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Türk Köyliıleri, Türk İşçileri, Aziz Kardeşlerim!

Sizlere kıızıl Rusya'daki, kızıl «Cennet» teki köylülerin
ve işçilerin durumundan bahsedeceğim. Bun1 geçmeden

Türk tarihinden bir iki vak'ayı hatırlatmağı faydalı bul- ,,
dum.

Bundan zzoo yıl_ ewel yaşamış, (M. Ö. zo9) adı (Me-
te), sar,ı (Tancun) olan büytiü< Tü_rk kahramanını, o za-

uanlar riıırı<ıerın' düşmanı 
- 
olan Çinliler sıkıştırmışlardı.

Türkler dağınık, durumları da afudı. Çinliler_ iizerimize
çullannak iİtiyorlardı ve bunun için de bir takım baha-
neler icat ediyorlardı. Bir gün, Mete'den, çok _sey$ğ,. se-
refi sayrlığı a"İını ve düa birçok şeyler istemişlerdi, }/[ete,
zaman-kaıanarak hazırlığını tamamlamat için, hepsini ver-
mişti. Nihayet bir gtln de, kendisinden yur_duıun pi.p",-
ça.rn istediler. MJte, bu durumda şu sözleri söyledi:

«Eanşın bozulmarrası için, benim olan her _şeşi ver-
me}ten çekinmedim, çekinnem.. L6kin, kıraç bile 

_ 
olsa,

bir yurt parpsuıı vermektense, kanlı bif _cenge_ atlmaS
terciİı edehm... Çünkü, o, benim değil, ulusundur..»

Bu yuıt sevgisiyle bütiın Türkleri bir bayrak.altında
toplamak, esirlikt6n 

-kurtarmak 
gibi, en mrrkaddes biı amaç

ile cenge atılan Mete, en iimitsiz durumdan şanlı (Qn
Sındığı) zaferiyle gkmıstı (ı).

(ı) ömerhalis Bıyıktan..Mete'nııı Çin Sındığ Savaşı" ı935, İstanbul



ıkı uın ikı vrı, yıldan beri de Türk milleti yurdunu
daima _böyle her şeyden, hatti canından da aziz tanıdı veonrın korunması uğrunda daima carıla, başla çarplştl...

Türk tal$nd9} şövliv9ceğim ikinci vak'a da şudur:Cetlerimiz Gökttuklerin- hakan].arından (Giiıltekin; bundani, ı3oo yıl ewel büyük Ul. taİa İu sclzlİri l.rarr*rİt ,

ğ, «Kardeşlerim,_Beyle_lim, Büti.ın Milletim, İlerigelerıle,;' tim ve Kavmim! geni dinıeyin!... Bu taşı u.i, yrrar.dım...
s_ovlivecekierimi ve kalbimdökileri oraya ben frraoar*...
Büyük cetlerim hiıkiirndar olrnuşlar "ve rtı.ı. ı.uuminir
iilkesini ve nizamrru kurmuşlar. 

- 
Fakat onlardan sonra, ;, bunların tahtlarına geçenl.r, öoı.. gibi oiamaJı*. orrıu.,

*jrqT. .düşiıncede" 
"*İt.,r-,. f.ru kağanlardı... Beyler

Ş* 5ö* kqrelerdi... Halk arasındaki 
"lal< 

ve çekiğnıe
[y"ld..",. Çinlilerin kurnazlık ve hilekArlıklariyle, T'ürk
«avmırun_imparatorluğu 1,ıkıldı... Türkler elli yİl esir o1-dular... Fakat, üstte, mavi gökte Türklerin T.orr* ve
T* toprağiyle sularrnrn mufaddes deh6sı şöyle dediler:
«Türk kavmi mahvolmayacak... o, yine hikiıi-bir kavim
olacak...» (ı)

_(Giiıltekin) hakarun bin üçyilz yıl ewel söyiediği gib!
|iirkler, ne zaman dtışmanlarinın "fitnelerine,' tivi"."uit-
}.q"" kapılmamış ve içlerinden çcıztıımernışıerse, birbir-
terine karş çıkmarnışlar'sa, onlar, yurtlarını daima en ü-
mİtsiz durumlarrtan kurtardılar, en çrlgrn, .o 

"rrl, 
dtlşman-

lannı perişan ettiler...

Ttiıklerin, yurtlarıru canlarından aziz tanıüklarınl, onu
anneleri gibi sevdiklerini, onun namus ve şerefi uğrunda
öltime.sevinçle auldıklarını bilen Türk atışmlnıa.r, bize sal-
ctırıTradan önce, ğima bizi parçalamağa çiııştııar ve, bunda
muvaffak olabilınek için, hei vasıtayı,latla &ı"ı bile kullan-makan çekinmediler...

osmanlı imparatorluğunu kurmuş olan büyii& Ttirk
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(ı) L. R6şonyı, Dtinya fx;ihindg Tfuktük Sah. 9o, ı94z, Ankaıa
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Bgı"ı."l.yqdan soyl r;'r"]O*rr, doğru düşünmaz,
(Gültekin) hakanın dediği gibi, «fehı hakanür, olmuşlardı.
Onlar, millete bir koyun itıtııstı gibi bakarlardı. Bunlar_
dan bilhassa sonuncusu, tarihimizi-n en kara günletinden
olan geçen dtirıya savaş' sonunda, mütareke deirinde dev-
letimizin başında bulunuyordu. o, yurdumuia dört taraftan
gi_rTiş, .91dumuzu dağınnış, silihlanmızı aimış,. devleti-
mizi, istiklilimizi yıkmış, milletimizi esir, halkımızİ uşak yap-
mak isteyen _düşınanlarımıza yardımdan kaçınmamİşa. O-
nun soysuz hükümeti ve imansrz, vicdansıİ sözde din a-
damları da d n - h_alife oyunlariyle Türkü Türke boğaz-
latmağa çüşmışlardı...

Bunlar, halk,r,uzın calillğine, siyasetle alikasulığt_
3a güveniyorlardı.. Bunlar, Türk milletinin cahilliğini 6i-
len, fakat, oilın vıcdanının uyanıklığını kavramaya-n mel'-
un karacahillerdi. onlar, Türk vicdinında devleii, istik-
Iiii, bay_ra_gı, şerefi, namuşu uğrunda binlerce yıtdu sevine
sevine döğüşmüş olan dedelerinin kahraman seileiinin canıı
olarak yaşarlığ.ını anlayamayan imansulardı.

Onlar, Anadolu köylüsiiuıiiuı her sazından, her g#§,sesinden yfüselen ve her biri bir şanlı destartmoİ Ui,
akın zaferimizi canlandıran tıırkiıierimizi ve onların ruh-
lanmuda_ yaratakları heyecanları sezemeyen, duyamayan
duygusuzlardı.

Pvet, kaç asırlık istibdat baskısiyle halkımız, siyaset.pry$..rry anlayacak durumda- değildİ... O, padi§ahuİdan,
halifesinden, hükümetinden hiyanetlik ueklehiyördu. o,
mukaddes dinimizin bile bu hiyaneüğe ilet ediım.ğ. k l:
kışılacağnı ummuyordu... Fakat o, taiihin en eski ?rıu.t-
lerinden birisinin evlidı idi... o, sx§xşlnın, dedesinin, a-
ğasın9, ya§nl. ar_ılın hep sınır boylannda dİişmanlarla çekışere§ tarihimizın, sonsuz mübarek şehitlerinin kafilelş
ring kanşnklannı biüyordu... Siliihla'yurduna girenlerin
ve bunutolaylaşurmağa glışantann nepsinlo Tilrlün dilş-
*"p* .old-ıığunu onun apask antanaması kabil degitdi...
Jşte, başlarında, mübarek kahraman cedlerinden b]le u-
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tanmayan padişah ve halife bulunan bütiin o imanszlar
takımı Türk halkının çoğunluğuqun, Türk köylüsiintın
bu sağduygusunu, yurduna ve millgtinç candan bağ-
ldığını kavrayamamalariyle, güvendikleri kııwetli düşman
larla birlikte mağlup ve perişan edildiler ve yurt toprak-
lanndan kaçnlar. Türkiın büyük evlidı, eşsiz kalıramanlar
kahramanr Gazi Mustafa Kemal: "Bizim ilham kaynağı-
frız, doğrudan doğruya Ttlrk milletinin vicdanr olınuş-
tur ve daimadaböyleolacakür." demişti. Ve yine o ulu Gazi,
bu kaynağın sonsuz kudretine inanarak: "Bu milletin ev-
lötlannın fedaknrLklan, kahramanlıklan için vdhidi luya-
si bulunamaz,", yani Türk kahramanlığı ölçüye sığmaz
demiş ve milletine olan bu imaniyle, 22oa yıl ewelki Tilrk
kahramanı Mete gibi, tarihin en ümitsiz göriiııen davasını
en şanlı bir şekilde muzaffer hlmışu.

