
Federa$yonu kuruldu$e ndikalar
Türk lşgilcrinin kcndi emak vo ocstok hılrlaıını }ınuı
çeıçevcsi içindc Loıunmasını sağlamık için biı çoL
sendikılır kurduklırı ve bu mosıok birliklori otrıfındı
tıplındıklırı malumdur.

Ue

yor ki, hük0mct yaptıgına aişmındır. Al,
dığı kararlırı dcğiştirmcğe lüzum hissat-
mcktedir. Fakıt <Hükomct nüfuzuı nun

.zAfa düşme:rıcsi için, milletin dıhı bir
nüddci bu sıkıntılara [ıtlanması, Sayın
Başvekilin yüksek hatırı için birız dıhı
dişiıi sıkması icabediyor.

Türk Millet'i kıhır ve mcşakkat çek,
ocye, ülülcmıe saygı göstermeye alışık-
tır. "Sabır ile koruk helva oluı,, onun

ıtalır sözüdür. Etbette blr gün 7 oylül
koruğu da tadına doyulmaz bir helvı
olacaktır l

Dost sözü acı olurnıu1. Geıçi biz Rc,
ccp Peker hükimetinin veialı bir dostu

sıyılıayız. Fakat şunu gerçek bir sımi,
ıiyetle ilin cderiz ki arzumuz bu hük0,
octin başarılar elde etmesinden ibarct-
tir. Hük0met deği§ikliğini arzulamaktan

no çıkır ? Mıdemki, Halkpartisi bir ck,
seriyet partisidir. Mademki, her yeni hü,

kümet yine onun malüm kadrosu içinden

çıkacaktır. Şu halde, kıbinc değişneleri,
hıyıl sukutundan başLa millete ne goti-
rcbilir ?

Problemi akıllıca çözmek istiyorsık,
yı Recıd Peker hikılmctinin ciddi bı-
şarılar elde etmesi yolunda mümkün o-

lan hcr şeyi yapmak ve onu destekle,
mck, vahut, C. H. partisinc, dcvlet ge,
misiui- daha iyi yiirütecek mahir kaptın-
lar ihsan etmesi için gecc gündüz Alla-
ha yılvarmak lAzımdır.

C. H. Partisinin bu memlokette
oynadığı tarihi ro]ü, Milli Kurtuluş ve
Lalkııma divasına ettiği hizmetleri,
Türk Cemiyctinin ileriy. doğrıı geçir-
{iği gelişoe ve dcğişme devıeleriıdeki
yıpıcı gıyretlerini he,tırlamamak, unu-
tuvermek isteyenleri biz tasvip edeme-
yız.

Fakat bu harcket tarzımız bizi, C.
H. P. nin yeni demokratik ihtiyaçları
ıyak uyduımadığı taktirde çökmeyc
oıhküo olduğunu il6u etmekteı ılıko-
yıüız.

baulıdır

içlnde ,okıul halk kotlol.rlnin karş|laİt|k_ muhtaç olmIyan çırıl çıplak dehş€ti, ha.-
lar| ıorluk|a. bana daima sürrgalııt bİİ haldo çok daha dğşündürücü v€ çok daha
re8§amtn tablcsunu hatlrlatlı. Büyük bir korkunçtur.
ormanda yolonu şaglİmlg bl, yolcuyu tas_ _Hayat _ko'san_llğl yapmakta olaa kara yüz-
vir eden bu tabioda vshşotle koikunun lü ç6tolerin nimm8tlyl6 hakikatİo, hayat o
mğcadolesl en krskın hatla;ıyle 1""511 "_ 

deıecc ucuz|amlştır kl, kirıi paçavralar
dilmlştl.. Biçaıa yolcunun ha|kq, halka gibl eok6t köŞel€'ihin, izbo duvar dipl9_
boğaiına dolanan bl. ccılıt lplnln ılmo- İınin €6fil bireı mevzuu olmuştur,
ğiyle boğugmasl, durmadEn *",",,;T,l j:: oİİ}'İ"';iT];i" ,l;liı"Jlıirj,T'$",o;''lT]cğnln canava, gölgeloıi, llİtlna çlğllklarlv- -'. .'':"":
ıa yükıü vah$tı... v. ko.kunun, ;;şİ,;, ::* ucullamalladlr^kl, oh b€ş ya§ındaki

takqttan kesllmlş, fakat .cn n*,"ı"ii.i,"j İx,tflİ,}'ill ,ii'ji,s"",rr".ğ,jİ,lili;:i,Pil:
'en 

h€' mahlOkun gö8t"diğl çllgün müca- cukıııınIncanı lso Kaıacaahmet paza.ında
d6l'si,, lki arştn mu.abbet kera toprak tularlna

Eu karma karlşlk, r6nk, r6nı boya allnIp 8atllmaktadlr!

HAYAT il EYE BUKADAR
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Devletin gayo8i, h0k0metler yo parlamontotar ku-
rup lnsanları idar€ otmek değil, vatandaşları korkudan,
işaizlikten ya açlıktan azado kılarak mesut etmektir.

Es8t Adiı MÜsTEcABi

İ'trqıglııuÇIl uÇl l ,","'*', ;rot duygularının sertleşmeıiıc
dan artoaktadtr. Bunu önlcyici bir c1]< | Devımı 2 incidc
proiclerin ileri süıülmesi dc ispat cdi-

Ru"up Pck", hük0mcti bir taraftan 1 Cumhuriyet Halk Pırtisini bu inki_
hırp sonu milli e}ionomigini lanziııı ct-|rızdın kuıtırıcık tck vısıtı, adılete,
aelı, bir tarattan da, Tüık Demokıasi - 

| 
demokrısiyc sıyğı g<isterertk, halkıı

ıini goliştiımek mes'uliyotini yükleuerekIrefıhını vc sııdotini _ gözctebilecek bir
işo b.-aşladı. |idarc. tesiı ctmesi vc bugünki hükümeti

Başvekil bu iki ağır mes'uliyeti, şüp_l:^J,:|1"*|_1u:l":, cldc cdcbilecelı bir

Lcsiz ti hato fı.kın<ıad,r. ııııtİ..İ.- ı'*|tc"T:;ji:'i:l"r,'Jlil',il:ilİJ biı kurtu_
oseri olan 7 eYlül kararlarının Yüıürlüdcİlrş ,"r,t"r, 

"ı"İ"ıt*. ziyadc halkın ıe{
girdiğindenberi geçim zorluğu durma-l,^i Jnvdnı.,,6!n ..,+ı_ğm_.i__ ____..__

Memlokıtln bu8ğnkü gsçlm lartlaıı keyeloıinln hiç bir ".n.tla, y.ra,İr,-İnu

dalgalariyl9 r€g§amln biı6 anlatmıyo ça- Bu .hayat onİlAsyonu, na ikti6atçllarlmı2
İll8tlğl hikayanin yonlnda, haklkı hayat hl- aoabano bıJyuİuyoıtar? İ

l İ{;t, ts" y*,l944-1945 tle, hııp ekonomisinin hükürn sürdüğü bir zamanda|
|yızılmıştı. Arıdan bunca zaman geçtiği halde bayat pıhılılığının ilmeği boğazı |

]mızı daha şidddetle sıkmakta devam cdiyor. l
! H"lk,n bu günkü ıztrrabıoı anlıtmak içıo yukarıkı yazıdao dıha iyisin ]

[r933eı:o,-. 

- 

l

Türkiye işçi
sendikaıarı 

'ed€-rasyonu:
Hcber ıldığımıza göro, TüıLiye Tekcl işçilori sendikaıının taşcbbüıiylo

rTürkiye lşçi ScndiLıları fedcraıyonu, adı altında ycni bir tcşkilAt Lurulmustur.
Bu Federasyonı şimdili hıldo, bığlınmış olan scodikalır şunlırdır: Türkiyc
Tclcl işciloıi, Tüıkiyc daniz işcileıi, TürLiyo Bısın vc Bısın oıLinistteri, Tür-
kiyı Mensucıt işcileıi vc Türiiyc f)enir vc çelik ıınayii işcilori sendiııları.
Federaıyon kuıucularını tcbrik eder, fcdorısyonı başaıılır diloriz.

]rleclis kanunun lstınbul ııilletvckili Abdurrıhnın Münip, hiç biı Lı-
nuni sobcbc dayanmıyan bir kırırlg m,ltatvekilliğiı-

fevkinde mldir? deo iskıt cdildi.
Biz bn hukuki inccliği kıvııyımıdık. Kooiıyonun <Millotvokilliğino ıııi

biı bıli yoktuıı dcmcsine rığmon bir parlAmento oksoriyotiyle, milletin sıgtiği
bir vekilin kapu dışarı cdilobilmosi işidilmcmiş bir hıdisedir.

.Anayisanın lıvkinde böyle bir "örf, tcsicino mccliıin eclilıiyotli olup olnı_
dığını bütün Hukuk bilginlcrimiz, bilhaııı ıHukuku eıııiyoı ııutıhııaıılırınız
arıştırmalı ve münıkışa ctnclidirlcr.

ÇünLü bu'örf, ekıcriyct partilerinin clindc rıuhıliflcrı kırşı kullıırbito_
cclleri on mücsıir bir silih olabilir.

yüzde 156.5 Türlı pırasının yeni esııIarı göro ıyırlınmış olmııınıı
_,._ ;_-__ - _:_ tepkilcri arasında gümıük ıesimlori tırifesinin $156.5gUmrUK Zamml. nisbetinde yüIoclmeıi hıdiscsi hcrkosi hoyecına dü-
şürmüştür.

9 ııalılçta tıtbikine girişilcn bu zamlı tarıfenin ithıl ıııllınndan ıncık lükı
ihtiyacı karşılayon vc bcnzcri memlekatimizdc imal olunan mıddolerlo ilgili
olduğunu hcr ngkadar Gümrük Bakanı ileıi sürmüş ise do bu zamtırıı hılkıı
umumi geçim zorluğuun biraz dıha arttırmıyacağını sanmık, ticıret psit<oloji-
siıden tecahül ctmek olur. MııhicliI vilAyetlerden alınan piyası habcrl.ri, dıİı
şiındiden bu zımlırın şiddetli tcpkilor uyand.ırdığının sıpaıığlım dolilloridir. Bizo
öyle geliyorki, hayat pahaliliğı gemi azıyı almış azgın bir Loşu boygirinı bou_
mektedir. onu yolı getirmek gerektir.

MıılT Eoitİm Halkın ııdece bir gızetc hıvadisi olırı[< okuyup öğ_

_ 
^ 

_-:-_ _ _"----- rendiği bazı hıreketler vc hıdisgler ,.rd,r. ttta Miİll
Ş U r a a l : Eğitim Şuıasının Ankarıdı toplııışı dı bunlarİın biri-

ür. lcrı Luvvetlorino kırşı nıddi bir
baskı vasıtasına mılit olmayın, ııdocc
dileklerdo bulunmaktın ibaret kalan bu
gibi kalan bu gibi ilıni hareketleri umu-
mi efkira mıletmcnin yoliırını ıranoılı-
dır.

Olrul idareci vc öğretmenlerinden
başkı bu gibi şuralırı parti vo diğer ilgil
teşkilit ve hılk mümessilleıi dc iştiröL
ettirtilmeli, ilio ilc hıyat ırasındıki mü-
ı.asebetler dahı yakııdın gözılcn gcçi-
ıilmelidir.

MiIl' İktisat ve Ad"t yerini

tasarrı haftası, İİ"J:. #ll
yıldır sürüp giden bu görtnck ır_
tık,büsbütün tesirini kıybeİmiş gibitlir.

. 
Günlük goçimi düşünmekten başkı

clinden bir şey gelmeyon milyonlaİca
hılkın sıfır altına düşmüş olın iştirı
kudreti karşısındı onu bir tarıftın tı-
s"rrufa, diğer tarıftau bol bol ycrli
ma]lar istihlAkine tcşviL ctmek şışİrtıcı
bir olay, belki de bir alay kıİığına
girmiştir.

Mitll lktisat ve Tasarıui Cemiycü
adını değiştirorek <Hıyah ucuzlatmı
Cemiyeti,, adını taşısa, halkı gerçckten
sevindirmiş olur.

Maİbuat hürri_ Kaouılıı, in-

vetl ve izmir fa- san sıadetini
i. -- - - --'--" ve comiyctiıCla§l: tuzurunu kol-
lıyıcı ve artırıcı maksgtlarlı' yıpılır
ve tatbik olunur. Mıtbuıt kaıununuo dı
gayesiniı şüphesiı ki bu olmısı icıd
cder.

Fakat bu kınunı g6re bir yazı yal-
nv yı,zao| değil, gl7glg veya dcrginin
sahibi, neşriyıt müdürünü de ayni za_
mandı mesul etmcktedir.

Hprkes hatırlar ki, lzmirde bu yüz-
den biiyük bir ailo {aciası oldu. lzmir
gazetesinin sıhibi olın hauıile bir kı-

Devımı 2 de

Yıl: 2

r-?
l Urrn y,]l"-rd".,b".; bu
( nemlckctte Vataı, Miltct
( vc Haoiyet duygulırı C.
i H.P mensuplarınıo mo-
f n.ıpolü olarak ka dı, Her
l ileri fikir güdeni köüi
) pıopogandalarilo kirlet
} mck istcdiler.
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Lrıflanın sivasi karakterini belirtmi-
"ye ç"hşal-,.. Yazılar tomar tomar

önümde serilmiş duıuyor. Buıları tasnif
ctmek kolay olaoaklı beraber yoıucu bir
iş.. Sekiz on bışmuharririn ve 5-10 hk-
ıacının yazılıııoı ve diğer memleket
gazetelerinin kasaba ve şehir çapındaki
neşriyatını dikkatle okuyup neticeler
çıkırmak, ve bu neticelerden okuyucu-
laıı faydalındııınıya çalıçmık, herhalde
ıkııtıya kürek çokmek sayılmız.

Açıhm haltanın şu karıkaph dosya-
sııı.. Bakalım neler vır:

KIZILLAR VL KIZIL DERGILER:
Umumiyetle halkın, bilhassa köylü,

nün pek sovdiği bu renkten şu Hüse
yin Cahit hoşlanmaz, anlamıyoıuol işin
gıribi gızeteleriıin başlıgı kızıl olduğu
hılde..

lrau şahı lsmıil Safevinin askerleri
krzıl takke siydikleıi için kendilerine
(Kızılbaş) denmişti. Osmınlı propagan,
dacıları bu işi okıdar istismar ettiler
ki, kızılbaşlık halkın arıs nda, dinsizlik
imınsızlık, ahliksız|ık mcfhunılarile mü,
teradii olaıak kaldı.

Hüseyin Cıhit ve onun çömezleri
de. ncrede bir ileri Iikir, nerede bir ha.
kikat. Duyarlarsa hemen oradı kıpkızıl bir
alev vehmedip öalemi telAşı veriyoılan
Yıngın var! Tchlike varl

Zıvıllı Ahmet Haşin, sen ki;
.Kızıl şafaLlırı seyret lci, akşım ol.

maLtaI,
Der ve sınıt yıpartiın. Gel de gör

şindikileıi.. Evet. sözü mecrııına soka-
hm dı, şu bizim bembcyaz ihtiyar ba-
iirenin manastır dualarını dinleyelim.

Ankara ve lstanbulun mahut dcmir
kuşıklı bısın pehlivınlırı gine peşrev
tutmıyı, dayul, zurıı çaldırmaya baş-
lıdılar. Bu peşıev ve zurıı gürültü-
lgri oınaitıt duılarilc kırışınca şöyle
biı fısıl meydana goliyor:

<Yino her yeri kızıllar sardı.. Hırıl,
hırıl kızıl dergilcri çıkıyor.. Türkiye
kızıltaşıyor, kızıllaşıyor Ey Ümmati Mu.
İammet yetişin, vatan, millet elden gi-
diyor..ı

Falıat ey Ümııati Muhıomet, elden
ıe din, ne vıtsn, ne millet gidiyor.
Gidcn ıadcca, Hiseyin Cahit boyin ve
onun çömezlerinin ıkıl vc izınlarından
ibııettirl

Çilnkll; onlar anhyoılır |çi, ırtık
bundan böyle halkı mıval okuyup, key-
e bıkmanın modası geçmck izercdir.

onların kızıl dedikleri insanlar ve
dargiler bak g5rüp, haLikat söylüyorlır
vc halka kıymettcn başka bir şey dü-
şünmüyorlar. lşte, sayıı üstatları çıldır.
taı da budur.

