üreyen insanlar biie eo ibtidai dil, alntaçı! ayakta görüyoİuo o, terlöyen alnlnın terini §ilecal
ç.ğlsrınds ;şçinin kıyınetini iş- ve ıeD dün oldEğu gibi, bugüD, yine o olacaLtır.

çinin ne Ladar Iayda]ı bir unrtıf de, bugün oldıığu gibi yarloda Yaşama! içitı, yaşatmak için
oıduğuou anlamaLta gecilmc, başlart 8öLlcri delen abidclcİ d€virlcri dcüirl€re ç6virmcL,

Geçiyor çaİpa çarpa işte semsdan
Dişiriip gölgesini ğıtüne yolumuıun.
Örtüyor, öİtmesiD örtm€ıin lrfukları
Örtmesin aydınİ! ister hüriyĞt,
İnıanlar gibi yaşamak isLer in6an.
Yürü Döo'€m, yoıcu yolunda geİek
Yürİ çağlaBün içiüiu de acllaİ,
Dert çclmege Eit6hsEmil bu \irek,
N€dcn Laranlığa uzanmış ellerin?
Ncd€n yürün yünlyor, avüçlaTın §lnmıl?
Şarıllar nerde? AşLl nerdc b!raı<tıL?
N€rde yaz g€celeri? Nerd€ q.cüklüğumu1?
Yollarda Leranlık, Laıanlıiıda iııanlar.
YiDe iısanlarls kesiliyor yolumuı l

Gcçiyor usul usul göçmen Lafileleri.
Toplar yine uğulduyor uıaktan uzağa,
GĞce 6akin, dağlar taşlıİ dinliyo..
Ay ölnüş, bulutlaİtn düşDüş kücağına.
Biİ kartal Lanat açİntş vistül'c doğru
uçuyor, işgal .dip hür hıvalaİı
Göl8e.i uEanmlş Polonya topraEını'
Yürü Döne'ıı, yolcu yolonda geİeL,
lştc yeni iosanlaa çllüüyor yoiuiİuia l

Parçelanm§, kanıyor Lanıyor yü.ekleri,
salalısrı uramış gözIeri derin.
solul6lım Döne'm onların arasına
Ben: Bir şair, ariınca lıol gezilen
sen : Kuğİr ıniiali bir batlerin.

Gö[te civan 8ibi kahrolası biİ ay,
Y€rde hürün yüreLlcr dolusü :

IşüLlarla ytıaEan çchirler serab olouş.
Gönüller yıLdm ş düzen tutmuyor
Korlu {iliı ıürmüş sevda yerinc,
Lohirtan vilayeti cüğtlcten bsrap oımuş
Mil ç€kilip Hürriy€t'in gözlcrine
Kuİşuna diriıtrliş, insınlaİla bclaber
Şafok vakti, yıldtzl&r batoadan.
G6kte cıvan gibi Lahrolart bit arı,
Yerde h6ıin yiiİGkleİ dolu.u.
Hobor uçürul.ün on i[ıi bin alcrı scmtinc :

Dii*tü Polonya kale6i .

NöT : Şılılt v.*ti aiorı hDirl.
ö.lbi d..t.ı..d.ğ"

Altitha ithan

hı!ft.!Ar ikiı.l dİn ı
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siyaşi Mizah 6aletesi

Okuyunuz

Nietrche .1osan iltii , ni
doğurrt da bi! .Dğinokra8i ii3.
tü, nt doğu.andlmlyıı sanL ?.
Bunun olma:dasr ijit loj,L hiçbir
sebeb m€vc§t değildir. Yamın
filoıof, iaaan o]iundı nc gö. iiş-
ğe, onlıı fepetİLlaL ödip in3aüüa

bit de (') işrleii iol,ııuş, Lafa
t€Lnesinde bunlar! yğnileD yo.

ğürarak mümLüri fel§ef€lerjn
en btdbitrini yaratm§t;.

Ben de DealeLraside nc 8ör.
Diişrem cümles]ni tep€taLtaı(
ed9reL Detrlolrasiye (') işaretini
ilavo ediyor .Domokrnsi ü3tii,
nü yaratlyorumi

lnsanlarda merhamet duy-
*umıı vor? Nietzche: - öyleyre

torihlerde §ahifalar açmaL için
ıen ıendikana ğendiLan 6ana
muhtaçtır,

Yaşamaz işçi alkadaş, işçisiz
sendika. sendikasüz işçi yaşamai.