Evet, Tüık köylüsü, Türk işçisi cınildi.. Kadınlarıınu
onlardan da cahildi... Fakat, onların duygulu yüreklerin-
de yurda, bayrağa, şeref ve nıımu§a bağlılık en,sağlam, en
canlı bir iman olarak yaşıyordu. Bu imanla, onlar, istiklil
savaşımızda da en.yfüsek fedakörlıklar, eşsiz kahramanlıklar
göstermişlerdi. Bunu, yine Ulu Gazi, şu ctiıııleleriyle teb-
cil emişlerdi: «Diiııyada hiç bir milletin kadını. (BenAna-
dolu kadınrndan daha faz|a çalışuım.. Mületimi halisa
göttiırmekte, Anadolu kadını kadar himmet gösteririm), di-
yemez!..»

Bütiln diiııyayı takdirle şaşlrtmış ohn İstiklil Sava-
şııııız, şanlı zaferimiz, bu büyiik Türk mucizesi, Türk ço-
ğunluğunun, aydın, cahil, gençı ihtiyar, erkek, ftxdın, zen-
gin, fakir hepsinin bu wrt mukadderetındaki uyanıklı-
ğiyle ve ona canından ziyade bağlılığiyle kazanılmışu.
Bu zaferden sonıa, uzaktan yakından, bize bakanlar, ta-
rihte hiç bir milletin, o bizim bulunduğumuz şartlarda,
başaramadğ, başaramayacağ birük ve küramanlık mu-
dzemızi şanlı askerlik geçmişimizle aydınlatmağa, ona bağ-
lamağa çüştılar.

Bu, elbette doğrudur. Fakat, bunun kadar, hatt6 bun-
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dan daha ziyade doğru olan Türk milletinin doğruyu,
iğrıyı, iyiyi, fenayr, dostu, di.işmanı sezmesi, anlamasıdır.,
rlayai İsdklil Savaşımzı ancak askerlik an'anemizle izah
edelim.. Ya yine dünyayı o Türk mucizesinden daha fazla
hayrete düşürmüş olan Türk inkdöbını Türk çoğunluğunun
landan benlmsemesini hangi geçmişe, hangi göreneğe bağ-
cayalım?...

Eğer Türk hallurun çoğunluğu inlulibımızın Türk mil-
letini yaşatacak, kuwetlendirecek, yükseltecek bir yol ol-
duğunu sezmeseydi, bu devrim bu kadar kolaylıkla yapı-
labilir miydi, bu kadar gelişir miydi?

Evet, Ulu Atatürk ve onun tarihi arkadaşları, İstiklöl
Savaşrnr Türk halkının vicdarundaki yurt sevgisinin canlı-
lığına inanarak başardıkları gibi, Türk inkılibını da hal-
kımızın seziş ve anlayışına güvenerek gerçekleştirdiler..
Bu kanaatı da Ulu Ata şu cümleleriyle belirtmişti: «Tiır-
ke müsbet ve iyi bir şey veriniz, onun bunu reddetmesi
ihtimali yoktur!.»

Evet, Türk, hem müsbet, iyi faydali şeyi anlar ve
benimser ve hem de ona bunları ancak Türk vicdanlan-
run, Türk dimağlarırun, Türk kalplerinin bulup verecek-
]erini bilir. Düşmanlarırun yalancı vaatlerinin, yaldızlı
haplarırun onu yaşatmağa değil, ölüme sürükleyeceğini de o
kavrar...

Bu büyiik hakikat meydanda iken Türk halkının yur-
duna, mukadderatına ait meselelerdeki sağlam, doğru se-
ziş ve kavrayışr bu kadar parlak bir şekilde isbat edilmiş-
ken, büttin bunları hiçe sayan bir düşman yine hal}ırmızın
cahilliğinden faydalanacağınr sanarak bizim köylü-
lerimizi, işçilerimizi bir takım yalan vaatlarla, bol keseden
(cennet» yalanlariyle, mel'un tezvirleriyle kendi hfüi-
meti, kendi kardeşleri aleyhine tahrike, kışlurtmağa kalkı-
şıyor.

Yeni rengi kızıl, yeni adı komünist olan eski emper-
yaüst moskof bir taraftan her Türkün canından aziz taıı-
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g.ığı. Tilrk yurdundaq parçalar istiyor, Tilrk istiklAlinç,l-iirk savunmasına el uzatmağa kalhşıyor; diğer taraf:
T1 d" Türk köyJiiü*ine, Tür[ §çilednd sınıf Jtştıncele-
p_yl._ y"r, ve gitlet imanını çiğneİfrreceğni umuyoİ. Tiir-
}tl ho_gun biraz d^ha kuwetlendlren] yilksehÖn inkıla-
bımızı boğmak istiyor.

_ _ 
Ne_ feci bir şeydir ki, sayılan pek az da olsa atarnı?-

da bu hain emellerine ilet edecek 
-adamlar 

da buldular...

_. Ş"vg _Bry Htlıçyr" Cahit ıg47 de yayınladığ «Ke-
mtinist Tahrikleri karşısındaı» eserinin 5g uictı salfasında
bunlardan ve bunlann bizde'sızü plışfrahrından şöylece
bahseder:

_ «İçlmizdeki komifuıist teşkiHt hii&ümet partisine aç-ıığ _mücadelede milli hiıkimiya, hiırriyet vİ demokraİi
araftan görtinmekle beraber, İıakiki gay-enln ne olduğunu
etraia ihtar etmekte kusur etmiyordu. Ele geçirilen bİr ko-
miinist vesikasında şöyle deniliyor: «PaĞİin iç taktiği
Tiirkiyenin bir Sovyet Cumhuriyeti olmasına yarayacİk
en kesin şartları bütiln aç*lıgı ile hevzubüis etnİektdn çe-
kinmez, çunkü bu, istediğmiz-bir şeydiı. Ve bunu kendi ara-
ınız,da böylece konuşup bilmeüyiz.. Fakat etrafimızda he-
gil, ,yı.9 olmamış unsurlan ve cahil halk jnğınlarım ür--
kiitmemck için onlara daha başka tihlü oe surZtl tnktan gö-
riiııerek konuşmamız ııe politika yapmüımız zarareti dos*kl bu partinin dış taktiğinden ibİrettir.»

Bu saurlar bile, komiiııistlerin rnilli birliğmizi, oım.
huıiyetimizi, demokrasimizi yıknağa azmettiklerini ve mak-
satlanna varmak iğn halkımızı «srııeti hakdan» göriinerek
aldaımağa çüşuklannı isbata kafidir.

8

Dilrı Türk ta ihinin kudretini, Türk halkının satim
sezİşini anlaalroru ve Türk köylüerini, işçılerini din na_
mrna savurdukları hezeyanlarla aldatarak koyun siiriileri
gibi kendi mel'un emellerine 6let edeceklerini ummuş olan
o dünkü imansız gafiller, nasıl hesaplannda aldanmışlarsar,

ı
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Pugünkü kızıl emperyalistler ve onlara 6^let olan vicdansız
komiinistler de T{irk vicdanı, Türk sezişi, Türkiin yurduna,
inkılibına,. _di!iog, 11musunl bağlılıg, önünde de cıyleci
büttln ıimitlerinde aldanacaklardır.

lvız kardeşlerim,

Türkün bu imanının kuwetini anlamayan luzıllar,
rusluğun elinde birer ilet olan sözde komüniitleı, bilhas-
sa siz köylü, işçi kardeşlerimize: «Sizin saadetiniz komü
nizmdedir.. komiiııist olunuz!.» diyorlar. Bundan gayelai
Türk birliğini, kardeşliğini yıkmak, Türkleri birbiĞrine
karşı saldırtmak ve bu sayede Türklerin yurtlarını müda-
n{ıyg.gevşeunek ve bizi de bir çok bahİsz milletler gibi
esirliklerine düşürmektir.

Sizlere: «Komifuıisükle |mesut olacaksınız.ı» üyorlar.
Acaba onlann hükiim sürdükleri yerlerde işçiierin, k<lyltl-
lerin durumu nedir?