KÖKÜ DIşARDALIK;
Yine Damokrısi havasını boznık,

bnlanık ve sisli bir hava yarıtıp keyfine
g6re ıvlımak istcyın biıim mahut reak-
ıiyonerleıe göıe <Her gerçeğin, her ge-
ıek koıuşanın mutlaka kökü dışırdadır.
Otuz yıl içindc, otuz renk değiştirenle-
rin hepsinin kökü ise milletin bığıinda-
dır. Bu gün sıhibi oldiıklırı şöret, ser-
vct ve ıüIuz işte bu köklerle sömıüle,
sömtüle .meydına golmiştir. Bu cihet
cimleniı malümudur.

Eğet bizi de sömürgeletine dAvet
odlyorlarsa, bu bizin elimiıden gelmez.
Çünkü, biz milletimizi sömüremoyi-z, Ona
olıı .gcrçek ıevgimiz ve bağlıhğımız

HAFTA ıçi
bunı manidlr.

Basın ve kürsü sahiplerirıe sadec,: ina ve hAdiseleriır uyaıına gideıek nre,

şunu söylemek isteıiz. |seleıi küçümseyenleı de çıktı-
.Sizİer gibi çok hacıların çıktı haçı| Biz fikri kasi, ancmizce, bir_ parle-

ziri begaldr,. |mento v.e anayası ilııilifıdır, Ve bazı
pınLAı,ııNro ANAYASA lHrl_ 1l."1:," qö.re- ise,. meclis a.naya,sanıızdın

,.. Iustun oldug,unu lddıa ve lsbat c:mı§tl,LAFI: Bu hafta, uygun ve aYkırı İ:-|ıı"İİ"tı,- -*"ı" 
-uı, 

hukukçu göziıyle
tün gezeteiori, .roeşgul .cden .en mühim|şöyle görünüyoı,
hAdise iki millet ve*ilinin secim mızba-|'-':;',. . 

". 
,.

talarının red e<lilişİ olmuşfur.' || lvleclısln 
3Ç:lr ia:arl anaYasnYa aY'

- __^ . -- ;" -"", "-. |kırı olıoaz. Parlementc böyle bir şeynemelı iıeİ İraşm!.ılıarrlİ bt! I(onu l.. IyapmaK lslerse, once anayasayl rau!le
üzerinde düşünce sin i. aç*lad,ı. Bize gö.e |;,;"burdur. Brn.,n için dJ bı'r tıkıın
bunun en iyi iahlilini Cumhuriyet buşlk"nrni şarttar ve iıçte iki çoğunlıık ge.
yazarı Nadir Nadi yaptı. |rektir.

Soı Saat meclisin bir "öı f,, tesis eı | Madem ki, Anayasa, ınilletvekili ol_
mek üzere olduğuırdan duyduğu endişe-|oonın şartlarını tadat ve tahdit etıniş-

tir. Şu hılde, bu şırtların dışııda kılın
her hangi biı hususi scbobe dıyaııp
karar vermeL, ya Anayasayı tidil veya
ona muhalefet tazammum eder.

B. M. Meclisiniıı ise her iki manAdo
dajpırlimantcr bir iddiası olacağını san-
mlyoruz.

Şu hılde, bu hAdisedeki her türlü
hukuki mesuliyetin doğıudıı doğıuya
Meclis .Teikilitı Esasiye, encünenine
ait olması icsbetm€ktedir.

Çilnkü, Anayısa hükmünüı ıuhen
ve lifzan masrıniyetini gözetmek miIlet
ve mec|is nimına bu encümcnc vcril-
miş bir vazi{edir.

Bu, bir Hukuku esasiye hadisesidir.
Bunu ilmi şekilde münakaşa etmek heı
kesin vaıifesidir. Matbuıt sütunlarııda
bu meselenin tedkikinin B. M. M. nin
yüksek ve milli şerefinc her hangi bir
hiirmetsizlı'k teşkil etrıiyeceği aşik6rdır.

Çiiokü dediğisiz gibi bir hıdiseyi
bir dedikodu meselesi yapmık bunuı
ilmi ebenımiyetini hiçe saymaktır ve bu
ıleme karşı çok ayıp bir şe7dir.

İİ DE BASİN
. : qü,i*: ::,.:li*İ§|;ı_

|1,i gizlemedi. Şüphcsiz ki, suyun akarı-
ina ve hAdiseleriır uvııına siderek nıe.na ve hAdiseleriıı uyaıına giı
selevi kücümsevenleı de cıktı

DüHYAil
Yeni açlık sencsi harbe iştiriık etuıiş

olan Avrupa ve Asya'yı dahşete düşür-
mektedir.

AçIığa harpta mağlup olan sahalar,
Ren kıyılarından, Çanakkale sahillerine
kadır, olan bölgeler değil, Çin ve H,n-
distan da dahildir.

Doğrusuou söylemek lizım gelirse
bu sene geçen seneye nazarın ıçlık
biraz olsun kuvvctini kaybetmiştir.

Fıkıt önümüzdeki ilk bıhırda ınil-
yonlaıca insan yiyeceğinden dahı fız!a-
sını bulduğu halde milyonlırca insın dı
vivecok bulamıvacaktır. Acaba bu fıkir-
İiğe sebep oedii?

Bir ["r;li, papıs Alimi Maltüs'ün
geniş surelte yayııladığı nazariycsine
göıe hılk kütleleri Fıkiıliğinin önüne
geçilmesi imkinsız bir ıkibet olduğunu,
zirı dünya ıufusunun sur'atle artı,ısı
yüzündon yer yüzünde dabı lazlı yiye
celc temini nümkün olmıdığıdır, ilim
böyle küstıhca ve gülünç bir nazıriyeyi
çoktın telızip etmiştir.

Zirıat ilmi ve ıızariyesi şunu iıbat
etmiştir ki, dünyı yiyecok oadde istih-
sılatı umuoun mcs'uliyotli ılikası şar-
tiylo, dünya nufu§unun iki hattı üç
mislini beslcmeğe yotar vıziyettedir,

Açlığın hıkiki sebeplerini doğurın,
köy iktisadiyatının tekeomülüne engel
olan şartlarda dı aııoak lizımdır.

NeteLin muayyen zaoanlırda iktisı
di krizler, hırplar, muazzam yiyec€k
maddolorin mahvolmasını sebep olan,
açhk dehşetinin hakili köküdür.

Hül6sa, Avıupa'yı saran bu günkü
açlık dehşeti, tersine müzmin bir şekil
almı1 bulunan Hindistan vo Çin Aoeri
ka b6lgeleri içinde bulunduğumuz yüz
yıl zarfında, fakirliğe düçar otan ayrı
ayrı b6lgede açlık ve fakirliğe
uğrayan Birinci Dinya harbından
sonra beynelmilcl irticaın karı kuwgt-
leri ile el birliği yapan Alman Eopcr_
yılizmi eşkiya sürüleri tarıfındın hızır-
lanmıştır.

Harp, Avrupa kırısında bütüq stok-
lırı yutuuş köy iktisadiyatı muazzam
kayıpla,a uğramış, istihsil kuvvetlcri
tıhrip edilmiş muazzsın işçi kuvveti işe
yaramaz bir hale gelmiş milyon|ırca
hayvan başı tükenmiş bu kayıplara ev
eşyası, yakacaklar da dahil olursa açhk
dehşetinin sebepleri anlaşılmış olur.

Bundan mada münbit toprak pırçı_
ları uzunluğunı tıhkimata ayrıloış tay.
yafo mcyd8nlart vo ıtısyln tarlalırı Lı-
line getirilıniştir.

ıN AÜLİl( DURıJMU
Avrupa kıpitalist me mleke Ilerinde

ekin yıni ekmeklik hububat lıarpten
evvel 60 milyon ton iken 1944 senesin-
de +6 milyon ton, 1945 yıIında Jl ııil-
yon ton yani harpten evvelki rakkım.
lırın hemen yarısını teşkil etmektedir.
Şunu da zikretmek l6zımdır ki 79,15-
1946 senelerindeki ıklim şartlaıı buğday
yetiştirmeğe hiç de elverişli değildi.
Bir çok bölgelerde kuraklık ekinin mü-
him bir kısnını mahvotti,

Mımıfi harp neticesi olarak toprak
zayıflamımış olsaydr, köy isühsal§tını
lözım golen malzemeye ihtiyaç hissedii-
memiş olsaydı, ve her şeydon evvel
işçi emeğinin ızlığı Lissedilmomiş bu-
luasa idi, muızzam üayvan kayıbı olma-
sıydı, toprak hırpten ovvelki vaziyette
işlenoiş olsaydı, elbetteki kuıaklığın,
buğdıy ciiminc bu kadar zararı dokun_
mazdı.

Fakıt açlığa fakirliğe scbep yukarda
saydığımız vaziyetler kifi dcğildir. Dı-
hı mühim ve dıha ehemmiyetli sebep-
ler vırdır.

.Avrupı Lırasında müthiş çarpışma.
lır yüzündeı tıhribat olmuştur. Kurak-
[ık yüıünden nahsul yoter derecede
olmamışİır. Bu yüzden açlığın öniine
geçilememiştir», demek doğru bir se-
bcp toşkil etmez. Asıl sıbebi düoya
yüzündoki yiyecelc maddeleri müsavi
surctte taksim cdilmomiş olması teşkil
etmiştir. lşte asıl muasır dünyamızda
bu müokün olnıyor.

Bir de nazarlarımızı başt<a tarafı
çevirelio. Harp yüzünden açlık felöke-
tine uğraoak şöyle dursun zengiolikle.
rini bir !ıt dıha arttıroış olan Anıeri-
ka Birleşik Cumhuriyetlerine,

Amerikanın on seneyo yakın bir
zamandan beri buğday ckini eiyasctini
yürüten srızi mük6fatı tertip etmektedir.
Bu ıuretle piyısadaki yiyecel fiatlarını
tabii olarak yüksek talebe arz etmeyişi,
temin etmcktir. Bu yüzden Aııcrika
çiitlik sıhipleri hüküoetteı her hektar
toprak başııı muayyen bir tazminat
ıloaktadır. Bu tazoinat mühim bir ye.
kun tutmaktıdıı. Hüküıoet buğday cki-
lecok aııziyi ya hayvan otlamasına ya_
rır mahsul yetiştirmesine yahud da ta-
manile meı'a _hılino getirilmeıi siyaso-
tini uygun bulmıktıdır.

Az ekme mükAfatı siyaseti
Amerika kanada hıprleri
Avrupa'dı açIık doğuracağını
vclden göroesi icabodordi.

usulünnü
yüzünden
dabı ev-

Aocrika ve kanada hükümetleri
dünyanın başlrı tarailarındı milyonlıröı

aç halLı yedirmok için keodi çiftçileıincdaha fazla buğday ekmelerini tekli{
otmedi. Bila,kis, hububat ekim sahasını
daraltmısına çalıştı.

Her şey milletin varIık v6
refahına bağlıdır

. Başmakaleden devam
cağını, C. H. P. Devlet adımlaıınm
heıkesten dıhı iyi ta[dir ottiklerine
inanmak lözımdir. Çünki son hidiselarin
onlır'için tııthi birer dcrs ve ibrot
teşkil eto;ş olmıması imkinsızdır.

_Memlekatimiz'n geçirmekte olduğu
mali vc iktisıdi buhranı bugüıkü devlet
adıınlarının küçünsemiyeceklerini ve te-
vile_ kalkışmıyıcıklarını sanıyoruz. Çüu-kü bunun aksini tasavvur etock onlaıın
millel ve yurt sevgisinden gcıçe}ten
mabrum olduklarsnı kabul etmek olur.
Onlaıı, bindikleri dalı kesecek kıdar gıf.
let uykuıuua dalmtş sananlınn rDub;lı-
ga ve haksızlık ettiklerine şüphe yoktur.

Harp sonrııının milli ekonomisi vc
hınüz pek taze ve pek toy olan Demol-
ıırimizin gelişmesi meseleteri karşııındı
C. H. partisi ile Lük0metiı'şu Ltytk
hakikatı göıden irak tutmamasıaı kcndi
öz menfaatlorine de uygun görmektoyie
Herşey, ınilletin varlık ve topyık0n ıe^
fahına bağlıdır. Halkpırtisinin de ııillct_
ten _gayri bir vırliğı, milletten ıyn bir
rofqh hakkı olamaz. Dcvletin de gayosi,
hükümetler vo parliıentolır kr-İ ln-
sanlan sıdece idare etmek değil,, vatan-
daşları korkudan, işıizlikten ve açhktıa
azödı kılarık mesut .tıektir.

_ 
Bunu böyle düşünmeyeıı, bu uğurda

çalışmayan bir hükümetin dostu olmak
bizim elimizden geloez. Bu, ııcak
riyakOrIarın, menfaatperegtler'n hüneridir.

-

Matbuat hürriyeti
(Birinci sayfadın devım)

dın bir makale yüzünden mahk0m oldu,
ve çocuğunu hapishanedc doğurdu. Ko-
cası teessüründen kondini öldürdü.

İ,'f,nd: 
O" karııınrn çıldırdığını f,aber

Bı dram bu kadarla &aloıyor. Gcri-
dc henüz süt eoen bir yıvıu ile bir
küçük çocuk daha var. 

- Buılar fi-
kir uğruıa 6lcn bir bıbının vo çıtdı-ran bir ııanın ökıüzteridir.

Kanunlar yılnız Eesul otoomoli, birazö mcsuliyot tışımılıdır.
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Üç Diktatör allında
,] Romınyadıki 'Sosyıliıt Gro,
za kıbinesinde Adliye lBakanı
ve Romııyıdaki işçi ihıreketi-
nin on mühim- şeflcrindcn biri
olın Pıtııscıou'nun 1941 yılıo,
dı hopishıoedo yazdığı bu escı
Romanyıdı fışist politikasının
bışlıdığı 1938 yılından 19'14

yılını kıdaı gaçcn ıarnın zır-
fında bı mamloLctin siyasi, ik,
tisadi ve içtioai vıziyetini gı-
yot iyi ınlıtan mühin bir kitap-
tıı. Önce kırıl Catol, sonıı
danir ouhafızlar, dahı sonra
dı Hitlcr idıroıi altında Ro,
nanyanrD yedi yıl nasıl bir tod,
hiş politikııile idıre edildiğini
aulamai< isteyen herkcs için bı
escr bir vesikılar mccmuası

değeri taşımaktıdır.

Franaaya ihanet edenler
Frınsız haticiyesinin Lulislo-

rini gayot iyi tanıyan bir gıze-
teci, AndrĞ Cimone Fıausanın
1930 - 1940 yılları arasındıki
oıbir yıllık politika hayatını bü,
tün vesikalırile açığa vuruyor,
ve Fransanın laşizmin kucağına
kcndini atmısı içiıı Rıdikal Sos-
yılistlorin, Sosyılistlerin, Pctain
ve he ınpalarınııı, Fransız mali

ıermıyosiyle işbirliği oderek
nısıl çalıştıklarını, lspınya me,
gelesinde çevrilcn dolaplaı1
Hitler kaşısındı Fransız küçük
buriuva politik8sının nasıl iIlös
ettiğini, ve bu iflista beşinci
kolun Fransadaki faatiyetleıini
ve bütüı bu bozguncu ve halk
menfıatlırını baltalayın müca,
delelcr karşısında kooünizmin
oasıl cesıretle döğüştüğünü ltü,

çük, likin özlü plan bu kitıpta
biitün vesii(alırile okuyacıksı-
nız. Bu mülıim eseri gelecek
sıyılarımızda tefrika,etmek,ta-
savvurundayrz.