ÇfinLü sendikaıız i§çi yaya §u-
variye benıer.

lşte aziz dinlcyicilarim işş i
arkadaşlaİım. Bir LeiimĞ ile ğen.
dika neşĞziz kal"n gönüllerĞ ne-

şe, kolsuı kalan işçiyı: kol, ba- .

ba§t, kalan yuvılara boiıadır,
Arkadaşlarım s6rleİim6 ni-

hdyet vorirLen bütün sendika-
aı srkadışlara ve bilbas§a bu

8ün açıl§ töreni.i yapbğt8İ
Tiırtive tckei jşçil.ri §6DdiLa-
süa muvafte!ıyctİ€l dil€rim.

insan, meİhamet§iz olac6ktır ..

İ!r§anlarda ahlaLi duyguia. mı
var? Nietzche :. şuhaıde in§an,
ahlaks!ı 1)ltnalıdır. Insaıiar sulb
ve sükiiomüi i3tiior? Nierche: -
maiemki bu böyledir, in§an,
kavgayı sevecek, lrüdretĞ tap&-
cairhr.

Şimdi bende siıe diyorum)<il
DeiytoLra3idc tcıLid hiirriyeti.
mi va.? şu halde benim büyök
elerilİ olan DeEokİa§i tĞnkit
tanımama hiırriy€tini himay€
edeceltir. Deookra$i söz hiir_
riyetiniıi ister? ÖyleyseDemok_
rasi süktt hürriyetini alküşlar.
Demolrasi suiistimal yapan eL6-
biri alışağt etmek mi de.nğLtir?
şuhatds Demokra§i onlarü hida-
yo edecektir.

Evet biitün bunlar olaca!
faLat bu nesnenin adl .istibdat,
değil, DöııioLrasiden dc fazla
bir DemoLraşi; kısaca "Demol-
ra§i ü5tü, adlnl taşüyacaktlİ.

H. T-

T. S. lj yay]nİarl
' Tiirkiye sosyalist Partisioilü
ilmi so§yaiiİmin ıiyaei derslerini
ihtiva oden yetanlarl dcvam €t-
meLtedir. Üçuocii Litap .Dc-
oolıraıi ve sosyalızm, adı al-
tında çıLElştu.

40 iahifelik bu Lüçüı ese.
20 luİuşe eatışa çıLartlm!ştir.

SABAİ{A DOĞRU

Beyaz b!l!tl.r peınbeI.!ir,
Güzl.rin taknd k;lı. küı1l,Lta;,-
Ağuc,n meyve& dolguı
Dağ]ai solqu.dul bu sıdtre,
Gödeıind. m.yi hit iklio,
H.!.ali ufuklar öre§ilde gnıeı bi. do,t
Ej. dost, dİ§i,indü.ijr seni dAin.
B.Lahn akşdn olmus,
A, doğmuş n§tünden iğdeldrin,
Varsın uylu,uı geçsitr bu geğen.
sabaha kad.. doIa, tepole.d6 i
Dnddün çiçekleri kokla,
Yıld,ziart 99Jr€t
V. g.klan altıbdo aylığ,ndrı
Be.t.b ağ!çlaının,

YıP.aklar di;külsü. avuçlııni.
Uz.t.ln gündüzüA d.rtleİindebi
ği. ;yil aI.nde gibi,in,
s.ıilri§ gözI.li.in 6ın.e

Dud.kli{nd. d6külmeğe hılıl
BeLıİ saıkn.rı var.
Şalak gök.cet be]ki bnddaı.
T.tl, n.nel.İ ldaklannds.

At6eyl.t tePel.rdiı esi g.li.j
Bir n€lt6n .gnelte hıfi|tcn,
G6lg.le. .iiiın.ttedir.
Şu yeril vrdiye bık:
zirveleii roşe.ni9 [av.kl..ıı.
V. güı doğuıci şe]ırin Üstna.
K.pk3ıd r.ry.d yük.elecek }.c.l".d.ni

Boğlz t.vg.$ıa gidec.lr,
Kğçi Jollarl don.n duDan
Dudsklarılda,.lıkl. geç.cekl.r ul.kt.ı
Elletiıdc c,k,n;

Gnt€. feciiınüjdocil.fi.

F. Hikmel

tialta!|k

Kültiİı' gaattesi

okuyoogı

Demokrosiüstü

ıııi'rı ı [ııtiyaz "ıhib;, oeşri9stı liilen ıJa.6 iden iErat Adil Müıtgcabl.
|*7Ul\ Yıllığı 1000 Alh'ıyııgı 500, ü- aylığı 250 Lu.uştur. Adreı P. K. 519 İıtaıbul,
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