_ luna gç§meden önce, bu savaş sonundan beri gaze-
I*rdç okuduğunuz, işiniğiniz (Demirperde) den kİsaca
bahsedeceğim.

Bugtiıı, diiııya iki büyiik' kısma aynlmışar ve bunla-
nn birbirleriyle temas ve miiııasebetleri kesil-;ştir. Za-
ten 30 yıldır bolşevikler bu sayede tutundular. Oruz yıldıf
o:ılar, halklanndan hiç kimsenin Sovyetler diyanndın,
Rusya'dan harice gimesine müsaade etmediler, 

-etmezler.

Dış memleketlerden, serbestçe gezmek, akrabalarını ziyaret
etmek isteyenleri de Rusya'ya bırakmaz|ar... HattA yabancı
memletetlerden gıızete alan ve ecnebi radyosunu dinle-
y""lfri _siirgiiuıe gönderir, hattA öldtlrtiırleı. Şimdi,
şgrl ettikleri ,memleketlerde de bunrı tatbik ediyorlar.
Bu memleketlerin de hariçle miınasebetlerini kestilğr. Bu
slıretle diiııyayı ikiye ayırdılar. İşte bu durumdan dolayı
9., diiuıya <tDemirperdeı» ile ikiye aynldı, denilmektedir.
f$ıına ne liizum varü? Bunu niçin. yapıyorlar?

a
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Eğer Sovyetleı diyan hakikaten bir <ıcennet» ise, eğer
orada köyltıler, işçiler, bütün halk rahat, bol ve mesut ya-
şıyorsa bu sıkı tedbiıe, bu «Demiıperde»ye ne hacet vardı}

Rusya içindekilerin, Rusya dışındaki memleketlerdeki
cehennemi görmeleri, oniar için daha faydü olmaz ıııy-
dı? Bu takdirde, onlar bulunduklan «cenneb) i daha fazla
sevınez, düa iyi benimsemezler miydi? O halde neden on-
lann harice gitmelerine mini olunuyordu ve olunuyor?

Eğer hakikaten Sovyetler diyarında ve onların bulun-
duklan memleketleıde kurmağa çalıştklan komiiııizm bir
«cennet» ise, üştan yabancı memleketlerden oralara gel-.
mek isteyenlere neden müsaade edilıniyor? Onların gelip
de bu «bolluğu», bu <aüatlığl», bu «saadeo» i görmeleri
daha iyi olınaz mıydı? Bu sayede bütiin gelenlerin bu «me-
sut durum» un her memlekette gelişmesine canla, başla
çalışmalan temin edilmiş olmaz mıyü?

Evet, bunu onlar da pek ryl bilirler. Eğer Sovyetler
diyarında cennet değil, buna az da olsa benziyen bir du-
rum olsaydı, onlar elbette bunu yaparlardı... Fakat canlan-
dırdıklan idare cehennem olunca bunun göriiıımesini, an-
laşılınasını elbette istemezler. Bunu görenler, anlayanlar
ne kadar çok olursa, onların yalanlanna o kadar set çekil-
miş olacak. Bunun için de onlar, Rusya içindekilere, Sov-.
yetler dışındaki memleketlerde yaşayan halkların aç, çıp-
lak olduklarını, korkunç bir yoksuzlukla kıvrandıklanıur,
saaderce firınlar önünde nöbet bekledikleri halde ek-
mek alamadıklarını söyleyerek, Rusya içindekileri bu yalan-
lariyle aldatmağa uğaşırlar. Dışandaki köylü ve işçilere
de komiinizmin «cenneo» olduğunu yayarak, onları hükfl-
metlerİ, milletleri aleyhine ayaklanürmağa ve bu suretle
kendi mel'un düşman mdksadanna ilet etmeğe çalışırlar.

Sovyetler diyarında, değil yabancı memleketlere çı-
kabilmek, memleket içinde bile serbestçe gezebilmek müm-.
kiluı değildir. Bu maksatla 27.T,2.ıg32 kararnamesiyle,
memleket içinde bir yerden diğer bir yere gidebilmek
için, mecburi pasaport sistemi kuruldu.
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Bu harpte Kuılordu Avnıpa'ya gelince ne gördfü }
Bir açlar siirüsiiııün her tarafi, her evi talan ve yağma et-
mesi.. İhtiyar kadınların, küçilk lııız yavrulann bile na-
muslarına, hayvanlar gibi siirtiüer halinde, tecavtie etmeleri.
Rus trenlerinin cehennem dedikleri Awupa'dan yiyecek
ve giyecekleri, her şeyi, aylarca, "cennet" dedikleri açlar
diyanna taşlmasl.

Sizlere inanamayacaflıu bir hakikau söyliyeceğim. Av-
rupa'yı görmüş Rus askerlerinden hiç birisi gördiiklerini
Sovyetler diyarİnda söyliyemez, aı|aıamaz. Buna teşebbtis
edenler, Rusya'da 15 milyondan fazla insanın can çekiş-
tiği tel örgülerle çevrilmİş temerkiiz kamplarına gönderilir
ve yıllarca mecburi işe mahktm ediürler.

Sovyetler diyarında ne söz, ne fikir, ne basınrıne vicdan
hiirriyeti ve ne de her köylü ve işçinin istediği işde, istediS
yerde çalışma serbestliği vardrr. Orada işçiler hikimiyeti de-
ğil, işçileri de, köyliıleri de esir gibi çalışaran küçük bir
azınlığnn saltanaü vardır. Orada bu azınlık zulme, tethişe
ve bilhassa yalana, aldatmağa dayanarak hii{<üm sürer
ve halk bu yalancı "cennet"te bir cehennem hayau yaşar.

Gelelim komünist cehennemindeki köylü ve işçilerin
durumlarına:

Aza kardeşlerim!

Aynası işür kişinin, Hfa bakılmaz... Bütilıı dün-
yada sözü ile işi, vaadleriyle yapuklan arasrnda korkunç
uçurumlar olan bir siyasi parti varsa, o da, komifuıist parti-
sidir.

Onlar: «En geniş, en hür, en hakiki demokrasi bizdedir..»
derler. Halbuki onların idare ettikleri yerlerde insanlar
düşündüklerini serbest söyleyenezler.. yazamaz|at.. dile-
dikleri zımıf,., diledikleri yerde dilediklerini toplu olarak
dertleşemezler.



ı
f 1 

-

Orada her şey hilkümetin, gizli polisin sıiı kontıolii
baskısı alündadır. Diiııyada hiç bir idaıede onlaıda olduğu
kadar, jurnalcılık, hafiyelik yoktur. Orada hiç kimse birbi-
rinden emin değildir. Babanın evlidınar. kardeşin kardeşe
bile itimadı yoktur. Herkes müüiş bir korku içindedir-

Onlar: <Eizde işçiler hikimiyeti vardır.» diyorlar. Hal_
buki işçilerin köle gibi çalıştırıldıklan biı idare varsa, o da
komtinist idareleridir. Orada işçiler, ancak komiinist idaıe
§inin göstereceği yerde köle gıbi çüşmağa mecburdur.
Onlar işini terkedemezler. Hatti z5 yıllık işçilerden hastalığ.
sebebiyle işine geç kalanlarının hapsc anldıklan da vakidir-

Orada işçiler, sözde sekiz saat çalışırlar. Fakat haki-
katte bu çkseri5ıa rz saati de geçer. Onlar, bunu da kitaba
uydurarak; n§izim işçilerimiz göniiüü olarak çalışular.ı
derler.

Onlar: «Her işçi aynı yeıımiyeyi alacak!..» demişlerdi.
Halbuki yevmiyeler arasındaki fark hiç bir yerde oradaki.
kadar büyük değildir. Faıaza, Donez kömiir ocaklanndan
biıisinde aynı işde çüşanlardan 6o işçi ıooo - 25oo ruble
arasrnda kazanıyor. 75. i 8oo - Iooo rubler 4oo ü 5oo - 8oo
ruble, rooo işçi de ayda 3oo - 5oo ruble arasında alıyorlar. (r)

Orada her işçinin her giın yapmağa mecbur olduğu
asgari iş gayet yfüsek olarak tayin edilıniştir. Bunu yap--
mayanlara verilen ağır cezalar ytiaiiııden işçilerin sağlığı
tamamiyle harap olınaktadır.