AMERIKA ıŞct GREVLERI . . ,,.-
._ lşçinin haklarını koruma yolunda biricik silihı otan grevin Türkiyede uzun

yıllardanberi yasak_edilmiş oİbugunu burada açıklamaya--belki bilmeyenler var-
olr dlye_ luzum gorüyoruz.

Herkes bilirki, grev kapitılist ekonomi nizamının zaruri bir neticesidir. Emek
ile sermaye arasındaki mücadclede emek kendini aDcak bu silihla büsbiitün he.

lder olmaktan kurtarabilir,
Birleşik Amerikada oıtalama altmış bir milyonlnk bir işçl kütlesi vardır. Bu.

nun yine ortalama olarak iki milyonu işsizdir. Amerikadaki grevlerin başlıca se_
bebi hayat pahalılı5ı nisbetleri üzerinde hükürnetle işçi sondikaları arasındaki
anlaşmazlıktır. Scndikalar işçi gündelikleriıin hayat pıhalıltğı artış nisbetini ta-
kip etmesi lizımgeldiğini haklı olarak lleri siımehtedirler.

Son.aylarda Amerikada fiatlar yüzde 25 arthğı haldc gündolikler bu nisbet-
te arttırılmamışdıı.
. . Yarım milyona yakın manon işçisinıı son grevi Amerikada 3300 madcni
işlemez bir hale getirmiştir.

YUNANİSTAN HADİSELERı VE MAKEDoNYA Fransanın kurtuluşunu ko-
Fransız mukavemet hareketinin mensuplarınrn her biri bugün birer miüi kahra-
man sayılmaktadır. Halbukl Yunan miİli mukavemet meİsupları için hadiseler
tamamile menfi neticelor doğurmuştur. Krala ve kral taraftarlarına 

- 
karşı ayak-

lanan bu dünkü antifaşist ve milli mukavcmet kahramınları bu gün bütün sağ
cenah gazeteleri tarafindan birer asi hatt8 birer eşkiya gibi tanıtılmak istenmek.
tedir.

_. Nasıl. ki, on binlerce Bosna Hersek müslümanını boğazlamış ve soıunda
Almanlarla iş birliği ettiği meydana çıkarıIarak ölüme maİkum edilmiş olan ge-
neral Mjhailo.viç de bir vakitler balkaoların cn şerefli ve Yugoslavyanın en bü-
yük milli kahramanı gibi tınıhlmıştı
, şüphesiz ki, her gazete, her aians hadiseleri kondi tcmayülüne göre vasıflan.
dırır. Biz komşu devlct Yunan rİıilletini daima huzur ve İaadet iğinde görmek
isteriz. Fakat okuyucula_rımıza, şıınu hatırlatırız ki, Ferit paşa matbuatı millr kur,
tuluş kahramanı Atatürkü bir asi, bir "Baği, gibi taİıtİaya çahşırken bazan
hakperest. Avrupa gazeteleri hadiselcıi bu-ghn Eizim gördüğİimüİ jibi gö,üyor.
ıar, ve millt ideal uğruna döğüşenleıe hiç olmazsa saygı gösteriyorlardı l

Yunanistandaki ihtilil hareketlerinin takip ettiği siy'asi hedefin biıincisi kıral-
|ığı bertaraf etmek, ikincisi de Yunanistanın bu günkü balkan siyasi ve ıçtimai
nızamının dışında kalmasını 6nlemektir.

Makedonya meselesi ise. bir Yunan mıselesi olmaktan zivade müsterek bir
balkan mese|esidir. Bize öyte geliyor ki, balkanlarda kurulmuş-olan feÖeratif ve
demokratik içtimal nizam er geç Yunanistana da hakim olacaktır.

İRANDAKİ HUZURSuZLUK aıalıkta yapılacak seçimlerin gcri bırakılması
azerbeycan kuvvetlerile Iran kuvvetlerinin veni bir savası sirismesi- Sovvetler
Birligiııin hu askeıi hareketlere girişmemesıİçin lrana tİvsiy"edİ bulunmasİ, biİ_
mukavele bu.müdahalenin lran tarafından güvenlik konseyi nezdinde bir şikivet
konusu haline getirilmesi son haftanın dikl_-ati çeken başlrca hadiselerindeİıdir.

lran milleti,. tamamıle demokratik vc f*deraİif bir nıemleket haline gelmedik.
çe ve _emperyalizmin istismar oyuncağı olmaktan l:urtulmadıkça bu hİzursuzlu.
ğun süıüp gideceği muhakkaktİr.

ALMANYAYLA BARIŞ
, , . İtalya ve Balkan memlelıetleri barış muahedeleri sona erdirilip imzaya bıra.
kıldıktan sonra dörtler konferansı .Alminya ile barış meselesini ete aımığ butun-
maktadır. Avrupa siyasi nizamının yarınkı karakterini ayarlayacak olan üu'mıru.
kerelerin nerede ve ne zaman başlayacağı heı.ıüz tesbit edilmemiştir. Nazi felike-
tinden kurtulmuş olan Alman milİetİnin -bnndan böyle gerçek dtmokrasi yolun-
dan ayrılmayacak içtimai ve siyasi şaıtlara kavuşturulması bu müzakerelerin ne-
ticesine bağlıdır.

SILAHjIZLA.NMAĞA DOĞRU
Her harp sonu, feliketlerin sebep olduğu bir uyaıma ve kendine gelme ha-

reketi başlar. Mılletler, bütün kabahati 6ldürücü silihlara yüklerler ve onu ya
azaltmak veya büsbütün yok etmek arzu§uoa kapılırlar. Biriuci dünya harbindİn
ikinci dünya harbine kadar sürüp gitmiş fakat daima gizli gizli silAhlanma ile
neticelenmiş olaq bu müzakereler bugün tekrar başlamış bulunuyor.

Milletler genel kurultınun siyasi bürosu silihlarıır azaltılmasi hakkındaki sov-
yetler Birliği Jelegesiniu teklifini incelemeğe başlamıştır. Müşterek emniyeti si-
l6hsızlanma da g6ren Molotof şu teklifleri iteri sürmüştür: 1) genel kurul silih-
ların azaltılması lüzumunu kabul etmelidir; 2 ) önce atom bombası meselesi ele
alınmalıdır; 3) teftiş kurulu ve kontrol sijtemi güvenlik kooseyi tariiından tit-
bik cdilmelidir.

şimdiki lıalde, üç büyük devlet arasında silihsızlanmanın lıjzumu üzerinde
tam bir görüş lıirliği.,vaıdır denılebitir Ası[ m[him olan bunun bir yasaya bağ-
lanma ve bu yasa hükünılerinin iatbik edilebilmesidi...

Eski milletler cemiyetinio silihsızlanma komisyonları harıl harıI çalışırken,
A,lmanya, ltalya ve Japonyanın da harıl harıl sil6hlanmakla meşkul olduğunu da--
ima hatırlamak ge rektir,

STALiNIN HASTALıGı Bitün dİnyı matb;atını meşgul eden bu haberi türlü
tefsirloreyol açtı. .Ikı 

iyüz.m,lyooluk sosyalistbir nıilletin başında bulunan bir şahj'sa aıt hür hangi bir haberin bütün dünyada yankılar uyİııdıtınası şüphesil ki,
şaşıiacak bir şey değildir. stalinin hastalığı haberinden müteessir olanlar kadai
seviııenlerin de büyük bir yck0 ı tuttuğunİ.şüphe yoktur.

Leliıı'den sonra sovyetler aleminin bu en büyük devlet adamını alelide bir
diktatör yerine koyanların s. s. c. B. nin idare sistemi hakkında hıc bir biıci-ş
sahip olmadıklarıoı da bu vesile ile açıklamak faydalı oIur. Cünkü Sbvyetleİ-bİr.
liği 86 kiş lık bir hükumet, 650 azalık sovyetler birliği şürasite 631 azalık §''S
C. B. hükOnctleri şürasından müteşekkil yikıek Sovyet şürası ve ayrıc.a 14 ki-
şilik polıt biiıo ve yine 15 kişilik b.r urgbüro tarafından idare olunmaktadır,

ayrıca 16 cumhııriyetın kendi dcvlot rcisleri ve şiiraları vardır.

BÖYLE ÖLÜYORLAR
Ağızlarındı yarım kılıyor nağraları,
Son ahları çıkamıyor gırtlaklarından
Tış kesilen vücutları
Tok bir sesle
Kaldırımlaradüşüyor,
lnce bir kan sızıntısı
Lekeliyor taşları.
Dostları çiğniyerek cesetlorini
Aşıyor üzerlerinden,
Ve ıçık gdzleri arkalarındın
Güle tek uğurluyor.

orhan Müstecibi

Çektilrleriniz

Hoılvol tslevizyonun inklşaiına
mani olmak içln her lyıl
300.0@ mll1on dolar

harcıyon
Fran§ız Aıimleal tarafıDdaıı ke§fedilen te-

ıevizyon, oo beŞ yııdanbeli bir türığ inkişal
edemiyor. sebebi de şu: l0r0 yııında se§li fiı-
min oItaya çıkma§iıe yeni sinemaaıetıeİl ya-
pan bit taıitm Amerikan, İngiıiz ve FleD§ız
fabrikaıalile, Houywood'dakl sinema kum_
panyaıarınrn ifla§ındaD koİkuluyor, Bu §e-
bepıe sin€ma emilıe.i, beyaz perdenin biıtüD
büyük sanatkarısnnı televizyon m{ıesre9eıe-
rile mukaveıe yapmaktan menettiıer. Beri te_
rartan HoıIywood'un lilm kraıtarı, televizyon
İDüesseseleairrın inki§aJlna manİ oımak üı6re.
bu müe6seıere yılda 300.000 miıyon doıdr di§
kl.s§ı veriyor.

Yalnız yedi Zenci
oy vorebiİmİş

Birle§ik AD.erika Devlettefıııde Loul§lıne
hüküınetintıı yeni orı;an§ şebıitıde deınokrat
paİtinin lık ceçımıeri yapılm§tı!. Bulatarda
zeociler tralovayıaıdı, otobü!ı6ıdg beyazıara
aya!ı,an yerıere otııralqaz, beyaztüın der,am
ettikıeti ıokantalara, kahvelere, çeşBeıere.
mezarıtkıara gıdemezıef. YeDl orı6aDg §eb.l
baı}ınıo üçte bİri zencidir. 94? reçmenid kr_
yıtlı olduğu bi. §9çlm gAodığına aDcak 7 zğncİ
tey atabiımi§ti.. zencilerin reylerinı &ulıaı_
maıa!ına mani oırnak lçın her tü!ıtı hlı€5ıe.
alalavereye, keli geı.oerse tazyika ba§ vu.ul-
muştur, seçim kontloı koaoi§yonunun başın-
da buıunan zat, zeoclıe.lD bu kü6triıığ-ına
öfkeıenerok: .otuz ğıtı yıldır bu kont.oı ko-
mlıyonunda çqttşürE, tlk deradıf ki zencüe_
rİa sandığa rey attıkıaaı!ı göİliyorum, oıma-
dlk bir fezaıet bul, diye bağıtmiş, bu zen-
cileli dtiğmeğe kaı!ı§ğıışttr,

Türkiye Sosyalist
partİsi yaylnıarı :

Bu güne kadır satışa çıLarılmış.olan-
lar :

1 - Siyasi mücıdelo ve Marksizm
2 - Devlet ve inkilAp
3 - Demokraşi ve sosyalizm.
Dördüncü kitap:
Plönizm vo So§yalizm

Bu haftı içiıde yayınlanacaktır.
Bu küçük osorloıin herbiri 32_40 say-
fadır. Fiat 20 kuruştur. ltrni sosya-
lizoi öğronmek ve sosyalist poliüka-
yı kavraoık için bu eserin mutlaka
okunması lözımdır_

OKuyunuzt
Hıitahk eiyasi vo edobi
gazete. Çırşambı gün_

Markopaşa#:l;,J;.
kenımel siyasi mizah gızetesi.
hafta Pazartesi günleri çıkar.

lki Harıbo



Sahife 4

Di yal ektlkMateryal iz m

Diyalekti k materyalizm Markscıların 
I 
yorlardı. Daha sonraları tahiatın hıdi-

dünyayı görüş terzıdır. Ona diya lektik l se lerin e teşmil edilmiş olan bu diyalek-
materyalizm denilir, çünkü, onun, tabiı-|tik düşünüş ttrzı, diya1ektik bir surettc
tın hadiselerine yanaşma taızı, tabiatın Itabiatı kavramak metoduna inkilnbetti.
hadisc]nrini aıaştırma ve öğrenme meto_|Ve bu metod tabiatıo hadiselerine soıı-
du, bu hAdiseleri. kavrayış metodu|.r, ," biteviye hareket eder ve deği-
diyalcktiktir. Tabiatın hadiselerini |şir hadiseler olarak bakar. Tabiatın in-
tefsir ve izah larzı, tabiatın hadiseleriniI kişafını ise, tabiattaki tezatların inkişafı
kavıama ve an]ama tarzr ve kcza nazari- | neticesi olarak, tabiatteki birbirine zlt
yesi ınateryalist'dir. Tarihi materyalizm, Ipur,vetlerin lıarşılıklı tesirletinin neticg_
diyalektik materyalizo prensiplcrinin iÇti-|5i olarak kabul eder.

ınetodum, esas v. tomeli itİbarilo He- lherhangi bir hadiseye, etıafını saran şart_
gel'inkinden farklı olmakla kalmıyor,||a111 dışında ve bunlardao ayrı bir va_
o... hi,+n. hlıtii. zırldıdır_ Heuel'e oö-lzivette bakılacak olursa hıdise manasızenun bütün bütün zıddıdır. Hegel'e gö,Iziyette olursa hadise manasız
re Fikir (idcö) ismi oltında müstakil bir|bir şeY haline getirilir ve bunun tam
suioye bile tahvil ettiği duşünııe pr osesı, I 

tersine olarak herhangi bir hadise kuşı-

oai hayatın tetkikineteşmil edilmesi ve
diyaliktik materyalizm preıısiplerinin ce-
ıniyct hayatının hadiselerine, cemiyetin
tetkikine, cemiyet tarihinin tetkikine tat-
bik edilmesidemektiı .

Mark ve Engels, kendilerinin .diya-
lektik metotlarını karekterizc ederken
Hegel'i yani diyalektiğin esas hat-
laıını formüle etmiş olan bu filozofu
gösterirler. Fakat bu, Mırks ve Engels-
in diyalektiği Hegel'in diyalektiğinin aynı
dır denilemez. Hakikat halde, Marks ve
Engals, Hegel'in diyalektiğinin ya[nız,
rısyooel çekirdeğini alarık onun Heğol-
ci idealist kabuğuğunu bir yana atmış
vc ztmanJmlza uygun i|ıni bir şekle sok-
mak için bu diyatcktiği daha ilerleterck
yükscltoişlerdir.

Marks şöyle dcr: "Benin diyaliktik

k"ndi esas ve lemelinde diyalektik,
metafiziğin taban tabaııa zıdd ıdır.

1- Marksist diyalektik metodu
ayırd eden esas aasıflar şunlardır:
. a) Metafiziğin aksine olarak diyalek-

tik, tabiata, birbirinden ayrı, birbirinden
tecrit edilmiş ve birbirine tibi olmıyan
eşyaların, hadiselerin tesadü[i bir men-
bar ırIarak değil, eşyaların, hadiselerin
organik bir surette birbirlerine bağlı ol
duğu, birbirlerine tibi buluııduğu ve
birbirinin şartı olduğu bir bütün olatık
bai<ar.

Bunun için diyaliktik metod, tabiıt-
taki hadiseler tecrit edilmiş Lir şekilde
ve onları saran münasebetlerin dışındı
ele_ alındığı takdirde tabiatta hiç bir
haCisenin anlaşılamıyacağı fikrindedir.
Çünkü tıbiatın herhangi bir sahasındıki

bu prosenin zahiri ifadesini teşkil edenItılnış bulunduğu hadiselere kendisini çö-
çeniyc+in haliki, yaratıcısıdır. Bır,aIzül-ez bir surette_ bağlayın müııısebet-

gör", tam tersine, İikri olan ber ş"yll:'.iginİu, etrıfındaki hadiselere kendi,

i-rs.nrn k.faı,na konularak or"d" y.,rri- |'ini bağlımakta olan şartlar içindo ele

dcn yuğıulmuş nıddi bir ş.yd"n Üşku 
| "t''j*: İ.}. 

hıdise anlışılabilir ve esas_

bir şey değildir. (Karl Marks, kapital | 
ıanolilraolılr,. 

.,.
cilt i Alm;nca ikinci basımına ,on "ar;I 

b) Metafizikin aksine olarak, diyale,

Mırks vo Engels materyalizmlerini ka.Itik, tablata bir.[u2u1 ve hıretetsizlik,

rokterize edeİken, mıteryalizmin h.kl.- |4':C.,"'l'_k 
ve 

, 
degişmezlik aali olarak

rını yeniden tesis ve ı"a" uİ-ış .'* l|_:İ:!r'::.,Xl 
bir__ŞeYlerin dogduğu ve

fil ezol Föyerbıh,ı ga"t".ı.ı"" " r"k", l ::İ:"'.. "u'Ş:,,_Pll_ı'.'._Y:_''}:':ı;l!-
bu, Marks ," E,,gui-,,in -.;"..r*,::il."r,:r;: 

"İfl1}::'i'-İ:İ,*İ"r""İ'lİ:İ:lFöyerbahlnkinin aynıdır demek jeğiı'Ire a"6iş-uı"., dr.."d"n yenilenmeler
dir. Hakikatte Mırks ve Engels,.FöIer,Ir. i.,kiş"fl". hıli olırak bıkar.
bah'ın mateıyalizmindcn esas,eekirdeğiI nrnrn için, diyıliktik ınefod, hadise_
ılarık bunu inkişıf ottirmiş, bonu ..";Il". y"ln,z onlr.,o" kırşılıklı münısebet_
teryalizmin ilıi ve folsefi n"zıriyesi|ıurı'r. birbirini şartlandirmalırı noktn_
halinc vırdırmış ve bunun idealist veIsındın deği|, kendilerinin hareketleri,
diıi ıhl6ki kıbuklarını. bir yana atmış |de6işoeleri, inkişaiları, doğmalırı vesö.
lırdır. Malümdur ki, Föyerbah eaas itiInerek ortadın kıybolmalan noktasındıı
bırilc mıteryılist olduğu halde mater'Ida eIe a|ınıp bakılmasını tılep eder.
yalizm ismine isyın eder. Engels biı| Diyıle|ıük metod için herşeyden evel
çok deialar beyan etmiştir ki, "Föyer- olanlar, halihazıtdı sığlam görü_
bıh, dıyandığı nateryalist temele rığ- |n"n fakat artık ölmeğo başlaınış olan şey_
oen, eski idealist bukıftlardan henüz|ler değil. halihazırda sağlam görünmü_
kurtulmuş dcğil,:iir, ve "ahlikiYat ve!yorsa dahi ıneydana gelmekte ve inkişaf
din felsefesiıe dokunulur dokunulmız I etmekte olanlardır. Çünkü diyılektik ıne_

lendisinin hakiki idealizmi hemen mey,Itod için önüne geçilemeyen şey, yılnız
danı çıkar.,, (Karl Marks ve Fredrik Idogan vo inkişaf halinde olanlardır.
Engels cilt XIV sahife 652,654\ Engels şöyledir: "Tabiıt, en ufacık

DIYALEKTIK: Yunanoı tnuhsvere Ipa;çalarından tut da en büyük cisiole-
ve münakışa yapmık ııtanastna gelenIrine varıncaya kadar bir kum tanesin-
"diyalogo,, kelinesinden doğmuştur. Iden al da güneşe varıncaya kadar ve
l'*adim zamanlarda diyalektik diye söy- |bir Protistten (ilk canlı hücre) tut da in-
lendiği vakit, lıasmın muhakeme ve dü-|sana vartncaya kadar lıepsi ezeli ve ebe-

şüncesindeki tezadları bulmak ve buIdi bir meydanı gelme ve mahvolma ha-
tezadları venip aşmak suretiyle haki-jlinde, ardı arası kesilmeyen bir akış, dur-
kati elde etmek mahareti ınurat edilirdi.Imadan devam eden bir hareket ve değiş-
Kadim zamanlarda bazı filozoflar, düŞü-|me halindedir. Bunun için diyalektik,
niişteki tezatları bul up açığ ı çıkarm aĞ'ı 

| şeyl eriEr"_S4ı,l*i, *}g}§Ejr:l
vL birhi.ine zıt fikirlorin çarp,ş-as,nı | haşlıci -oğ?ik-ii;Erüna;k-i-k;İştrkThakikati bulmak için en iyi vasıta sayı- * D6vam| val -

etmek üzeıe tamamen halk iqinden be- Devaını 7 de se{il bir
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Tiirkiye $osyallst Pariisl sekrtierile bir miilikatı
İşÇi eınıİının binleşmesi zaruretl - Türk sendikacılığının golişme şartları _ sendlkalara
karşı bozguncu hareketler - işçi sınıfının ana partlsi - teşkilitlanma hürrlyeti v9 huk0melln

yenl taearısı - iş kanunu demokraiik bir kanunmudur ?
Mülikatı yapan Azizı NESİN Haftalık SES gazetesirıden

Türkiyc Soıyalict Partisinin Genel Sekreteri Avukat Esat Adil müstecabinin lşçi Sendikaları üzerinde düşünceleıini
öğreornek istedik muharritimizin sorduğu sualleri ve Eşat,Adi|in cevaplarını neşrediyoruz.

S _ Mcmlcketinıize eD ıılgun İşçi 'leşki_
laııma sigtcmi hangieidir 2

c TtilL işçi sınıfı d.emokrasimizin ya-
lişmcsinrlcn J agdalanaralı cnellik hokl«ruı ı lıo-
raına golııııd.a birlışınek ıorundad.ır. lşl-iniıı bir-
lcşnıeıi lcmık mıayycn bir iıtihsal ıcgaişlctmc
şubesinc bağIı bitüft işçilcfin lındi aralarıı,da
halılarını b,orunıak, mcdeni salahi7etlcri kullan-
nak nıaLsaılile bir neslck birliği mcg.lana gc-
tirmesi dameltir.

Büün dangadğ oldıığu gibi, bizdc bu
ıneslek biflikleinin senılika adını i oşımas ı ga gct
tabii görülmılidir. Cemi getler Lonıınınun sigoıi
l,e gğ!]ri giyosi biİıün t?şc[kiiller iciıı (Dcrnek)
tabirini kullanması ıodece bir ıatılalı meıclcıi,
ıliı- Nitcllm Lanunın ııdı dc Dırnelılcı dcğil, cı,
miyetlcr lıanunudur:

Diğcr taraftıın şu ı:iicfi riı i9icı LilmeL lıi
ıınıdır ki, konuni tcşc!ı.kiilleı,in isnıi üzcrird,e
hiç bif hüLmt ihtiua.tmez. Konıın ıigaıi dcr-
neklerden bahrcder- Halbuki sigasi ıeşckiillerin
hiç birisi dcrncl aılını laşımoz. Konıın da iıı:
parti kelimıei goklur.

S - Türkiyodo Sondikaların gılişmoıi ıe
qilıi gırtları bıglıdır 2

C - Bcn, Sendikaların g"Iişmğsiıi ili .ras
lı şarta bağIı görmıktcıim; Bunlarden biri Scıı-
ılikaloşma, metodunun işçiyi paralagıcı ıc clıığı!ıcı
d,egil birl.§tirlci olmasıdır- Bu seLchle bcn,Scndi
halııın Türkigc çapındı l<ırulmaıına, bir iüihıal
ıega işletme şubııine bağlı bütiin işçileri bir
tak S cndika ctra|ınıld lopl onma§na toruJ ların,
l\u ıuretle Türli9edc Sendikaların ıogısı 20 9i
i.çm.üiş olur. Scndika kcnd.i l}ranşında ı,ilügct

<,cga /abrika şıbeleri açmak sıırctle tcşkilitinı
f.,,işletiL Tiitlıİge çapındaki Send.ikaların lıendi
oralarınd-u bir Ieıieraeyon lıırmak suretilc biı-
Ieşmeleri dc işci ı,e mesJci resanüdü bairmındn
zaruriılir. Bahıettİğim ncto<lla lııırıılmıış , bugüı
Tü <igedİ altı biigiiL Scndil<a meocuttuİ'. Bıın-
ların kcnli aıalarıntlo derhdl bir |cd.arasyon
mıgd,ana getiıınelci çol. igi oluf- Vildg.t ça-
pındo lııralmıış olön diller scndikaların ıla lıcı
bifi Le di bü!]iil Send]ka nğ bağluııııııL surc-
tigle !cdaıaıgono girmiş oluriar.

Scndikaların gelişm.si inikinci şartı, muh
tcliİ §iyırsi oc içıimaı temagüllcri olan bagünkü
7üıl işçisinin Scnlil<alar içinde loplanmoıını
lıol«glaştırmak içia Scndilı,aların ia amilc g«!ıi
si goıi hir lıiitıiı]cl iaşıııalarıdır.

Şndililc hiç bir işçi, Sındikaeı içindı sİ-
ı;acet qapııaınılı,].ır. Ferıl oIarok istediği parlt
gc girmıktı acıbcıt olaıı işçi §jrllsi Iaoligctini
Scndilosındo deIiI partisindı göstcrmclldir.

S - Siı,ı,ı işçi tışkilotlanmıısıııı zorlaştıııı
aıgellor vo bozguıculuklar vEımıdır 2

C - Şu ciiaii hatıtlotmak ist.rimLi, de-

nıokrusimiı xibi. işçi tışcküllenmizı}c lııııüz gcnç
ı,e toydır, ]şçileiıniz ıırasındatonı hir sını|
şüuruna .rıniş olaıılar oltluko aztiır. Bu işçı,
lcrin hir çoğu Scndikalarıı, |ayd,alarını ııe lü-
,ümüııu tamomillc lıaı,ıromış değilılirler Ba ıe,
beble sendil<alaıın üirc|enbire gelişmcmcıini ço|
l abii LorşıIamal< gcrcl<lir.

Diğeı ton|tun, uzun gılLor terd olarah ga,

ş«mış olan işçi feşıiidt tcrlıİgcsi almadığı içİn
kolugcd koıkutulmal<la ı,a ald-at ıl malıt adır.

Bııgün Türkilcdı işçİ cınıfı ilc k6gıü v

l<üçil< hall labukularınu ılagaıan parlimiıdcn
başlıa ikinci ılercced.e bir ili parli daha ı,ordt-
li,bunlar bügüL burjııoa partilcriglc henüz Loy
öIçüşecık d.ıruında leğildirlcr. Bu scbeple bü-
güL bıırjuııa p«rtileri işçi ıını|ını dağıtmak,
parçalamal<, hotta meııcıdigetlci 

^i 
ihkar .t m.l.

!]olırno r{ıtm.ktediflcr. Ottuga stitdiklGfi çeşitlt
isİmlef loŞıgdn işçi rcşl<illcn bu makıatla hiz,
mct eı]en bireı oasıto,|an başko hif şeiildif.

I>İğcr tardİtan işçi eınıfı'1ırı d,cmoprattl
gelişmcgini ı,ıe lıalLınmusını ıorloştıran b«ıı tıı-
Iikatlt yupılı]ığını habtı olıgoruz. /şci
ıını|ının nna parrisi otan 7ihki!" Sügdlisl
pariiıi bu gibi toıı;ilıIcri {ırd ıe tışkilallannıu
hiif.lgeti e karşı bir lundatrçıIık, halısız ııe
gırsiı bir midohalc sagmalladır.

S - llü!ümetjn hazırladıgı yoıi tasarı lraL_

kındaL diişüncelorinizi ıçıLlı"ınısınız 2

C - Bıı t«ıorının ıanıl,Jığı gil,i işçi .Aıı[ı-
kınu teşlellatlanna hini!.lini doha d« d.aralta-
coğlnl sünınıgofun. Çü,ı].ü bü hıılıul< ıe hiiııigct
zaten liiıumu kaı]ar doraltılmışlıı. Tasorının
cemiyeller lıanunıına agkırı ııe oııti deınol<ıotil
bazı hiikümleri ı,,ardırli, bunkırııı Bü!]i]L Milleı
Meçlisi taro|ınıJcn rcdd.dilaceğini umagofın.

S - lJugiitkü lş Konunu iııLlcında ne düşü,
ıüyorsunuı ?

C - ÇoL şeg ılişiiniigorunı. Bcn mcmlıkcti-
miz için larrm olan lş Konunıı üzerindcli fikir
mücadcleıinc 1934 gılında IJalıLeıirdc çıLardığım
S AV AŞ pıct e ıi n J e Li nc şı i gut ım lı baş lamışt ım
O gündcİ hıgünc kodar mcmlılııt amduğum
bir iş Lğnunu a Laı.nşamacli, Size galnız şuna
söylelegim ki, gıeıi gasaL edcn bir kaiun de,
molıratlL lıanun ıagılıımaz.

00neİ
YAZAN:

ESAT ADiL MUSTECABİ

Tünı(ıVtDt ı(tiY
Tüık köylüsünün içtimai

durumu
ı

Köy ve köylü meselesine giriş
1 -- [ç politikada köy, ve köylüoün

ye ri:
A - Ttlrkiyede köy. İstihsal ve is-

tihlAk bakımından Milli ekonomi bünyc.
sinin gövdesini teşkil eder.

Köylü iıe, yizdc y'iz toprağa bağlı
va|andaş deoektir. Türkiyede ;,toprağa
bağlı vatandaşlar yılnız köylüleıden
ibaıet değildiı. Şe}ıir ve kasabalaıda
da büyük bir halk kitlesi yarı köylü sı-
fatını tışır. Bu bakımdan on[arın iktisa-
di ve içtimi durumlıtını da köy mese-
leleıinin çcvresi içinde tetkik. etınck
icap eder.

B - Türkiyede köylü ve yarı köylü
halinde oobeş milyona yakın insan yaşa-
ııaktadır. Nüfusuıauzun takriben % d,1 i
yalnıı köylülerden ibarettir. Faal nüfu-
sum!ız\ııt 2.4 8! ı'rr,i toprık istihsılAtı
ile uğraşaılar teşkil etmektedi. ki, Sov_
yctler birliği müstesna, hemen hiç bir
memlekette toprığa bağlı nüIus nisbeti
bu dercce yüksek değildir.

C - Ekili ve dikili toprak genişli-
ğinin azlığına, istihsaldeki teknik ve
randımaır geriliğine rağmen hususi tica.
ret yoluy]a olao ticaretinıizin hemc.

istYun an
liren mukavemet hafeketi, kügük çete.ci grtıpları lıalinde hemen bu istilenın
,.ı,ifesinde meydana cıktı. Halkı;ı, libe-
ral, sosyalist ve komünisl partiler taıa-
iından leşkilatlaııdırrlan bu hııreketiıı
en büyük iki grubunu EA1VI le ELAS
teşkil etmekte idi. Albay Zervas tara_
frndan idare edilen EDES grubu ise,

yunanistandaki yatandaş harbinin
uaı

HAdiseleri iyi anlıyabilmek iciıı.
jkinci Cihan Harbi sıralarrnda İngiliz
politikasile, Kahiredeki Yunan hükü-
metinin entrikalarrnr yakrndaıtakip
ede]im.