En küçti& bir hatası bile düşmanlık için
bir ihmal» tanılarak, işçiler, şiddetli ceza|ata çarptınlırlar.
Diiııyanın hiçbir yerinde işçiler, bu kadar ağır cezalara
çarptırılmazlar. Bu ceza|arı komiinist olan fabrika müdiir-
leü firka adamlan ve polis verir. Bunlara iışçiler itraz
edemezler. Işçiler teşkilitı buna karşı gelemezler. Bu ceza-.
larla işçiler daima baskı alunda tututduklan gibi onlar, ceza.
olaıak, işçileri hastük sigortalanndan da mahrum edebilirler.

ı

(ı) - Moskova, "Trud, gazetesi, zo. ı, ı936
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Ve bununla da işçileri tehdit ederler. İ}ıınlanin hepsinden
koıkunç.g|an celİ da,.işçiterin mecbu.i lş t.-pl#", ,tl-rillmeleridir. oralarda işçiler bedava, ,o..k y.gio ui, t.-
Jık .eorbaşiyle yıllarca ç"irş*.g. mahküm ioıui." Eroı.,bu Rıımplardg, siylşi mahkumlarla birlikte en ağır §lerde,
r"=l"_r,y bi, ş:.tl.d.. çalıştınhrlar. Bütiin bu" kİplar,
telorgi.iılerle çevrilmişir ve siyası polisin sıkı konirolti
altındaürlar. Buradakileiin hari{le -ött pırş-"İarr""- uıe
müsaade edilmez.

_^_İyrr.*. iş.çd:. .aldıkları y_eıımiyelerle katiyyen geçiı
nemezier. çiinkü işilerdenr.-geür vergis:nden 6işka, ktil-j§ iııe.ı, sendika,_slgorta, mifeder *"i, ıouap-dhr.-*-
lanna yarüm sandığ, kızılhaçr.allahsızlar teşİ.jlat... sbi
§ln ve 1eşkladar,lğ;n de_ye.gı kesilir. nrnlİ.a* a, 6.;:
Yı .1.ı işğ her.yıl _bir aylk İ.lrş-" g.li.i"i"-t"#taaa]ç
cıahı[ ısnkraz almaga mecbur tutulur.

ia

_ ,Soyyet. iştatistikterine_ göre, Rusya'da bugtiıı en az
}g,.ld*-lqrrrlı.9 yükĞk ücret İl* rrrt ,"-tın r,alr,
tabrika müdiirü, devlet memurlannın maaşlan bir araya
_g,:Til-:,L suretiyle yapılan_ ortalama hesapğ Soyvet-fuğl-
sınln gylık vasatİ kazancı_.beş yıilz ruble 

- 
olarak- grıst#l-

mektedir. Haftada 48 saatlik İ,üşma iieerinden t er'"pı""*
b9 ücrşte nıızaran, işçinin sa11'!aşına aldıF-p;; İ+Ö-Ul.
gder. Şurysını tekıarlayal m ki, bu vasad, 

-*;tıcrii ıa"ıarils .9 ılıksek ücret aladann kazançlannın Ulİ"ov. g.tl-d:."\. hesaplanmasından dolayı, arğ*l tl.re.neoİ6l. hll<-sek. göstenlotş,l.. Yoksa, y{^ı llgerln taz.nlİ- n"."p
9d$_r., işçinin _asgari llcreti bu beş'ytla rubleden fok aşa-ğ dıişer. Biz, sovyet istatistiklerinin gösterdiği bu 

-vasati

ücreti mukayesemize esas olarak alatıd:
siz de bilirsiniz ki, emek mukabil-nde alınan parııııın

*h,s, ,.y1 çoryuğu kendi kend ne bir şey laae 
-.m"r.

Asıl esas olan, bu kazanılan para karşılığındİ neler alınabi-tecğiğ Aranızdaki yaşlı ar'iadaşlann ai naurıay...5 gibi,
I2ı+. Cihan Harbinden ewel Ttıırkiyemizde bir "krİoş"
bir okka ekmelç üç kunışa biı okka e{ iv paraya bir okka

ı

ı
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şeker alınuken, g[iııde on kuruş kazanan bir işçimiz rahat
geçinirdi. Demek ki, mesele, ne kazanıldığrnda değil, ka-
7anılg11 para karşüğında ne alınabildiğindedir.

İşte bİz, bu bakımdan Sovyet işçiterinin yiiksek olarak
gösterileıı oıtalama aylık beşyiia ruble, yani saat başına
zr4o ruble kazançlanna k*şr, bu para ile ne alabildiklerini
ve Tiirk işçısinin de yevmiye ortalama kazancını saat başına
onız yedi buçuk kuruş hesabiyle giiııde sekiz saatten 3oo
kuruş olarak hesapladık. Havzadaki işçilerimizin ve mem-
leketin gerek devlet ve gerekse hususi fabrikalannda
çalışan §çilerimizin günlilk kazançlannın her halde orta-lpa 3oo kuruştan daha aşağl, düşmedigiai şüphesiz siz
de teslim gğgrciniz. soyvetler, küçük büyük utlttln ücret
ve maaşlaT toplayarak ortalama bir hesap yüşütiiyorlar.
Biz ise_, ya|nu_ortalama işçi kazanonı esas-oÜrak alıyoruz

Şimdi, gelelim mukayesemizin ölçüsiine ve şekline.
Yapacağmu mukayeşe şudur: Saat başına 2r4o ru6le ka-
??ry Sovyet işçisi, Sovyetlerde bir kilo ekmek, bir kilo et,
bir kilo makarna ve saire almak için acaba kaç dakika veya
saat çalışy91; guqdg 3oo kuruş kazanan Tüİk işçisi aynı
§eıl9ri alabilınek için kaç saat çalışlyor? İşte, mukayese-
mizin öJçüsü bir enıek ölçüsüdiir ki, şçileİ için buhdan
daha sğam, düa diirüst bir ölüç otnldığ a§*aralr.

_ Soırygt işçisinin bu şeyleri alabilmesi için ne kadar ça-lışması lizım _gel$ğini hesaplayabilınek için de, geçen
senenin sonunda Sovyetlerin, hayau ucuzlatmak i|feşya
fiy_atlgrug so! derece indirdikleriııi büyük bir tantana ve
velvele ile ilön enikleri ve Sovyet hii[lŞmgtinin ıa Ocak
!9+7_ tarihli kararnamesi ile yürürlğe giren ve Sovyet
hilkümetinin resmi gazetesi olan Pravdİ $azetesinin 15

9*\ Ig47 tarihli nüshasında resmen ilan edilen ve"İfiyatlan esas olarak aldık. Bizim fiyatlannız ise, bugtln
memleketimizde cari olan serbest satış fiyatlanndan aİın-
mışff. Beni gayet dikkatle dinlemenizi Çok rica ederim.

ı
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Şimdi, gelelim mukayeseınize:

12 30
4

4To
|52
615
3

z6 40
13 2o

66 40
32

3I 15
ı6 40

12 30
552
640
2To
16 40
448
255

56
25
920
320

32

ı

Sovyederde
Tii,rkiyede

Sovyetlerde
Tüıkiyede
Sovyetlerde
Türkiyede
Sovyetleıde
Türkiyede
Sovyetlerde
Türkiyede
Sovyetleıde
Türkiyede
Sovyetlerde
Türkiyede
Sovyetlerde

Türkiyede

kilo ekmek
»»,
» Sığır eti
»»ı)
» makarna
»»
» şeker»»
» sade yağ
»»»
» yerli çay

Sovyet »

Tütk »

Sovyet D

Türk »

Sovzet »

Türk »

Sovyet »

Tiifk »

Sovyet, »

Türk »

Sovyet ,
Tiifk »

Sovyet »

Türk ,
Sovyet »

Türk D

Sovyet »

Türk »

Sovyet »

Türk ı)

Sovyet ))

Türk »

Sovyet »

Tiirk »

Sovyet »

Türk »

Sovyet »

Türk »

Sovyet ı
Tüık ,

Sovyet »

Tiiık ı

I
D

»

,
»

»

»

»

»

ü

»

»

»

7
36,5

3o
I50
Io
7o
I5

|33
6+

5oo
,160

Bunu almak için Saat Dakikı

rublediı. Sovyet işçisi 2 55 çüşır,
kuruştur. Tiiık » 58 D

rubledir.
kuruştur.
rubledir.
kuruştur.
rubledir.
kuruştur.
rubledir.
kuruştur.
rubledir.
kuruştur.
rubledir.
kuruştur.

rubledir.
kuruştur.