Önceİngiliz politikasr. İngiltere
İkinci Cihan Harbinde üçüz bir politi-
ka takip etmiştir. Ingiltere XX nci as-
ıın başından itibaren, Amerika ve Al-

maırya gibi yeni rakiplerin ortaya çık-
masile iktisaden büyük bir zaafa uğra-
mıştr. Sovyet ihtilali, ]929 iktisacii buh-
raı-ır, Alman faşizminin Orta Doğu pa-
zarlarına hAkim olması bu zaafr daha
da arttrrmıştr. Rinaenaleyh Alman fa
şizmilc mücadele esnasrnda yarıııki ik,
tisadi imkiınları gözönüırde tutaıalr,
Almanyanrn ka,7bedeceği pazarlara kon -

mak, mağlüp mil]etlerin cırdu]arrııdaiı

Almanyaya karşı savaşacak yetmiş iii; l"]!A._.i,:lİ:İi.d_" Kahileye sığınan Yu-
rnillettln- müreikep bii İngitiz oriusu la_n hükümeti tarafından İesmen tanırı.
kurmak ve ingitiz^ zayiatııİ, ure..iy" 4'ğ_' '9 |9" tIT.l*_., ınlqdi yardımi gör-
indirmek, İkinÖi Cihan §avaşında ÜüyÜ]< duğu halde, EAM'la ELAS_ hemen hiç
bir kuvvet oiduğu aıllasılan Rusyanın y"d.11 g.o|Tüy.or, cete muharebelerini
epelıce kuvvetteİ,ı düşmesini sağlamak kendi. imkinlarile ve güçlükle devam
iç'.irr Batıda açrlacak cepheleri mÜmküıı ettirebiliyordu, Oııce Çuderas, sonrıt da
oidrg, k.d".'guciktirmek. İngiltere 51.i_ Papaandreu tarafındaıı Kahirede ]<uru_

tün ğolitika hÖsapiarıııda alclİndı. Flarb lan ve _aslında ıeaksiyoııer temayüllü
bittiği zaman İnğllter. Rusyadan 6ulıu Yunarı. hükümeti, Alrrıanı,a yenilip de
fazla" yıpranmrş 6ir vaziyetİc idi, lratia '"9-,l:.\"J kurtulduğu zaman kurula-
ingiliİ İmparatorluğu İyakta duraını- cak lıüktjmette geniş halk kütlelerini
yaİak bir 

-lrale 
geldİ ve İendisini 6-ç- temsil ve halk kütleleriııi mücadele

"rikanrn kucagıĞ atııak zorunda l"ı,lr. saflarında to_plamış olan EAl\{'la ELAS
Loııdracla köİ g,ibi besiediği tacsrz kt, ın_ iktidarr ele almalarrndan, ve mem,
.Jlrrar" ve fallst iiderlerder,, 41-rr., lekette bil]ıassa _Çörçil hükümeti tara-
yanın kaybettiği Polonya, ÇıIroslovak- frnda^n telkin_ edilmiş, hattA o zamanki
}a, l[aca"ristanl Yugoslİvyal Romanya, Ingilİz_ dış işleri. _bakanı Edeıı Kahire-
brİlga.istan, Arnavİtluk, 

-ılAh. gibi pa- deki Yunan_ lıükümetinin politikasrnr
zarlİıı ele geçirmek hususunda fayda- ıdaicYi aŞağr yukarı üzeıine almrştı.
lanamadr. A"ncak itallra ile Alrnanylııiıı Eden'in Katıireyi srk srk ziyareti, Avam
bir kısmlnr ele geçirÖbildı, Akdeniz 55- kamarasrnda Yunan po]itikasüıın inki_
kimiyeti _ tl Uultin o hikimiyeii 64i 4- Şafı hakkındİ verdiği tüIlü 

. 
beyanatlar

me.i'lr. lle paylİşmak zorundİdır. - yg buntın apa_çık bir delilidir. İşte, bu se-
Hindistan yolİınu emniyette buluııduı,- be_Ple. yani lngiliz menfaatlerinin ser,_

mak iç:iıı Y-unaııistanın İrrııtlaka İngilte- kileJir ki, Kahiredeki Yunaıı hüküme-
reniı-ı avucu icinde buluı,ııııası şarttİ. tş- ti Yunanistanrn milli mulravemet gu_

te Yunan facÜsı. İngilterenin 6u başka ruplarındaıı reaksiyoner temayülleri vıı
milletlerin csareti 6ahasrna temin edi_ harbdeır evvelki şüpheli hareketleri ba-
leıı eınııiyetinden doğmuş emsalsiz 1p- krmrndan EDES'i ve bu grubu idare
lAketlerdin biridir. eden Albay Zerves'i destekledi. Gerek

İkinci Cihan Harbiııin barslaııgrcııı- Lübnan koııgresinde, ve gerekse bu
da Yrrnanistarı İtalyaırııı hücuıı-ıun;ı p;- kongrede kabu] edileıı beyananmeyc
ruz kalmrştı. Yunan ıııj]letiri lırıyiilı bi,., göre hiikümet teş}<ilinde EAM ve ELAS
cesaret]e ve bütürı diiııyay: hryraıı temsilcilerinin kabineye girmelerine
edeıı bir lrahranıanlılrl;ı fasis1 -aidırga- mAni olmak icin önce Çuderes, sonra
na karşr tol:raklarrıır karış kaı,ıs ıriida- da Papaandıeu hükümeti, İngiliz hii-
faa eder görüyoruz. Alınanyıı. Sovyrıt kümetilc işbirliği ederek tiirlii türlıi
Rusyaya [<arşr giıişecrıği biiyük sııveş o1'uı,lara. dalaverclcrc, şantajlala baş
için sağ kanadını cmııiyet;ıltrıı:ı ıilıır.lç r'uldu. ıııi]li l,irlik hiilıümeti kırtulmasr
maksadile Yuılal,Iistanr kısa bir,::ırm;ı:,ı- hrrsusı"ıı,ıda hcı,tlirlii ırıukavcıııeti giis_
da işgal edince, memleketin iaşist zi:!m- tercli, lıu ilıi grubu hall< rıazarrrıda kii-
resi cieı:hal istilAci ile iş birliği yaptı tülemek iqin her türlü iftiraya bı.s
Yunanistanda istitAcıya karşı ırıücadele vurdu, ve faşist saldırganlara karşr

anın Mlllt kurtu!uş satıaşı
hakikisebeplerl

İngiliz ve Amerikaıı menfaatlerine
ayak uydurmuş ajansların haberlerini
neşreden Anadolu ajansile, bu havadrs-
leri şerh eden Radyo gazetesinden, vı,
bunların peşine bir güruh halinde takı-
larak hep bir ağrzdan yaygarayr basan
muhalif ve muvafrk Türk gazeteleriıı-
den Yunan faciasını doğru olarak öğren-
mek mümkün değildir. Emperyalizm bo-
yundruğundan kurtulmak için bundaı-ı
yirmi yedi yıl önce Türk milleti de biı,
Kurtuluş Savaşına atrldığr zaman os,
manlr İmparatorluğunun resmi ajansı
İngilizmenfatlerine ayak uydurarak,
peşine takılan birkaç Türk gazetesile
beraber yine bugünkü Babıili cadde,
sinde "Anado]udaki Milli Kuıtuluş Ha-
reketleri" iqin':Asiler, milli birlik düş-
manları, Padişah ve Halifeye karşr is-
yankAr olanlar" yaygaralarrnr basmak,
Türk milletine Amerikan mandasınl ka-
bul etmek, İngiliz Dcminyonu haline
gelmek tavsiyesinde bulunmuştu. Os-
manlı İmpaıatorluğunuır clejeneı,e Da-
mad Ferid Hükümetiııi, ve yaygaracıla-
rlnı mazur gÖrürdÜk, çünkÜ o yere mit-
letin iradesile gelmemişlerdi. Li^kin,
aralarrnda Türk Milli Kurtuluş hareke-
tine katılmrş, halk kütleleriııin başrnı
ğecmis. ve halku hürriyet için nası]
itivtit ti" iştiwakla döğüştüğiinü gözle-
rlle Eörmüs olanlar da btrlunan ve bu-
gün -halen İstikliıl Harbini basarmış ol-
mak]a övüneıı Halk Partisinin kurdı.ığu
bir hükümetle matbuatrnın. bir kurtu-
lus mücadelesi yapan komşu ha]k hak-
kındaki "Asi, isyankir, hunhır cctcci-
ler" sözlerini, politika icabr söylenmiş
bile olsa, affedemeyiz.

Yunanistanda bir kurtuluş savaşr
haline gelen dahili harbin sebepleri
nedir? Halk niçin hükiıme te, irüküınet
kuwetlerine ve hiikümeti destekliyeır
İngiliz işgal ordusuna karş.ı amansrz
bir niicadele,we girişmiştir?

Yazan
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olo 73 -75 ini toprak vc hıyvın mahsul-

leri teşkil etnr ektedir.
Biz, içtioai ve iktisadi rolü bakr

mından topıağı vc topıqğa bağlı insan-

ları Türkiye iç politikasının temel taşı

olarak kabul ediyoruz. Köy
problemini de haiz olduğu bu
yetle tetkike çalışacağız.1 ;

2. Psikoloii ve tarihçe:
A - Bir kısım halk kütlelerinin

uzun bir iarih b<-,yunca topıağa bağlı
olarak yaşamaları ve köylü sıfatını ou,
hafaza etmeleri her türlü siyasi, içtiİ?i
gelişme ve OeğişmeJere ıağmen köy sı-
nırtarı lçindc yüzlerce yıl barınmış ol,
maları başit tesadğfleıin' neticeleri de,

ğildir.
Harici baskı]ara daya,nıcok kadar

kuvvetli görenek ve ğeleneklcr köy
kültüründeki değişmezlikler birer amil
olarak ele alınabiliıse de asıl sebep
milli 'ekonomi 'bünvesiııiı deriı,ı ve esas-
lı değişmelere uğtamamış olmasındıdıı.

Şehirlerin hayat cızibesi artdıkca,
köy ekonomisi şehir ekonomisiniıı bas-
kısı altında dayanaıuaz hale geldikce,
şehir kültürü köylii üzerinde tesisini
aıttırdıkça köylü sıfatını değiştiren in
sanların sayısı çoğalır.

Yoksul köylü maden ve sanayi böl-
gelerine ıkın etmeğe başlar. Zengin
köylü daha cazip olan şehirlerc göç
edıır ve iktisadi meşguliyetini değiştirir.
Bütün bu hareketler en çok köy mah-
rutuuun zirvesindelcilcrle en alt kaidesi
ni teşkil edenler arasında göze çarpır.

Şohirlerin ,doğması, büyümesi hep
bu iktisadi ve içtimai psikoloiinin köy
ve köylüler üzeıindeki tesirlerinin neti,
cesidir.

Memle ketimizde topıak bugünkü
yoksul ve geri duıumunu muhaiaza et-

tikçe, köylerin teknik ve kültür geriliği
köylü nufusu ile toprak gcnişliği arasın-
daki tezatlar bettaraf edilmedikçe, şe,
hir cazibesinin tesiri altında bulunan
köylülerin şehirlerc akını devam edip
gidecektir. Şehirler ise iktisedi organi-
zasyonu bakımından bu nüfus toplan-
ı!ıasını muayyen bir ıefah seviyesi için,
de kadrolaştırmayıcağından şehirlerdeki
oaddi sefalet dıha {azla grtacıkhr,

B - Türkiyede uzun asırlar köy
ve köylü tarihinde büyük ıiyasi değiş-
oeleı olmaroıştır. Oımanlı lupıratorlu-
ğonuı kapı kullarıyla idıre odildiği de-
virlerinde halk kitleleti kendilerini istis,
mır eden siyasi vo askeri şoflorinin
temayüllerine göre hırekctc mocbtır kı,
lırlırdı. Her ayıklanmadı kendilcri için
mukadder olan daimı kaybetmek kai-
dcsi asla değişmczdi.

Sipahi vc Yeniçeri münafcreti, Top-
rak zıdegönı ile Saıay arısındaki mü-
cadelelerin hesapları daimı köylülerin
sııtında görülürdü. Hiç bir sosyal ve

ekonooik metodu olmıyan basit görüş,
lü müverrilıleıle, hadiselcri kuyruğundan
tetkik eden bir çok modcrı mütefekkir-
lerin bu hareketlorden çıkardıkları neti,
celer yekdigerinden fark edilmiyecek
kadar şaşkıncadır.

Hakikat şudur ki, uzuıı asırlar bir
köylü kit-
sağlılı ve

ve köylü
ehemmi-

çok sathi inkilAplara rağmen
lelerinin nasibi kültür, ıefah,
adalet unsurlaıından mahrum

Sahifc--5
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hayattan ib ar eti kalm ıştır. OnIarı', kurtı-
racak _oIınj_ancak. Cu_mhwiyeı, re jimioiı
cevherijolan hakiki dem okrı sidir.

C _ ls]6m hukukuna aynen bağlı
kaloış olan Osoanlı imperatorluğunda
toprağın altı ve üstü teorikman Devlete
ve onu mutlak olarık temsil eden pı-
dişah otoritesine aitti. Köylü aocak
toprağın menfeatlerine tasarru{ edobilir-
di. Bu sebeble toprak üzerindeki hü-
kümranlık, otoritenin yüksek hukuk
kaidelerindendi. Fakat bu hükümranlık
kollektif bir ekonomi zihniyotiıi değil,
toprağa bağlı kölelik zihniyetini temsi
etoekte idi. Ortı çağ toprak hııkuk,
sistemi pek az değişikle Osmanlı lmpe
ratorluğunda uzun zaman hükınünü yü.
rüttü. Parçalanmış kiıçtlk toprıklİİ
işIeten köylüleı beş guruba ıyrılnışlardı:

1 -- Doğrudan doğruya Devlet hı-
zinesine ait topraklar üzerinde çalışın
ırgatcı köylüler.
trğx 2 - Askeri şeflerinin yaıi tınır
sahiplerinin hukuki otoritesine hığlı
erazi işleten köylüler.

3 .- Şehzade, vezir ve beyleıin ta-
saırufundaki eraziyi işleten köylüler.

4 Vakıf erazi işleten köylüler.
5 - Kalc muhafızlarının hüknü at.

tındaki yurtluk, ocaklık adlarını taşıyan
ırazi işletcn köyltiler,

lşte o dcvirlcrde köylüter bu bcş
Çeşit toprak cfendisinin kölesi idi. K6y-
lü elde ettiği toprak hasllitından [13,
zcımet, vakrf, yurtluk, ocaklık adlarını
taşıyan ve toprağın efcndileri olın Vali,
Kumandan, Memur, Asker, Sipahi vc
Kale muhaiızlarını vergiler verirdi.

Toprağı bağlı bu halk kitlesinin
zamanla vaziyetlerinde husule'-ğ6İİİ
huLuki değişneler neticesi toprak mül.
kiycti elden ele geçereL bugüıkü vazi-
yeti almış buiunuyor. Bu hukuki tasar-
ruİ değişneleri köylü sınıfını bir takım
iktiıadi guruplaıa ayırnış ve bu surctlc
bııytık toprak sahipleri, büyük toprak
sermıycdarlırı, orta hılli k6ylü, iıkir
köylü, yoksul ve yırı eııekci köylü gu.
rupIarı tcşekkül etmiştir.

Tırih boyunca devam eden vo şc,
kil değiştiren fakıt köylerin içtinıi,
iktiıadi ve kültürcl bünyesinde osash
bir dcğişiklik yapmıksızın köylü duru-
munu daima olduğu gibi nuhaİazı et-
miş olan bu sistcm her Memlekette
olduğu gibi bizde da geri ve! istismırcı
bir karekter taşımaktadır.

lçtiuıai ve iktiıadi.durumu bıkımın,
dan TürL köylüsünü tari{ etncL icıp
ederse bir Macar, bir}[ Amerikan, voyı
bir Fransız köylüsü için dc doğru olan

şöyle bir tarii yapabiliıiz:
Büyük ırazi sahiplcrinin, te{ecilerin

köy ve kasaba bezirgnnlarıoın goniş
mikyısta istismarııa maruz bulının
hususi mülkiyete bağlı, tekniği geri,
kügük müstahsiller guıubu.

ıı
Nüius ve topnak bakırnından

gruplaşma
] - Nü[us
A - 1!135 lstatistiklerine göre Tür,

kiyede 34876 köy vardı. Fakat 194'z de

köy sayısı 43486 yı yükseldi. Bu ınik-
tarın 34465 iude nuhtarlü teşkilötı

Devamı 8 de
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niEütünl dünyı burluva muhitleriodo
olduğu gibi bizde de, Anatol FrınsL
büyük bir romancır büyük bir nisir ve

onder olcrak ta büyük bir mütefekkir
olarak tenımağa çılışırlar. Biz bunlırı
inkir etmeyiz; fakat bunlıra ihve edile,
cck bir ccbhesini de ortaya koymakla,
binisil münekkitlerimiz tarıfındon ibli,
sane bir hareketle tıvsif edileceğimizo
eminiz. Hakikıtler gözlerioize batır, ku-
lılılarrmızı tahriş oderken bigine kılmal
insınoğluna yı|rışir hallerdcn değildir.
Bunun için A. Frans'ı her cephesile öğ-
renınek ve onu seviyoısak, sırf odobi-
yatçı olduğu için değil, bir idsalist, bir
divı adamı olduğu için dc ıevmeıin zı-
ruretine inanıyoruz.

A. Frans, içinde yaşadığı mütefessih

muhitin reziletleri ile, arıu ettiği cemi-
yetin fazilatlerini uzlaştırırıık istedikçe
kederleomiş, hiçbir şey yapemamönın
verdiği sıkıntı ve ıztırapla, igter igtemoz

bedbinliğe süıüklenmiştir. Hemen he,

men her eserinde müşahode odilen o

san'ıtkiıanc istihzının sebebi de budur.
Gengliğindc uğrışhğı razım, tarihi

ve ielsefi bilgisini ifadeye kifıyet etme-

diği için gittikçe nesro tıveccüh etti ve
Allah tanımayan felseiesi ilc, insıı ol_

duklarını idriktın bile aciz olğn ,ayıf
ruhlu burjuvı münewcrlerini çileden çı,
katdı. Fakat, henüz yirmiyedi yışıoda
ken rıe§rettiğl (Silvestr Bonır'ın Cür-
pfiı adlı romenı, buriuvı hissiyıtını uy-
guıdu. Kendi kubuğuna çekilnıiş bir ki-
tabiyai alimi, bir antika merıklısı olın
roman kahramaıı Bonır, bir papaz|ı yaz.
mış olduğu "Müzehhep Efsanc,, ıdlı bir
aotika kitap için türlü maceralata ahlır,
sonra da Jan ismindeki tfiştünü bile iı_
bat otmemiş olan bir küçük kıza aşık
olur. V.s.. Romaı burjuvazinin çok tek-
dirine oazhar olmuştu ki, A. Franı'ın,
bundan sonra tılii yaver gitti; sonradaa
kırııı olın bir sovgili kaıındı; edebl
mahfilleıle sıkı bir alika peyda etti.
Arkg arkaya verdiği eserlerle şöh.
retini yaparak 1896 yılında elliiki yaşın_
dı iken, .Ölmezlep arasına kırışmak
üzero Rişliyö ıkademisine kabul odildi.
Anıtol Frans, arhk tam bir buriuvı idi;
yıpacığı şey, edebiyıt heveskirlarının
modhü senısını diliycrık tefahur etnck,
hayatııın sonlarında raha! sakin ve isu-
de bir hayıt yaşayarak, kıdife koltu-
ğuudı, kuştüyü yastığmda ölümü bekle_
mgkti.

Fıkat, buriuvaziyi daioı mutazarrır
edecek olan bir sürpriz, onun hakiki mı-
hiyetini tebarüz ettirmekte gecikınedi.
Kitapçı olan babasının sayesinde edin-
diği geniş buriuva kültürü, onu bütün
ömrü boyuncı müteessir etmesine rağ-
men, zam8n zaman ka{asında çakan ha.
kikıt şimşekleri A. Frans'ı, insani va-
ziİelerini yapoağa sevk ve icbar etmiş-

tir. Haksızlıkların son deroceJe burju-
vazinin korkunç ve ölmeğe Amide çeh-
resini ayan ettiği bir sıradı, Dreyfüs
hadisesinde, evvelce aristokrat hissiyatı-
na mağlup olarık .domuz huylu, diyc
tavsii ettiği Emil Zola'ya iltihak edcrek,
yüksek zümreain en şeıeili (?) akade
mlsinde, sosyalist olduğunu il6ndan, i,-
çi toplantılırına iştiraktın ve irtica ede-
biyatının ııı kıaunu chn "rın'ıt ssn'ıt

lnkılipçı Müneyvop
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uklarını idrAkten iciz olan zaytf ıuhlu

burjuva minevverlerini çileden çıkaran münevver
igindir,, kııununu inkardan çekinmed i'

Yahudi bir Fıansız subayı olan Drey-
fiis,:lıanlar-hesabına casusluklı itham
odilerck;,ı divanı harpçe mahk0ın edil-
miqti._ Buna rıukabil hıkiki suçlu Ester-
bazy serbestçef dolaşıyordu. Pıra aşğı
aristokrasi vo onun iftiralarına inınanlar

Ftıgdiİleytarlıgını _ körükliyerek Drey_
{üs'ün tecziyesini makul buluyoılar, ha-
kikat ve adılet aşıkı olınlar da, Zola,
Jores, Frans, kuvvetli olmaselar bi[e, ir-
tffi;'Lüdıfiliğini yapan ıristokrasi ve
b_urjyaz_i _i!e_;ıücgdeleden,_çekinm iyor-
lardı. Gayre tleri,-,geç olnasına rağmen
semeregiz kıluadı; Dreyfüs bcraat efti;
fakat onuı cesur ayukatı Jores, bir müd-
detisonra öldürtüldü ve şu hazin ve
h_az!n_.9lduğu kadar dı tiksindirici oeti-
q9y5hlkln ki, katile suç isnıt edilmed i.
haksıziığın bu kadarına tıhammül ede-
miyeı vo 1908 de "Pengoen adıları,,
adlı lıicviyesiai neşrettikten sonrı bir;n-
ci cihaa harbinde, göaüllü olarak vatan
müdafaasıaa lcoşan A. Frans, radikaller-
le birleşerek, bu ıdıletsizligi şidıJetle
protesto etti.

Lakin-bütün bunlara rağmen o, ka.
fasında yar ,oden kültür artıklaıından
kurtulamıyordu. lhtilalci yaratıltşı ve
keskin zekisı bu bayat kültürün hırsbi-
sindc tenakuzlara düşüyor, bir taraftan
irticıın ıleti olmaktan kendini kurtarır
ve proletaryanın zaferine inanmaktan ha-

li kalmızken, bir taraltın da, .Allıhlar
suıamışlırdı r, .Melelclerin isyaıı, v.s
gibi romınlarilo bedbinliğin folsofosini
yapıyordu.

Fıkat bu hıl zıil oluyor, bir zaman
geliyordu ki, o, bütün varlığı ilc davı-
sına inınıyor ve inındığını anlatıyordu:
Mıdenki "çalışmı şekillerinin, (yıni is-
tihsal münasebetlerinin) tdıima değiş,
mekte olduğunu, essretc kölcliğin, köle,
liğe gündelikçiliğin halef olduğu, nu

biliyoruz şu halde "sermıyedarlık rej i.

mi,,nin "kollektivizme müncer olacağı,,
na inınmak zaruridir. Sınıfsız cemiyette
harp afeti bulunoadığını bilen A. Frans
maziye, yani yazılı tarihten evvelki da.
virlero bakarak "harbin, sosyıl hayatın
osaslı bir şırtı olmadığını zınıettirecek
deliller,, göıüyor. Ve madenki, "işçi-
lerin birliği, düıyaıın sulhu olacaktır,,
öyle ise. "bütün insanhğı birleştirmeğe
başlayın rabıtalar,, proletarya sınıfının
teşekkülü ve inkişafını hazırlayan rabı-
tılırdır. "Ihtil6tların, mübadelelerin dai-
rna artmakta olan çokluğu, bğtün hükü-
met merkezlerindeki nali pazarlar ve
kötü çarelerle nafile yero istiklAlleri te-
min edilmeğe çabalandn ticari pazarlar
(yani müstemlekeler) arasıodaki mecburi
tesanüt, milletler arısındı sosyalistliğin
süratle artması, bütüD kıtalardaki kı-
viıılerin er geç birleşmesini intaç ede-
cektir.,,

Demökki, Marks'ın "bütün ülkelerin
proleterleri birleşiniz l,, diye hay[ırışı
onun dı Lulaklarında çınlamıştı. Kapi-
talist tezatlarının son hıddine yaklaştığı
bir sırada, A. Frans\n, bu sesin ulviye-
tine inanmauası için hiç bir sebep yok-
tu. Hiç bir milletin efendiliğini kabul
etmeyen, ırk üstiinlüğü denen saçmıyı
reddeden adam zaten başka türlü düşü-
nemezdi.

Kıpitalizmin en son merhılesi olın
eopeıyalist dgvriı "müstenlele poIiti-
kısı,, onun içio "barbarlığın on son şeL-
li,, dir. Medeniyetiu bu barbırlığa alet
odilncsi ise, insınlığın yüz larasıdrr. Bu
vıhşete bir soı vermek içiu, "işçi sını-
lının lcöfi derecede tensik,, edilmiş ol-
ması ve proletaryanın kendi kuvvetine
in&nmış olması lAzımdır. Bundao sonra
yapılıcak bir inLılApçı harelıctle <Iııpi-
talist' sosyetesi, kollektivizm sosyetoğıoeı
tahavvül cdebilir ve bu devir sısyetcsi
<ısri sosyete, ferdi fasarrufun. tamımon
iIgasına müstenittiı.,

Sosyctenin tekömüliinü böyte ileri bir
görüşle mütalia edebilen A. Frını bir
zaman geüp te Sovyetlerin nüdafaııı zı-
rur.tini duymuşsa, veya işcilori üçüncü
Enternasyonale giımeğe teşvik etnişc
hiç şaşoamalıdır.

Bir yazıoızda (Gün, sıyı ı 20), de/l-
ğiniz gibi, ''biziıı kültürünüz, nı mücer-
rtt ve metafizik ne de değişmoz biı ka.
lıptır; biziıı kültürümüz ictimai ve poli-
tik mücadelenin, inkılApçı harekotin ede-
bi bir ifadesidir. Hayatının sonlaı.ındı
A. Frans bu kültüre inanmış ve onı hiz-
met atmiş oldığundan, bizzaruıe rsın'at
san'at içindirı palavrasının müdaliliğini
yapan dünya burjuvazişi tarıfından ge-
niş İültürünün bu cephesi unutulEık isten
miştir.

Biz soruyoruz ı

- Ey nüneLkit geçinĞo, tozlu kğtüp-
hane rıilırıııın gıyretkeş fareteri. Bil.
mezliktıı geldiğiniz haltikatlaı şahlaır
yor. Kendiıizden ıandığıoız buriuva A.
Frans, proletarya kavgasının bıyrıktaıı
oluyor. Buna no buyurursunuz?

F. HıKME,I,
ıl

ıillGiLTEREDE DOçuruı uı
Bir millotin bekısı annoler ve go-

cuklıra gösteriloı ihtimamı tabidir.
Gegen 10J yılın son 25 senesi zarfıoda
lngilterodedoğum bakım servisloriıin
tesieine çok ohe omiyet verilmişti.

Evvelö, Türkiyedo tınınmış bir ismi
zikrediyoruo. Florence Nightingıle'i
bopiniz tauırsınız, Üsküdırı ziyaretioi
pek iyi hatır)ıyorum. Floreoce Nightin,
gılc'in insaniyet uğrundaki işinin başla-
dığı oski hagtaoenio bulunduğu yere
bakınca onun lstanbuldı bışlamış ve

şimdi dünyaıın har taraiını yıyılnış
olan ilhın verici çalışması ncticesi hıs,
ta tedavisinde vücuda gelen ıııüthiş ge,

lişmeleri dişünme kten kendimi alamı
dım.

Hııtalığın önüne goçmenin onu te-

davi ctmck kadır öıenli olduğunu id,
rak odeı Florerıce Nightiıgale bir hıs,
tabakıcı sıfıhyla yalnız bir rehber ol-
ıısdıış, aynı zaoanda ilcrisini gören bir
klhin olouştur. Oıun fikri üzerine 1892

seoesindc ilk defa olırak anıelik bilgisi
öğretilmeğe başlanoıştır. Evlerinde an,

neleıi ziyaretle onlata kendi ve çocuk_
larının, bilhassı, yeui doğao yavruları,
nrn sıhhatlcriıe da;r öğüt verme'eri için
Sığlık memurlırının istihdam etınelqrjne
lngilterede bazı makamları iknaa muvıf-
fak o[an keza Nightiıgale olmuştur.

Şimdi mevcut olın Devlet idaresin-
deki bir sisteoe görc. çoc,ık doğurrnası
yaklaşan her bir kalının evine gıdilerek
kondisine vo çocuğunı naııl bakıcığı
hıkk,ıda öğüt voril'r. Savış dolayısıyla
Sağlık memurlırının azhğı yüzünden
grup halinde öğretim tertip edilmiştir.
Aıkarı'da Etimesut'tı ve lstanbul'da

00cul( BAI(ı$ $Ent,ı$tEnı
Edirnıkapı'dıki Sağlık merkezlerinde
bu nevi işler yapıldığııı bıtırlıyorum.
Fıkat işin taammiim etmeıi 16zımdır.

zikredilgcek dahı iki isim vardır.
Bunlardan birisi geçcn tüz y:hq 56Dıı-
nı doğru Pıris:t. Ch&rit6 Hıstanesindc
yeni doğan çocukları oahsus bir klinik
ıçın Dr. Pierro Budin'dir, Dr. Budin
zaoan zıına! sıhhıtlerinin koıtrol edil-
mesi için ıaneleri, çocuklarını kliniğa
getiroelerine tcşvik otmiştir. Bu husustı
Dr. Budin şimdi lngiltcrede "Yavru Ba-
kım Kliniği,, nımı altındı tanınan çocuk
bakımı alanında bir rehber olmuştur.
Tekmil doğum hastanelerioden gayri
başkı yeılerdc de klinikler kurmuştur.
Listik omziklerin şiddetle aleyhinde
oluşumuza rağmen Yavru Bakıın Klinik-
leri çok rağbet bulmuştur.

Yavru Bakım Kliniğinde yapılan iş
de bu nevidendir. 19,14 senesi zarfında
lngiltereda ilk defı olarak bu kliniklerc
götürülen bir yaşııdan aşığı 531, 492
yeni doğmuş çocuk vardı. Bu rakam
tekmil sağ doğanların takriben !( 71 ini
toşLil eder. Aocık hayatlarının bu en
bı,hranlı anınilı tekmil yavrular kontrol
alt,na alındığı taktirde biz meonun ola-
cağız.

Görüyorsunuz ki bir memleketin sığ_
lığııın en kıymotli miyarı çocuk ölüoü-
nün nispetidir. Bu da hayatınınilk seoe_
si zarhnda doğan 1.000 yavru aıasında
ölenlerin rniktarı de,nektir. Bu memle-
kette bu husustı vukua gelen 'ıslahat

bir kırırda olmuştur, (akat dünyanın
en az ölüm nispetine maliL olan Yeni
Zclandadaki nispete varoak için daha

çok gayrot etogk lAzımdır.

lngilterodeki halk sıhhati alaıında
yapılnış büyük terakkilerden birisi 1936
senesindeki Halk sıhhat kınununun
yüıürlüğe koımuş olıuasıdır. Sıhhat Bı-
kaılığı loğusa vc emziren aınclertc 5
yaşına kadar çocuklırın bıtımındın
mes'ul tutulmuştuı.