»

»

»

»

ı)

»

»

l

»

ü

»

D

D

»

»

»

»

»

»

»

E

ı
»

»

»ı»I2oo

»D»
» kahve 75

6z5

ı litre ayçiçiği
yağı 30

D»»22o
Sovyetlerde Io yıımrırta ı6 rubledir,

Türkiyede Io D loo kuruştur,

Sovyetleıde r kilo sabun 4o rubledir,
Türkiyede , » D I8okuruştur,
Sovyetlerde ılz ht. bira 7 rubledir,
Türkiyede » » » 35kuruştur,
Sovyetlerde » » votka 6o rubledir,
Türkiyede » » votka 35o kuruştur,

Sovyetlerde 20 sigaıa 8 rubledir,
Tii,tkiyede » » 20 kuruştur,

Sovyetlerde yiinlü işçi elbi
sesi ı4oo ıubledir,

Türkiyede » » » 371okuruştur,
Sovyetlerde işçi ayakkabısı z6o rubledir,
Türkiyede » » I8ookuruştur,

Sowetlerde pamuk erkek
çorabı 17 rubledir,

Türkiyede » » I2okuruştuf.

Sovyetlerde madeni kol
§aaü 9oo rubledir,

Tiirkiyede » » 2oookuruşflır.

20

20

348
Ioo
ro8
5o

»

»

»

c

57
3

375
53

ı
,

-
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Sizleri dal:n faz|a yorrıamak için mııkayeseyi burada
kesiyorum. Bu mukayeseden şu netice çıkıyor: Adlarını
saydığm yiyecek maddelerinden alabilmek için biı Tilrk
işçisinin bir saat çalışmasına karşılık, bir Sovyet işğsinin
üç saat çalışması, yine adlarını saydığım slyim eşyasını ala-
bilmek için bir Türk işğsinin bir saat çalışmasrna mukabil
bİr Sovyet İşçİsİnin en az dört saat çalışması zaruri bulun-
maktadır.

Demek k,, Sovyetlerin «işçi cenneti» dedikleri mem-
leketlerinde bir içşinin kazancr, bizim işçimize göre, or-
talama üç buçuk kere daha azür.

Şurasıru da unutnıayalım kİ, Sovyet İşçİsİ bu kazancİyle
eweli karnını doyurmak ve giyinmesine lAzım olan eş-
yayı saün almak mecburiyetindedir. Yurdumuzda ise,
bilhassa kömür havzasında, işçilerimiz paraslz olarak yedi-
riimekte, giydirilmekte ve barındınlmaktadır. Bunu da he-
saba katarsak, aradaki farkın ne kadar büyük olduğu kendi-
liğinden ortaya çıkar.

Bu mukayese, bize bir şey daha gösteriyor. O da, Rus-
ya'yı işçi cenneti yapmak iddiasiyle ortaya atılan ve bu u-
ğuıda milyonlarca insaru öldüren milyoıilarca işçiyi esir,
köle gibi çalışuran bolşevik :daresindeki bir işçinin kazan-
dığ para ile orada elde ettiği erzak ve saireye nazaran;
bu'n, hiçbir iddiamız olmadan, hiç bir ferdin kanını dök-
mek değil burnunu bile kanatmadan, ne işçilerimiz,
ne sendikalar tarafindan hiç bir tazyike marrız kalma-
dan, srrf bir insan olarak, ancak Tifuk milletçiliğinden ve
kardeşliğinden ilham alarak işçilerimize temin edebildi-
ğirüz kazançla bizim işçimizin daha çok erzak vesaire ala-
bilmesidir.

Size, bir de şuraslru biiyük bir ehemmiyetle söyle-
meliyim ki, Sovyetlerde bu yuk4rıda isimlerini saydıfumız
erzak ve saireden bir çoklannin yalnu adları ve yalıız fi-
yatları varür. Her istediğiniz yerde, her istediğiniz şeyi,
her istedi$niz vakit bulamaz$nlz. Bulamayınca şiknyet de

I !

L
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qdemg2şiniz. Çünkü, bu erzak ve eşya, ilnn olunan resmİ
fiyatlarla ancak htüümet mağaza ve diikkinlarında satür.
Her _hangi bir mün mevcut olmadığından dolayı şikiyet
etmek, komiinist hiikümetine karşı gelmek ve faşİst olmak,
rejimin baş düşmanı olmak demektir. Böyle bir şiköyetiyapan zavallılıar, derhal bedava çalışma kamplanna gön-
derilirler. Rusya'da bir çok şeyler yoktur. Bunlann başında
gelen ve bolşevik rejiminde hiç bir vakit olmıyan ve hiç
bir vakit te olmıyacak bir şey daha varsa, o da «şikiyet et-
mek hakkı» dır. Size bu vesile ile bir fıkra anhlaylm:

Bu harpten sonra Lehistan'rn Rusya'ya verilen şehif-
lerinden birinde oturan bir Leh, eski başkentlerine, yani
Vaışova'ya gelir. Orada rastladığ Varşovalr bir ardakaşı:
«Eh, anlat bakalrm, orada nasıl yaşıyorsunuz?» der. Ge-

=:ıj_ le_n: «Bu şikiyet etmiyoruz.». cevabİru verir. Varşovalı:
ffi «carum, komünist rejimi kurulduktan sonra buracia bile
ffi hayat bu kadar berbaİ iken, sen nasıl oluyor da şikiyet et-
ffi miyoruz diyorsun?» Arkadaşı yine: «ŞikAyet etrrri5ıglu7.ş

tr deyince, Vİrşovalı hayretle:- ,,ÜUatıi İeni- anlamıy"orum!»
r" de1. En nihayet Varşovalının hayret ve teessürünü gören' arkadaşı: «Hele bir şikiyet et de gör!» der.

Biraz ewel, bu erzak ve eşyarun ilin olunan resmi
fiyatlarla ancak hiikümet dükknnhrından ünabileceğini
söyledim. Hiikümet dükk6nları dışında, karaborsada, -pa-

zar yerlerinde köylüler taraflndan satılan mallarrn fiyatları
hi.ıkümet fiyatlarına nazaran, daima 3-4 misli pahakğır.

«Köylüer tarafindan getirilen mallar» dedim. Sakın,
köylülerin istedikleri gibi ekip, istedikleri kadar malr iste-
dikltri fiyatlarda satmak hakluru haiz oldukları zanruna
kapıhnayınız. Bolşevik hfütmeti, halkın ekmeğini, yani
boğzıru elinde tutabilmek ve halk üzerinde bu yoldan ta-
hald{imtirıü yürütebilmek için, bir çoklarınrzın şüphesiz
!ıittli kolhozlarr teşkil etti. Kolhoz şudur: Bütiin toprak-
lar tii{<ümetindir. Ne köylü, ne de işçinin toprak sahibi
olmaia hakkı yoktur. Her köylü, mutlaka bir kolhoza aza
yazılnağa ve kolhozun göstereceği İşİ yapmağa mecbur

a



-I8-
olduğu gibi, kenü isteği ile kolhozdan ayrılarak başka,
bir _vere ve hatti başka bir kolhoza giremez.

Komünisttrer, Rusya'da iş başına geçmeden önce, köy-
lülere: «Topraklar sizindii. Onları paylaşıruz!» dediler. Va-
ziyete h6kim olduktan sonra da, köyltılerin bütün toprak-
larrnı ellerinden alarak devletleştirdiler. Köylülerin h.p-
sini hi.ikümetin gündelikçisi haline getirdiler. Köylüler
toprağa sahip olamadıkları gibi, onlarrn kolhozlarda yetiş-
tirdikleri mahsuller de ellerinden alındı.

Köylülerin hep birlikte çalıştırıldıkları topraklardan
elde ettikleri mahsullerin pek büyfü bir kısmı hi.ıktmetçe
alındıkdan maada, son yüarda onlarrn evleri önünde
sebze yetiştirmelerine müsaade edilen topraklardan al-
drklarırun büytık bİr kısmıru bile hiıkümete vermeğe mec-
bur edildiler. Köylülerin bir inek ve üç koyun bulundur-
malarrna verilen müsaade de çok görülerek, bunlardan
aldıkları sütlerden miüim bir kısmınr ve hattö tavuklarrn
yumurtalarından her yıl belli bir miktannr da htıkümete
vermeğe mecbur edildiler.