Bu isıbetli kaıunun neticesi ne o[-
muştur2 Miııl olarak 19il4 sencsini aIı-
lım ki o sene zarfında bir rıpor neşro-
dilıaişti. O senede 1941 tanc gobellk
kliniği vırdı. Bu,ıları dcvam cden an-
nelerin sayısı 583832 yi bulnuştnr, Bu
kliniklcrde yapılan iş prcventif tedavi-
nin belki en iyi oisalleriıden birisidir.
Yioo tekrar ediyorum "tedbir alınak tg-
dıviden daha iyidir., Anneleı gebotik
zamaıında zauıan zamı! iluryeıoye
tabi tutulur ve kendilerine porhiz ve
sihhatin diğer şekilleri hıkLıodı öğit
vorilir- Bu gebc kadın!ıra C vitamioini
havi kondınsc portıkal suyu dolu şişe.
lcrle A ve D vitaminlcrini hıvi lcapsül-
ler verilir. Dünyadı mevcut yemişlerie
denizdeLi balıklaıdıo tıtmık iıteyen
d ostlırıma lstaıbul'a gitmeleıini tav§iye
ederim. Normal gebelik için .luayyen
bir gıda esaslı olduğundan bu memle_
ketto şimdiki yiyecek kıtlığı esnısındı
gebe kadınlıra fazla süt.,ve diğer ıeıi-
kaya bağlı yiyecek vcrilir. Bizim mem_
lekette anneler vitaıinlerini şişodcn
alırlar. B;zler aizin kadır bahtlı dcğiliz.
Siz vitıminlcıi doğrudan doğruya mıy-
valırdın alıyorsuıuz. Bu koıuşınıyı
din.ediğiniz zaman, Boğıziçinin uıık
kıyılarında kiraz ığıçlırı .bclki heh be.
yız bulutlara benzeyen-çiçeklere bürin-
müş olıcılıtır.
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igin hıliki iedakirlık yalaız kocalaıını |husule geleceııtir.

hızırlanmamız lizımdır. Harp için ev- lıeket tıızları sona orecektir.

Pearl Buck'ın Amerika birliği ve Asya (American Ünity and Asla ad]ı kitabından

delce bu zaruri ayrılığı giderecek lıiç 
| 

yazılı idi. Buoun 
. .manasını şi-di .dahı | onıa.. uiıtİ. insanlırlı "şİt 

,,"za.iyl. l 
t"l İİ ,;,,.j;-;1İ

Mcmleketimiz hallı ise diğer ınemleket- | bu kadınlır yanılıyorlar f akat ben "" l İ]l]" *,*- -

lere nazaran daha refah içinde o|upIlaı, oy,pünoı,yo.r.'ın do url".,r6dg y.ı_ | 
--"l"l*".iYen 

k_adlnlar 
,iÇin . 

YıPılacaL 
I 
kıyik

bombaların tesirinden uzaktıdır. BrrunIn,, iktİsadı menfaat gıyosi güden"rul: kf.r,!"k iyi işlbr,vardır ki, bu ba,liıalkr ku.aiı

Amerikan [<adınlaıını geleceğin açıklığı|lik yapılmıdıkçı yınlız l.adınlır içinIdan ne şekilde istifade edilebilir?.., Ka-|iara,
ile karşılaşdırmaınız lizımdır. KadınlarIdeğil biitün cemiyct için fenı neticeler Idınlırın çalışabileceği sahalar variır.

hırpten sonraki zaruri neticos; ;;: |İ;;jı ;.; .;;;;;;;, ";*,,,#;;,.;] |k,.a"n.t iç kimso kadının işe yaramıdı- lzorlanıü|ttı.ı'Yğnıı*h",+>.ıil't,

kctiııizde kadın mıktarının ;#H:|;;;;;,l,'i".""'ffir,.. |8ııı 
,oaT"'"J",*,. . 

' 
. l*İ,İİ}tTJ*h-jH#J:ilTf

askeıe göndermek, fabrikalarda çalışnık I Kadıılar bir erkek için arılırında I Birde sulhün idaoesi harbin giderilınesi |İ"1.'1.fiİ'
doğil yırını yapmak için bu gündenIrekabet ederlerse, erkck_mevki ve kuv-|yoıu.da geıçIerin tahsil sistemini d" lfiİlbnr.ı.
mticadele etmeleridir. |vetile gururlanacık vı bunuı neticosi lpıanl"şt,r-. vaziicsi öğretmenlik yıp. l,dnfk;t, lĞbarrğ*i

9:İ:ğl:j"l1j:İ:' Jl:"1",',,evbn- | 
dınl,ğa. erişmiş .bir kimie için :.L"T" l ;;;;' 

-;"crübeıerinin 
hatrraıErı

dınları ölmüş olacık (Çünkü AmerikaIlu,4" sahsi menfıatlerin öndo 
-r"ı."ai_ 

|8o'uŞ' sanlP otmalloır, I aiıDr(l.Çğ,

hıro sahasından uzaktadır). l_,_ .^].,.ı u..,.,rr.u,.,,_ __*:__ı] ___;:_lEızda, harp ve sulh meselclerirSi,ı

madıkları için ve hıyatı hızır|anmadık- |o"r".f,""".iru""ği hakikalnı aolatm,val Hemşchrilerimiz arısını
ları için bir çok fırsatlar kaçırılmışhr. | ]"1,.-,ı,,,, _'n" "",,."ı. .,L.tt.. ı.,,l,'".lle getıroek ve bu ıyrılığıları için bir çok fırsatlar kaçırılmışhr. 

| |"1ısaal,v,z..- Bu 
-suretle 

erpckler l"a,n. llu get|roek ve bu ıyrıIığı .nçbtrtplnrlt [!9
İ*,:;:'^!l1 1:lr"_,.|_1:,_u,:^_:"_l1|lü,ı'kotıyııkıa "ıd" ede-iyecek,.. ,*lT]:o"_:_i:,i:l,İ|:]'1?İ_::İlTp:fJlil]
bitiminde artık cski günler g.eri gelni,Ikıdın için hayat d.ırİ uİ. mücadeleIdar genişlotmeL birliğimi*l_ıo

rietden yapılan hızırlıklar anide.husuleI poligıminin hültüo ıürdüğü nıemle.Iyotle meşgut almaıız
gelen sulh için yaPılamaz. 

'i:O'll :1,1" |ı.otı"ra"İı aile yuvılarında İİç u;. ll" I Bi, k.d,nl". ç,

1l ı::,:_:_ 'il'_lj:f, '||r_l:l,,^'"'j';': ldet gerçekleşeJez. |,e 
"Jtışti,coıe.i.izi

rji".f]T::_,o::,_'::,':,,::_,:t']: s-,i:l ıi"tic", su]hte z"fu,in "ıd" ,diL".iIt""ıd; İ;;;;;.ör,;'i

mesi çok zordur; siıaha ,h*ıy:;';;;,l'"'',{"H'İ ;,',H;"";'; fedıkir o[maııd,, l:: i:.1o::::,_*:,Jİi;:qfu,jl'i,Yir"qİll"İHT'ffiİ,l#ffir:H:

hallerde harbi zafere ulaşhrlr,_:: 
_|TrIkadına bı6.1ıdır ve kadının ş"hrİ;";;l;;İrİr,n ,"r"c"ği bit

§hTİi:l" Tj;iİ-,:iİ;,ıi"ııllı*:lşiüi,"*:,Tİi,:;:.',T""j::Ii:::,.ilLŞ.i-ti.ıli,:,$*

leşemcz. Sulhte zaferi gerçekloşt;..İtt" 
I y"t" İtyiıı. v"ra,-l".İ. İrı.""u;ı;.' grldi şıhsi ".nıv"tfni,'r{,"]j§ahlt 

li
dıha çok kıdınların ıolü olacıkhr. Isuıctlc. evvelce evlerde }apının kad,n- | unutmalıd,r ,u Yerri İİÜİ.Y| 'nUa
Bunı sebep onların erkeklere oisbeteı|lar serbcstliyecekler; cem'yette fenal,k- 

| madıkça zaferin. gurççHgşaoiypç

rotııok l§zıodır ki bu da zamana baglı |kiıd" yuş"-,yİ- k".". ,"..";idİ..- Rrf.; l Harp bitioindeki hıdiroİeıda.
olduğundan sulhte zafer hemen gcrçek-|ve bedenen İıdın buıı hazırsa beşcri- | 

kafssının da rolü oinifitül'Kidiııı ı

miktarcı çok olmılatı değil, bazı işler-|lır düzelccek ve iyi bir idıro temin 
I düşünmelidir.

de erkeklere nazaran dıha müstait ol-|ediloiş olacaktır, I"lT|lT ili:' 1l.":-l yırının btıytık 
,ışıcr:i', içiı.;,t**İlİr'İrÜ;İİ'#l,"lmalaııdır, Bunun için kızlarımızı h_arp-l9:;'i 

:!::fl_'_Tl 
or_:: "l]'*":.ih: luoru#"u ıAzımdır, ancak bu ,,,j,lİİi,Ji#'İJiliiisten sonraki hadiseler için hazırlamımı: I sındı çılışacaklardır. Kadııın göstero l:-i'"- ,,]] la"nrtttb"ıdn ,tu,

lizımdır. Iceği iedakirhk kıymetini arttırır benIKıotn Yarınr Trİ:İ':::,!'İİ,JE.,İİ'o'flolirlll",dkuyaİdıizımdır. - ----- - 
l ;,- ı;;a-;ı* 'k;;;"il, ';;;.,;;";"; 

I 
kıdın yannr 

üi9,*j'f ","+İii ,JE , iılh$ [lil#ıT,ffi}"icği;:;
Hııpbelkibugeıçtorincvlenmolo-|kadıılıerkeğinoüiaviliğiniispattıbir|zı,ergeİçe{l€şeo$eceKflr.llffi,*ffi

rini ve noımıl hayıtı ııhip olmalırını lın bile fırsat kıçırmiyanlaıdın biriyiıı| * * + l ' *?İlİglf,|, J{9; i, 
"",,T 

.İİ

daima müessir bir rol oynıtamışdır. |çok kadınların evsiz, crkeksiz ve ço_|meselesi münı'.^gşa edilmez, bu husustaIKahire hükünıeti ilin taki1., edileiı pulİ_
Kadının evde ipiik biikmiyc başladığı 

| 
cuksuz yaşamaları ouhtemeldir. Kadın I sual sormak mın6sız telakki edilir, oıa, |Jt*a. 

kaPiTalisı rej iınin 1;şqifr4[gı {1g-,

dar harpte kadınların yapabileceği işleı 
| 
münasebettc bulunmıktan çekinmiye- | -ur"uttur. Amcıikada ise milti hayat I Tila.,pa: lak..r.e ı,eıı,Mctans+.ışliıııtiıiın

ijj;:.ll,J i.Tİ]ı"i:İr ;l,H'x 
I 
H;, "İ;Jl,i:,T.l1"#İrf, :;l*".':H 

| ;:*"a;"" *l:i"ii.;T:, l1H 
l f,l;fuil:iiJi,,d$.trffii,Tİ#F

bir şey yapılamamışdır. Bu ayrılık Ane, IiYi .anlıYoıunı. İ,larp sonunda erke9in Ibaka.Iar. Bir Amerikan erkeği ise ka.|;,ecekti. ingitterc'ltİffiaifrb*İ'*.
rikada çok bariz şekilde ınüşahede edil-|ad.edi azala.cağrna göre erkekle müna-|dının oıhiyetiıi beliıtoenin zayıf|ığa I 

Yu ııaıı hükiıınet ruiji a}lgiild"'b!r--aİ{_

::.|r*;__Tl",::ij",. 1T,:'T,::::::l::İ:j::":;oi:]":- T::::i:.^,"}:|-",*.]::l::"i-t ,::k-*ıjğ:1" 
. 
iş:,:t *o;ıll:l§H:,*:::,jxT;ltr o**H: pş*

erkek kadar kadının da ıolü olduğunu l*U.|:.r":"! bu dı kıdınların şahsi şeref 
I drışün tir. çin c,k""kt..inj" ise bu gibiIoT:j'":'":::riİ1,9ı4.ı,^toıhaldaılYdıia.

düşünerek lradınlar üzerinde duruyorum.Ive iffctlerinin kaybı neticesini doğura lr-_.._^.
Amerikan Ladınıarını "ı"' ii"ı,.,|",ı;;;:;; ;;;;' j: ;#j:.#|*:ru;,.*t;T: ı:",,ffi:i,J"a!:Ii,,.{:Tjştİ:,#-İİffiEİffilŞf*Amerikan erkekleri dünYanın '}l|"lltlflT:1 o:"l, h"u',':. ,.. ., 1pışmasııdaki muvaf fakiyetinde ,nt"..ı, | 

ırrİao. İ.lıı, ^rrarİ]r' 
1r,,a.,işırn,,. te.ı*

İ,.':,J::İ';l;}İt*l,İjlİiJiL"*l:lili,:j,,İ:u'İi:;"'u;';"ilrİ","i:Hlq;" i,tiı"J"'"t.".i"i oğ..iT",,I]::. [*lii:H;,H::X,Tfli'j,Hf]İs§İ;
1*::T[ıriıgl,,:. İiTı.|İ:jİlİ:*::: ;İ::J 

,;1;ii:1" ;:Til"fiİT:liiil'#:,XT"".T;:;İJ il,l*l ?J;i#lH,iİ,,l"**'"Tit,,:,:Tf*,;ry,n*:
::li"no',}"İJlİI"il,iil""""jijİrİ;j;:|İ":İ"İ;#"'i,i,l",Jİ" ;_,İ;ı 

,!d",İ;|;;";;,n bir yardir" oıarak say,ı,nam-lr*İ*i:ir$sl4r,ı 
Lffiiıi,l,J:

ı(A[Iıil UE ZAttR i Yunanistan,= ,i. lyalandaşharbi
.. Iamansız }ir mücadelelr| girışnıi,_; <ıIar,

Harp, kadınla eı|eğin ayrılmasında 
I 
imkdnsız. kılacaktır, harpten sonra bir| Çinde kadınla ıl|.ği. . 

müsaviliÜi 
I 
Yunau 

, 
halkrnı ikiye l!dyİrd_ı. 

cünkii,

beten daha çok olmısıdır. Bu vaziyette I Kadınların tahsil sisteminde değişik- | Erkoklcr harbe gittiğindı k_adınJar- |ınası için ingiİİz 
"İor"" ui,tliİ" İİJJı,_

bunlardanb iı"i yeyecek işlerinin idıresidir.

Yuvayı erkekle kıdın birlilrte kurar-|olarak erkekle kadın arasındı fışist birILak suretiyle harp bitim.nde kadınlırı |it{istgp1, Eevin.'ı 1Güııo*iitı ı Kbrıt}Mde

laıını Yetiştirebilmelidir, Bon dul kadın- 
|dinleıip crkok hürmet göıocektir. Ka,|çocukııi,n kai"s,nda y", ut-ışii, ,4 llY*:_:ll|_İll_bT_1:ll'FtJllt$g-

fiiilı1-,}11lt'"il:,"i,,i:,T,i]işi|şx"*;şı*,:*,t1!,,pil*j,,lffi;i*:#J*[ ;nl.;ffilffişTiffi_ffi#rıı-ry.ÜT"ffffi
- -l_ -. :l.ı:_-__l__._- l.^_J1!^-:

;"1:',;;,,'.':'#i,.|J-1',Hil'.l*lru"l;til,;:1i1';Jl*,#' ,ii,l'İ:ffi:Iii1,;ijT;; _1i+.iı,:j,i.]lışı"jj{la*nff,SeT*ffii-hji§tffimcıdir. 
l ;;"; il.;,..';"il;il::d:';-rd_lP.'. .ı,*: ,ft ."t:,^r_|':I1ı'-ij*t lgıt,:ı1,g__:._ırıtilnııı,g ıcı

arı ölmüg olacak (Ciinkü Amerikalı^__ı^ __._,, ___.__._ j_ !__,_ -^|_^_. Igoıuşe sanip olmalıdır. Yınnkl.Ş;İaq |,,1.1O tlaSe,, m.edbkotişülçüdi kanile

hı.p s.h"sıoian uzaktJr). .-_ 
*l;L::.ffi'#iLli:li: 

"lli"l,"-jjT"Ji:lrızda, 
harp ve suıh meseıcıe;gıı,*ılltııi$afa6şğrn,piişter$,$|qgnıJçlıti

§u nokt.y, hiç bir vakit hütırdaıı|ni öğretmiye ". ;;,;ff';"'fjf§_|ıı"a" mühim esasııra nuluzetdı,,kgbiııt|ftffiffi,lrffİtİHffi:,,}İİHr,ı,"t*

tehlike teşkil eder. Bizirn ,

...,i Ji,t ll.:|l};i:

.j'.ı1] ]1

nf

{ıü,ırOtıet'üt, {dtdİft ,

i)lc
. i ıJ.'l\|tt

1,,araılşi{e_ değil,

, gççıTnlş j,,

,.t"Biflh,:H

,,9p{u]qsıi }qanistaııa,

, uıafı ı.tıtı< çıgnıt,ıtıi
; }ö'tnii{hr+ uhilıttt-
kı cilü olEiı+ınıV jUü mü-

ygşarı*lhİr,,ı truÖt Üıüd, ftıhrı_
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lIim, San'at Politika

Buğün aynı kaldırımlarda ıürünüyor
Oo ,on" avvoline kıdar onu tınır-

3İ. Şlrai tanınoıyacak hatdedir, Ye-
ni adile Ankıra caddesi olın Babıılidcn
gclip gcacnler onu k6h bir kaldınm
üctünde, kih bir dükk6n oşiğinde otu-
ruıLcn g6rııüşlerdir. Ufık tıfck, ve

Ş[lırı}sakat, tao bir ısırlık ihtiyır,
TİlSıkallırı,]scvimli yüzünü çevirmiş,
tir.]Bir zımınlır,!