Bu ağır durumdan açıktan açığa şikAyet edemeyen
köylüler, bazı mıntakalarda gecenin karanlığından fayda-
lanarak, köy meydanlarında birer tavuk asmlş ve gögüs-
lerine şu yazrlar yazlı kiğıdarı iliştirmişlerdi:

«Hüktımetin benden bir yılda istediği yumurtayı w-
murtlayamryacağım korkusu ile kendimi asüm!»

Sovyetler diyarında her iş hükümetin emri ile yapılır.
Bütün mahsul onundur. O, istediği kadarrnı aldıktan sonra
bir kısmını köylii{ere brrakır.

Oralarda, köyltilere nasıl iş verilir, mahsul nasıl da-

ğıtılır?
Her köyiin topraklarrnda köylüler birlikte çalışrlar.

Buna <kolhoz» derler. Bunların başında bir reisleri vırdır.
On, onbeş köylünün başında da bir çavuşları bulunır ki,
buna da <tBrigadir» derler. Köyliıler daimi olarak buıların
nezareti altında çÜşrlar.

ı
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r,' He.r köy, hiikümetin tesbit ettiği cins ve miktardaki
tohumu ekmeğe ve onıın istediği miktarda müsul yetiş-
tirmeğe mecburdur. Hiikümet her kolhozun kaç döniiııı top-
rak ekeceğini ve beher döniiıınden efl az ne miktar mahsul
alınmag Lizım geldiğini önceden tesbit eder ve bu mü-
sulden erL az ne kadanrun hiikümete verilınesi Hzım gel-
4iğini bildiıir. Fevkalide bereketsizı yıllarda, elde edilen
müsul htikümetin tesbit eniği asgart miktarlardan da aşa-

ğ düştiıgü zamanlarda hiikfrmet tanm bakanlığnın me-
murlannı göndererek, her köyiin mahsuliınü keşfettirir ve
bundan ne kadannı alacağını böyleükle tesbit ettirir. Ha-
va şartlan normal olan senelerde, mahsd her ne sebeple
olursa olsun, htlkümetin alacağnı bildirdiği asgari miktar-
dan da az olduğu thkdirde, hfüümet köyliiterin fena

çalışuklannı veya mahsuliin bir lıısmrnı sakladıklanru ileri
İürerek, mahsuliın tıımanuu alır ve aradaki fark ile köy-
lt§e yemlik ve tohum için buakuğ kısım için de köylüyü
borçlandırır.

Bu, hububat için böyle olduğu gibi, bağ ve bahçe ve
bostan mahsulleri için de böyledir. Sovyederin 7 Ağustos
ı93z tarihli kanunu, bağ, bahçe ve bostanlarda çÜşan köy-
liilerin bir tek salkım iiziim veya bir tek mevya veya sala-
talığı bile evlerine götürmelerini yasak etti. Aksini yapanlar
en şiddetli ceza|ara çarptınlır. Bir tek elma kopararak ço-
cıığuna götiirenler bile-yurtlarından stirtılerek bedava işçi
kamplannda çalıştınlmaktadır.

Köylüer, her yıl, ilk olarak hfüimetin kararlaştırdığı
miktan ona vermeğe, ve geri kalanından tohumluk
ayırmağa mecburdurlar. Bundan sonra kalan kısım
da biraz fazlaca ise, bunu da sözde «göniiüü teberru»
olaralİ hiıkümete bağışlamağa zorlanırlar. Bunlardan sonra,
her köylüye çüştığı «emek giınü» hesabiyle hissesine düşen
verilir, düa doğrusu onrın hesabına geçirilir.

Sovyetlerde bütiiıı fabrikalar, imalöthaneler devletindir.
Hiikürnet, fabrikalarında ve imaliüanelerinde yaptığr alilt
ve edevatı; kumaş, şeker gibi maddeleri; cam çivi, lurdavat

-
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ve..kereste gbİ şqlTl gayq yfü.çk fiyatla hesaplayarakkolhozlara verir. 
- 

«oıtıoiıiraai -;.Ç;' ;1ağ;-il".ır.uu*için de son derece 9tıştık uır ueaeı n...pi..İi;;;ii-
cesi olarak ta, her koİhoz ,.o. .ooroa, i*t*.te uorçıuFq. Tabiatiyle -kolhoz 

^uıii, oı." ttıvıtıı., iJ- toırro,arafindan alrnan bu maddel., ıçı"-toınor'. kör;;rö"#;;olurlar. Buna binaen, htıkümeilJoıcunu ödeyen kolhoz,kolhoza borcunu ödeyebilen-tOl", her yıl Ğ;iİ-İ ---lıkta kalmaktadrr. nunhrın borut-'uı, ;"'ğr"ı;İ'nlİ,ametekarşı olan borçlarındr, l.u.nİ.m az|at.
Bu durumu köylti{er de şöyle anlatırlar: «onlar bize,tgnıak 5izin, maldul bizim..' b."l, ;rt",'Urİf:İiri-l.

if T;l.',i3tff.f EiH.ş1*-mruS:,.,,,m
müsuliimiizü alarak bizi kölele. f,ıii. g.e.'did;ierıer.

Zateı, bolsevikler, qilyontarca köylilntin isyan ve mu-hJ.q:o*" .rg-.r,, onlann topraklannı ellerİnden ala-rak «Kolhoz» dedikleri b1 qıtı.§ter.k-,"p.;ğr;-Ti}itı..ıo
ekmeğini,_ yani boğlzını ellerinde- tutnıat ve onlann kı-mıldannıalarına imian vermemek lçl" vrp.rş]..al**

Köyliiler, ekneğini, yıyeceğini olduğu gıbı, başka eş-
ry,d, serbestçe siun aıah^riu. Br"f;,'ntıiit#i -"-gıızalanndan, ancak ellerinde teberru -"tt*ı.rioıanıar
- y3r.9 - parasııu.oqyget alabilirler. onlar aldıktan soııramal kalırsa, diğerleğ alabiürler. İşte orada *go"tıui-[u.o*
da böyle yapfu, daha doğr,rsu b,lyl. y"puİlrl

Bütün Rusva'nın, sonsıLz tabii zenginlik kalmaklanna,bütiin hatkın nb'.,1*'şrui-aşrri;alanna rağmen, Sov-
li!9. diyannda halkın [,1Ua9".Jg.en zaruıi eşf-brrd;*.
Çü"ky_ onlar, <<Her şy. devlet lŞl"r-a.İİ.r; #;ş.yt;ü"-
nr^:T_:"İ:,^g:İp.l-içintasarİ"a,1.1*h;.pt-";;İ,kl"r-r,narrçtekı bolşevık, pıopagandalanna harcarlir. onlar, foa1-Y y,arayaclh. sgvlgil yrp*-abrlİrl* k"r;.rkl-d; bü-tiiıı kuwetleriyle harf -malzemesi 

yapan fabrikaf; §a-nsını arttırular. Bundan dotayı da-k6yltııer:-orı.rütıyı.
alay ederler: J- --

ı
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«Bir komiiııist propagandaosı, köylülere, işçilere: <Eeşyıl canla başla çüşrrsanu, her birinizin birCr bisikled,
ıo yıl_çalışusaııız birer motosikletiniz, 15 yıl sonra birer oto-
m9bililiz, 29 yfl sonra da birer tayyaİeniz olacak!» de-
miş. §öyttiıler, _ 

işçiler: «Acaba tayyİreyi ne yapacağız?»

Sy. düştiıımüşler. Sonra birdendbİre hepsi s-evinmi"şler:
ıYirırıi _yıl şonr1 tayyarelerİmİz olursa, bef<i Sovyetler di-
rynry hg1 hangi bir yerinde kibrit peyda olduğınu haber
9Jrrrrk, bizim de alabilmemiz için - oraya tayyarelerimiz-
Ie vaktinde ulaşabilınemiz miimktin olur.» Öİ:mlşler.

Yiyecek ve giyecek eşya az olduğundan ve bunlar Sov-
yetler diyannda ancak htikümet diikkAnlarında bulundu-
ğundan, bütiln halk saatlerce bu dilkkinlar öniinde nöbet
beklerler_ve çok zarnan. da, geride kalanlar, hiç bir şey ala-
madan dönerler.

Komiinizmin Ç,!-,az bir yol olduğunu bütiıLıı diinya
19k olarak anladı. O idarede köylü ve işçilerin ne kadar
feci bir durumda olduğu arük bütiln çıpİİklıgle antaşıldı.

_ _ Diinyanın en zengin hububat anban olan Rusya'da
gtduğu gibi, bugtln kızıllann işgali altnda bulunan- Le-
H.'1!, Yugoslavya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan gi-
bi diiııyanın en zensn zıraat memleketlerindJ de komü_
nist idaıesi yi2iiııden, köyliiüer şimdi bütün tarihlerinde
görmedikleri yoksuzluklara, açlıklara maruz kaldılar. Bu
ri+ ggk 

_ 
ayında Bulgaristan, Yugoslavya ve Romanya

köylerinde korkunç açlık oldu.

Bolşevik boyunduruğuna düşmeden ewel Roman-
y?9ın büyük miktarda buğday ihtıaç eden bir memleket
o_lduğunu !.ploi, foi||1şiniz. Bugiin oİada kapkara bir kilo
ekmek _8o ley, yani bi4m paramızla ı5o küruştur. Şekeri
Tcak_komiinist paıtisine yazılı olanlara resmi İlyatla, onu
da ayda adam başına 375 gİam olarak verrıektediİler..-Halk
ş.k..i kaıaborsadan bulursa, pek yiiksek bir bedelle alabilir.
Mütehassıs bir işçi ayda 7o kilo, mütehassıs olmıyan da
ayda ancak 4o kilo ekmek karşüğnda glıştrıtmİktadır.

ı
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Hemen hemen büttilıı hususi dükkan ve atölyeler htikü-
met, daha doğrusu komünist partisi tarafından müsadere
edilmiştir.

Benim sizlere kısaca anlatmağa çalıştığım Sovyetier
diyarındaki ve onların işgal ettiklerl memıetğtlerdeki i.,ıyıtı
lerin ve işçilerin bu feci durumlarr hakkında bütün diİn-
yada yi2lerce, binlerce kitap basıldı. Berı, size ancak ha-
kikati, onun da onda birini s-öyledim. Bunun böyle olduğunu
yalnız_ayünlar desrl, Sovyetler cehenneminÖen kaç"abil-
miş olan Rus ve başka milletlerden bütün köyliiıler ve iş-
çiler tasdik ettiği gibi, komünistlerin sözlerine, vaitlerine
inanarak «komünist cenneti»ne gitmiş ve sonra tıltımıı g,ıre
alarak oradan kaçmış olaniar dİRusya'nın korkunç bir ce-
hennem olduğunu tasdik ettiler; bu hakikatleri herkese bil-
dirmeyi bir borç taruyarak kendi memleketleri basmrna,
köylü. işçi arkad_aşlarrna bütün oralarda gözleriyle gördükleri
o faciaları etrafu olarak anlatular.

. Komiinistlerin yalanlarrna inanarak onlara taraftar cl-

dinsizliğe, aile başsızlığna, ahliks-ızlığa süriiklemektir.' ğıı,
<ıDimyata pirince giderken evdeki du[urdan olınak» tan
da beterdir.

Komünist idaresi, ceırnet değil, her tarafta korkunç bir
cehennem.yarattı. Bu cehennemde en büyük ıstırabı,köy-
li.iıler ve işçiler çekmektedir.

Gelelim bizim inkıtibımıza ve bizim köylü ve işçi-
lerimizin durumlarına:

ını<ıatımızın gayesi ve çerçevesi, kendi milletimizin
medeni, iktisadi srcviyesini ytıkselimektir. Biz, hiç bir mil-
lete yolumıızu kabul ettirmei< iddiasında değiliz. Hiç bir mil-
letin_ zoru ile_, hile ve tezviri ile de yolu"muzdan'ayrılma-
y:ay. _InkılAp _ esaslarrmız ve bunlİra göre gelişmemiz,
Türk milletini kuwetlenmeye, ytlkselmelİe, ,.]anİ götü-
rüyor, daima ve ilelebet de götiirecektir.

ı
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Azn kardeşlerim,

Bilirsiniz ki, yurdumuzda cumhuriyeti ilin etmemizle
tarihiınizde yepyeni bir devir açıldı. Bizim cumhuriyeti-
miz halk h5kimiyetine dayanmaktadır. Bu temel, bizde sı-
nıf veya herhangi bir azlığrun hakimiyetine, diktatörlüğüne
yol vermez. ,Bu temel, bizim mukadderatımlzln, halkımı-
zIfl çoğunluğunun dileğine göre yürütüimesi demektir.
Bundan dolayı, bunu tam sağlayabilmemiz için, bizim de
demokrasimizi genişletmerırıv,, kuwetlendirmemiz elzem-
di. InkılAbımızın tabii geüşmesi, b2e, bunu gerçekleştir-
mek imkdnını verdi.

Siyasi durumumuz bakımındaı, b|z şimdi, di.iııyanın
uzun devirlerdenberi demokrasiyle idare edilen memle-
ketleri safna girdik.

Bundan ancak kırk yıl ewel hürriyet bayrağını açarak,
asrrlarca süregelmiş korkunç istipdattan kurnılmuştuk.

Bu kadar kısa bir zamanda birçok harpler, korkunç
sarsrntrlar da geçirmiş olınamrza rağmen, halkımrzın si-
yasİ, İdarİ hİçbİr hakkıa tarumıyan bir devirden, bugün
onun bütifuı hak ve hiirriyetleri tanrnan ve yaşatılan demok-
rasi rejimine ulaşmış bulunuyoruz. Ti.irk tarihinin kudretine,
Türk milletinin sezişinin sağlığına dayanan bize h1s bu luzlı
demokrasi gelişmemiz de, istiHnl savaşrmrz, inkılip ham-
lelerimiz gibi, dostu, düşmanr şaşlrtm§ olan tarihi zafer|e-
rimizden biridir. Erkek, kadın, zengin, fakir büttiıı Türk-
leri, bütün Türk milletini siyasi ve idari mukadderatında
efendiüğe yfüseltmiş ve daha da ytıkseltecek o]an bu ge-
lişmemizi de büttin niilletimizin, büttin Türk köyli.i{erinin,
Türk işçilerinin daima her şeylerinden azu taıııdıklarını,
dost, düşman görecektir. Her ğün biraz düa Türk tari-
hiyle, Türk vicdaniyle yoğurularak gelişecek, kuwetlene-
cek olan demokrasimizi Türk milleti bir daha hiçbir kuv-
vetin, hiçbir düşmanın sarsmasına fırsat vermiyecektir.

İşte, her biri Türk tarihinde ve Türk vicdanında dai-
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ma hürmet ve rahmetle anılacak olan Türk iınkilıpçılarç
türkün kahraman evlitları, Enverler, Talitlar, Atattlİkler,
l}önüer, kıık yıllık inkitöp yolumuzlaİ.lk ;İİtlyİe.. .rir:
l$ten efendiliğe ytikselttiler. Onu, kendi siyasi, idari mukad-
deratına hakim krl4ılxç. Bugün kurulmuş ve yarın kuru-
lacak Ttiırk siyasi partileri dİ bu yolda yürtiyeİek, bu me-
§ut_ gelişmemizi, bd halkçüğınıuı her gtiıı biraz daha kuv-
vetlendıreceklerdır.

Ev_et Türk çoğunluğu aydn değildir. Fakat o, esir-
Iikle efendiliği ayırdedeCek durumdadır. o, kendi i..tı-ı-
yetini, kendi demokrasisini de yurdu ve bayrağı gibi mu-
kaddes taruyarak, onu canla, bhşh müdafaİ eğeĞktir.

_ _A.o§ hangi bayrakla çıkarsa çıksın, hiçbir kuvvet-I'ülk tarihini gerisin gerıye al«tamıyacakur. Artık hangikisve-
ye bürünürse bürünsün, hiçbir şeytan, Türk milletini, Cum-
huriyetten halk hdkimiyetindeİ, demokrasiden .yrr"-.-
yacaktır. Düşmanlarımız: «İyi amma inkilnbımız, halk hA-
kimiyetimiz, demokrasimiz 

-Türk 
köylüsünü, 'İtl.k işçi-

sini _bolluğa, refaha ulaşuramadı. onların dertlerini, sr-
kıntılarını azaltamadı. onları siyasi efendilikten ziyade
qeçimlerinin bolluğu al§kadar eder. Türk.iınkilipçılan,
Tü.t köylüsünün, Türk işçisinin yaşamasfu ytlkselİeme-
diler. Onları boiluğa kavuşİuramadılar..» diyorİar.