- Bııiret, Sadıkıt, yızıyor VaLit
Sıbıh, Ikdınl diye lstanlıut'un dört
köşeıinde hıykıran bujıdamın_,s.9gfl49!
zor duyulacık kadır yıvış çikoaktodır.

ı}**
'- 1265 dc Samgun'da doğdurn.

Dıhı memede ikcı, Sultan Mecit zamı-
ıında bizi lıtınbut'a ouhacır ettilcr.,

§özlerini ınlayabilmek için kulığımı
Şömcndöfcr Kenın'a yıklıştırıyorum, o
dcıaırı ediyor;

"- Bizi Istıobul,a scvkcden Kaba-
tıştaki Nımık Pışı idi. On yaşımda
iızetc srtmağı bışladım. [ki sene cvve-
line kadar da sıtyordum.,

85 sencdir gızete satıo ıdım,
nuşmaktıı yorulmuştu, çayııdın
yudum daha alıyor ve yıyaş yıvaş an,
lıtmığı bışlıyor ı

._ Asker olduğum zımın
noba verdilcr. Sinopta kale.
idiıı. O zıman bizim kaleyu
müdürü olarak Baba I Tıhir
308 de teskere ılıp lstanbulı
zımaı,=.Babı Tıhiıi de burıda

beni] Si-
toPçusu
tahrirat

,geImişti,
geldiğim
buldum.

ıMalOmat> gazetcsinilçıkarıyordu,,,
lçiui çekiyor, hatırıları ooo irffiİ

ctmiş gibidir.
"_ En fazlı Ahmet Covdetin lkdamı

Mihronın sıbahını dı, satardım. vakit
dç çok satılırdı. O zıman dıha, Basiıct
Çil;r'SeiEfi -i,!;ıdff tT"-Ji:fi -];gızcteyi 30 parıya alır, 60 paraya sa-
tırdrk. Gündc sekizyüz bin gızete sıt_
hğım oluıdu.,,

Yorgun gözleri duvırlardı dolaşıyor,
"- Gızotelori aldığım gibi doğru

Fıtih, Hıhzpaşa, Sultan Seliıı, BıIat,
Eyüp, Eğri kıpı, Topçulır, Mıltepe,
orıdıo ver elini Davutpışı.. Davutpışı-
dı ıskerlere gızete vcrirdiaı. Beni çok
ıcverlerdi, karavanıdan yomek yerdim.

Köyveköylü
5 dcn deYam

mcvcuttur. Arıdıki bu fark yeni kuru-
lıı köylcrle.Hatıy ' Vilöyetinio 641 kö-
yündcn ileri'gelocktodir.

Yine 1935 istıtistiğiıe göre Löyler-
dc yışayın nüfus sıyısı 123553-ü6 dı.
O tarihte Türliyenin nüfusu 161574ı0
olduğuna göre 0lo'l9 uıu köylcrdc otu-
rrn Hılk tetkil 6tEektcdi].

1940 lstıtistiği Türkiye nüfusunu
178118)3 göstorncktedir. Bu 1554403
kişllik artışınıı köylere tesiri izah edil-
oomiş olmaklı berıbcr Türkiytnin bu_

günkü nüfueunu ortalamı 18 Milyon
lııbul cder ve 1935 deki köylü nisbcti-
ıi da pek hıklı olarak bugün için de
isıbetli bir nisbct olarık ole ahrsak
yılnız köylerdo yaşayın hılk aşağı yu-
kırı 14 milyonu bulur. lsterseniz bu
yek0na Türkiycde mevcut 444 kaza vı
916 nıhiyo halkınıı toprağa bağlı ve
yırı köylü sıyılıbilecek nüfusunu dı
il6vc gdebilir ve lıöylü yck0nunu ko-
lıylıLIa 15 Milyonı çıkartıbilirıiniz.l

ko-
bir

Hayattan Sahneler
14 Aralık 1946

Röportaİı Yapan:

^zlz N E s ıN

TtşKİLAısIZLliıl| $0illUı $EFAtETI
8€t eenedir lstanbulun dört köşesine ğazeto yotlşllron adam

Ata biıdirirlordi. Ö1l"d.o sonra Top'
kıpı, Samatya... Aılıyacağın bir günde
bütün lstınbulu dolaşırdım. Tireıle gi-
der gazetc satırdım. BaLır köyündon
geçcrken, hıyyyt diyo bığırırdım. Sosi-
mi duyanlar istaıyondın gazote ılırdı.,,

Hikiycsiuin burasında, Şömendöfer
Kcnın'ın gözlcri yaşırdı, lalları boğızı
na düğümlendi. Çünkü o yine böylc
bir gün tirende gazetc sıtırken ayağı
kayıp düşmüş ve bu yüzden de sakıt
kalmıştır. Gızctc eıtmak için tirenlc
yarışan bu adırıı ırkadaşları, Şömcn.
döfer Kenın derlordi. Otomobil hıziylc
şehri dolaştığı için Kaptıkıçh Konan'dı
derler. Bugün o, Kötiirüm Kenandır.

- Şimdi ne yapıyoısun?
Şömendöfer Konan ığlıyor:
"- Sesim çıkmıyor, yürüycmiyorum.

lki scne evvel arkadaşlar tekaüde scvk
ettilcr. Onbeş arkadışım, ıydın ıya
kıık clli kuruş veriyor.,,

Şömcndöfer Kenın'ın dünya yüzün-
do kinsesi yoktur ve ıçlıklı, ğsotıkla,
hıstılıLlı bış bışa kalmıştır. Şömcndö-
fcr Keıan'ı biri akıl vermiş, Gızctoci-
Icr Ccoiyetiıe göndermiş, o,

- Üç "y oldu, dıha bir cmir çılı-
madı diyor.

lştc 86 sene lstanbulun dört köşesi-
nc gazcte yetiştiıen Şömendöfor Kona-
nın hikiyesi. Onun alın terilc geçincn
mııhırrirler, gazeteciler, patronlar bu

hikiyoyi bilirlcroi bilucıı?
Bugün yarı çıplıL yavrucnklrrın, so-

ğuktı, yağmur ve kaıdı sokık ıokık
dolıştıklarını, lokantılardın, vıpırlır_
dan kovulduldırını, ve beyefeıdileri (l)
rıhıtsız otıcmoleri için d6ğüldüklcriıi
görüyoruz. Yırın biulcrcc Şömeıdöfer
I(cnan yetişecek. Onlordı bulıbilirlcrsa
on hayır ıevcn ırkıdışııdın ılacaklırı
aydı elli kuruşle goçinccoklcr ve çıltı.
cık emri bckliyoceklcı.

Yarının Ş6mend6for Koıınlırııı
kurtıracak olan yine koıdileridir, ııcık
oılırı bir ecııdika bığrııdı toplıyıbi-
lirse, ıçlıktın, sofaletten vo dilenooktcı
kurtulabilirler. Zıvıilı Şömendöfer Ke
nanlar ve bin kcrc zıvallı bizler...

Film Tonkidi ı

-muTULilı Az şARKl
İpek ve Melek sinemalarında göste- ve hassas tarafrnı bize gösterebildi, ihti_

ri]en "Unutulmaz Şarkr" (A soııg to lilci Chopin'i hiç tanımadığı muhakkak.
Iemember) adlı film Paul Muni, Merle ğğlglnıgai bir ihtililci olarak _ aslrnda
Oberon ve Carnel Vilde tarafindan oy- öyle olmadrğ halde - ondan çok üstün-
nanmıştır,Film.in rejisörü Charles vi- dü. Elsner'le her karşrlaşmasııda, Cho_
doıduı', ve eser baştan başa renklidir. pin'in ne kadar zayrf olduğunu görüp,
Polonyalı değerli musikişin&s Frederich üzülmemek imkAnsrzdl. Cornel Vilde de
Chopin'in hayahnı anlatan filmin mev- bütün bun]aıa iistüü olan mühim bir

kusur, sanatkAr Chopin'i bize iyi tanıta-

tiıaslı, kısLanç, aşhında son derecc inhi-
sarcı, egoist rornancryı filmde beyhude
aradık. O da Cornel \ıilde gibi çok bı-
rulaıak oynıyordu. 1Kabul etrnek lt7raİ-
dır ki, Merie Oberon rolünde, yukırrdi
bahsettiğmü Alman filminde Georgee
Sand rolünü oyıuyan Sübil Schmidt
kadar muvaffak olarııam!ştıf. Bilhıssı
yüz üadesindekl yeknesıkL&, Oberin-
un rejisörden de pek yardım görmediği-
ni anlatıyordu.

Filmde Franz Lizst, Louis Pleyel,
Konstansiya, A. de Mu§set, ilih. gibi
ikinci derecede roller almış §anatkariar,
muvaffak olmuşlardrr. Muhakkak ki,
Chopin'in hayatına ait bu film, bugiine
kadar gördüğiimüz büyük sanatkirlann
hayatlarina ait fi]_rrler arasrnda aktiit,
lerinin muvaffakıyeti, musiklnin zeıı -

ginliği, rejisi, tabii şekilde renklmdi"
rilmesi bakrmrndan muvaffak olmuş ti-
ıicik ftlmdiı.

ş. H.

zuu sudur:
Eser gerek senaı-yosu, gerek rejisi. mayrşı oldu. Muvaffak olmak içiı,ı çok

gerckse oynanışı.ve sanatkhrların seçi- gayret sarfedişi ancak, bu genç sanat-
mi bakımrndan, Ikinci Cihan Harbin, 16., ayalrta tutabildi. L6kin, büyük sa_
<ien önce Alman]ar tarafrndsn cevrilrıi1 natklrların havatlarrnı canlandrran
ve Chopin'üı hayatınr ta_svir eden film- rilmlerde bu rolieri yapmanrn ne kadar
den çok üstüııdür. Filrnin musikisi Cho-den çok üstüDdür. i'ilrnin mustkrsı Uho- güç olduğunu tes]im etmemek de hak-
pin'in eserlerinden yaprlan çok güzcl iızlı]r olur.
seçmeleı]e süslenmistir. Filmde sanat- Merle Oberon bize yalnız sAkiır.

sanatk5rr aratrnadı.
Cornel Vilde, Chopin'in yalnız in,,

lrArın üç PoJonaise'ini, '!Gıırbet" l9. Pİ *ri_ii uir Georges S:ina,igasteretiıai.
raber dört baladını, üç mŞhur ,etüİü- o p";İ ;;rrİ;;, yakışır İşklann ih-
nü, birçok valslerini, ilih.. zevkle din-
lemiş oluyoruz. Vakanm cereyanr, can-
lılrğİ hareketi, filmin devamınca dik-
katimizi bir an için bile perdeden al,rr-
mamıza imkAn bırakmryor. Renlı]eriıı
tabiiliği, bizi yoracak çiy renklerin kul-
lanılmamrş olması, dekor zenginliği fil-
mi eşsiz hale getiımiştir. Bu fevkalAde-
likleİe sanatkörlaıın büyük muvaffakı-
vetini de llAve eddinı.- Pmf. Joseph Elsner (Poul Muni)
eserde, choPin'den (Cornel vilde)
sorrra selmesİ icab ederken, sanatkirr,ı
büviil«İudreti, öğretmenin coşkuır iht:-
IaĞi ruhu, talebesinin sanatınr bir anrıe
seikatile bes]emekteki hariku}Adeliğ_,
'ınu derhal birinci plina alryor, hatti
denebiliı ki, film Elsner'iı etrafrnda
ıiönüvor. Paul Muni'nin gayet rahat oy-
nıva;ak arasıra mübaliğaya düşmekle
be-raber, çofu zaman müvazeneli ola;ı
saJdilliği; samiml üzüntüleri, talebesi
nin menfaatine gösterdiği derin alAkı,
hattA talebestnin ruhunda yaşıyan bir
insan olmak anusu, nihayet ütilAlci ru-
hu, sanki Chopin'in "Gurbet" baladrnn
kadansları gibi ahenkle birbirini takip
edivor. Talebesiıin paristeki ilk konse-
rinde kazandığı muvaffakıyet için se,
vinç göryaşları dökmekte; ruhunun bü-
tün- sevgisini yüzüne aksettirmekte, bu
muvaffakiyetten kendisine düşen payı
anlatmak üzere göz]eıine verdiği belli
şaşkınLk ifadesinde gerçekten Paul Mu-
ni emsalsizdi. Makiyajrndan, elbisesino
tavrrlarrn a, mimik]erine varmcıya ka-
tİar her şeyi filme uygundu. Bu ha]i
bana Emile zala filmiıdeki o fevka]ir'o

sAHiBl, BAs MUHAPRiBı v6 NEşRlYATl F|lLEN iDARE EDEN: ESAT ADIL MosTEc^Bl
lDAREHANE: cAĞALoĞLu, ÇJ{ıJEH N _ TELGR/üF, MEKTUP VE HAVALE ADREsi: PosTA xUTusU:5lo - lST^ı{BuL

TENziLATLI ABo1.1E F]ATLARIl YlLLıK: lcoo, ALTt AYLlt( 5oo, oç AYL|K 25o KURUş.

SAAT BEŞTE lSTANBUL
Uzun ateşli bir hastalıktıı coırı o goot
lük dcfı bcş saıt uyudum
Galıta rıhtımında bir oteldc
Vucudum yenidcn kuvvetioi kezanıyotdu
Acıktığıo v c, uyuyıbildiğim içlı scviuiyordım

Oda arkıdışıo üç Gcbzeli
Horultularla u1 uyoılırdı
Sokak limbısının ışığında yüzleıini scyradiyordıı
Iş adamıydılar yorgundular
Elbiseleriodcn kısketlerinden belliydi

Scni o sabıh saat 5 tc gördüm lstanbul
Halicin üstündeki cvlcrde
Tek ttik ışıklır yınmıyı başlıyordu
Motör jer açılıyordu denize
Trcnlerin hazırlaodığını işidiyordum.

Rıhtımdan bir adam geçti
Adım jırıaın sesini duydum
Sonra biri bir kayığa atladı
D..ıir gürüItiisü bir lıaşırtı dcnizin üstüudc
Bütiin bu seslcr öylc güzeldi ki

Seni 1,eni bir günün sabıhıoda gördüo
Çalışın İstınbu|, talihslz [sta!bul. fakir lstaıbıl
Kalbiın lıütüı i_, iliğiylc scvmcğo hızır
Artık o sıkıntrlı avare adagı değildiıı
Ycoideıı a,ka ve sefalete dönüyorduo

Necati CLjMALI