. . 
T."ı\ inkıllpçıları, hiç bir zanrıarı sihir, keramet veya

elçabukluğu ile yurdumuzu birden cennet bolluğuna kh-
vuşturacaklarlru vaat etmediler. Bugün de bütün Ttlrk ay-
dınları, Türk köylüsünün, Türk işçisİnin bugünkü durumun-
dan memn ın değillerdir. Hep.miz'n candan dilediğimiz
ve daima dileyeceğimiz, het 

-Türk 
ocağnın daima İşrklr,

rahat, dertsiz, sıkrntısız olmasıdu. Türk yurdunun tıei ttı-
şesi,.her Ttir[köylüsü, her.Türk işçisi buna, bu mesut gü-
ne de ancak Türk inkilipçılafln.ın y" bütiın halkımzın 1l-
birüğiyle kavuşacakur

Bu nasıl olacak?

l

ı

ı
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Azız kardeşlerim,

. Demokrasi, hepimize siyasi tenkit kapılarını açtı. Her
vaziyeti dilediğmiz- gıbi tarnşmada hüniz. Fakat, 'u" ttı.-
nyetimiz_ gözleinıai doğruyu görmeyecek kadar körlet-
memelidir. Bu hürriyetimiz, dahi iyisiiıi başarmak için ya-pıtln çırpıiım'alara kıymet vermeyetek kadar uızıeri'tımıt-
sizüğe siirtiklememelidir. Türk -inkilApçılan 

tu mtıuaret
ry.d, _hagsi durumda buldular? Bunu'hepiniz bilirsiniz.
Onlar hazinemizde bir tek altın olmadıktan 'başka, n, -l-yonlan aşan borcun yil|ü altında idiler. ıvıdınıe(etimızın
$n tara.fında_.yabancİ sermayesiyle işleyen şlrketleİ on-
s.1.._" elverişli _şardarl.1gelirlerimizin bİiyük 

- 
kısmını üp

gi'.tü$.yo.1ardı. Şimendiferlerimiz az, yofanın:z harap, bİr
1"\ f"br$9Tız _yokfu. Bu durumda'6u yurdu nasıl''mü-
dafba edebilecektik? H.T şey_den önce 

-borcumuz, 
yuf-

dumuzun savunmaslna, devieiimizin imkintannın (r*.t-
lenmesine önem vcrmemiz değil miydi? Evet, aevıetın
btitiın gelirinin köylüniin ve işğinin ("ıt o-arro, harcan-
canmasını kim istemezdi? Fakat biz bu gaflete düşsey-
dik, devletitdizin bugtiinkü kudretini sagla;amış 

"Üydrft,_tyg_r" br_ yort, bu millet nasıl ayakta airurauı rı.. ilıı.i
Hy§ gafiejlere. gidebilir. Fakaİ tar h boyunca, bilhassa
lIQ, üç asırdan beri _dairya, sonsuz, haksz düşmanJıklara,
frple.re u.qlryge_lml§ glan Tilrk milleti, yann İarşısına di-
kilecek tehlikeleri nasıl di\iiıımezdi?

En kutsi borcumuz olan devletimizi, devletimizin sa-
vunmasını kuwetletdirmeyi ön pl6na almış oırr*o"
ve. bundan dolayı, dilediğimiz gibi, köyıtıieriı,ıizi, işçıleri-mizi kalkuıdıramamı. ş. olınamıza-rağmen acaba rtlrlİ' ntly-
lüsüntln, Tiirk _işçisi$n durıımunİın iyiteşmes, için hiçbir şey yapıImadı mı?

Aüz tardeşlerim,

. . Türk köyüslüniiuı kalkınduı]ması, davalanmızın en çe-*iniı en zorudur. Bu, memleketimizin büttln gelir kaynak
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larının işletilmesi, diizenlenmesi, kuwetlendirilmesiyle hal-
ledilecektir. <,Bugünden yarma Türk köyleri, kasaba bi-
nalarr gibi sağlam, ışıklı olacak. Türk çiftçileri toprağını
makinelerle işleyecek. Türk köyliisiiııün kesesi altınla dola-
cak..» diyenler onun hakikt dostu, onu candan düşünen
ve sevenler değillerdir.

Elbette bir gün bu millet o mesut duruma ulaşacaktır.
Fakat bu, bugünkü gelişmemizin sarsilmamasiyie, milleti-
mizin elbirliğiyle, canla başla çalışmasiyle temin edilecektir.
O günün en kısa bir zamanda gelmesini candan dilemiye-
cek hiçbir vicdanlr Türk bulunamaz. Hepimizin baş dİle-
ülrrız eibette budur. Her dileğini el biİligiyle gerçekleş-
tirmiş, her zorluğu yenmiş olan bu millet, bu dİtregini de
az zamanda sağlayacaktır.Ş

Bugün ve yarn yurdunu seven bütün Türk aydrnlarının
en ziyade önem verdikleri ve vermeye mecbur oldukları en
kutsal iş, Türk köylüsünü bolluğa, refaha ulaştırmak olacaktır.

Bfu, bütün partilerimizin Türk Yurdu'nun müdafa-
asında daima ayni cephede, ayni imanla birleşeceklerinden
ne kadar eminsek ve bundan nasrl sonsuz sevinç duyu-
yorsak, ayni imİn ve kanaatle bütün partilerimizİn Tbrk
çoğunluğunu, Türk köylü ve işçilerini yükseltme yolunda
birbirleriyle kuwetle yarlşa çrkacaklarına da katiyelie ina-
nıyoruz. Onlar, kuwet ve muvaffakıyetlerini, ancak bunun-
la sağlayabileceklerdir. Başka tiirlü hareket edemezler. İş-
te, bol söz ve vaatle değil, bu yarışta, bu müsbet iş yapma
yarrşında birinci gelen, Türk çoğunluğunu bolluğa ulaştı-
ran parti, Türk milletinİn kalbini, şükrarunı , Türk tarihi-
n n takdirini kazanacaktır. Bu da Türk köylü ve işçilerinin
kall«nmalarrrun en büyfü sigortasrdır.

Haktan, doğrudan, nsaftan uzaklaşmayarak sizlere şu-nu da söylemek borcundayım ki, inkılAbımrzdanberi Halk
Partisi htikümetleri tarafından Türk işçilerine tanrlan: iş
kazaları ve mesleki hastalıklar sigortasr, İnalık halleri sigor-
tası, işçi sendikalarr kurma hak10 ve yakında tatbikine ge-

ı
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çilecek olan ihtiyarlık sigortası gibi haHan, bütiın diınya
İşçileri çetin mücadeleler]e en az elli yılda _elde ettiler.
lİunlaraİn başka hepinizin bildiğiniz sağlığı koruma, ye-
dirme, giydimİe ve b-anndırma gıbi, diınya,"" hiçbir_mem-
leketindİ- işverenler tarafından sağlanmayag. şosy$ yaf-
dımlar memleketimizde sizlerin hiçbir talebiniz olmadan
hiıkümetimizin bir işaretiy]e munt.ızııman sğanmaktadır.
Türk inkilöpçılannın, ııali< partısinin, halkımrzın ref.a$na,
yiikselmesinİ'yarayan esaslarrn biran 9wgl.qe|işmesini en'
futsai borçlari sayilıklannın bundan d"hl ,y, bir delili olur
mu? Yukarıda Rusya,da ve komiinistlerin baskılan altnda
bulunan memleketlerdeki işçilerin durumlarının ve 99:
çinme şartlannın ağırlığnı anilatum. .«Sovyet çenn9ti» 1deki
Ül, işdnin, a},ni mikİardaki bir yry"9.\, sıy.egek ^almasılçln dÜim İşçiİerimizden en az aç !"ç"n kere daha.faz|a ça
lrş-"y" meİ6ur olduğunu, bu saaderı her madde _için tes-

bit eöerek söyledim. Gerek btnları ve getekse sizlere söy_

leyecekleri*in h., bir;sini her zaman, herkese_ .karşı is_
bata hazuım. Bunları ben en sağlam Rus ve ecnebi kaynak-
larından aldım.

Aradaki bu geçinme farkından başka, tçopünistlerin
bir iddialan da bütiın viiııyada kendilerinin köylü ve_işçilere
en ziyade sosyal yardımda bulunduklandır. Biz bu hususta
da ö'devimizi, Uİltllııı yurdumuzda dilediğimiz 

_ 
g,!i, ba-

şardıSmı7ı iddia etmiybruz. Bu yolda da yapılandan zi-
yade,- yapılması lizım geleni {ı.ııüntlyo1*: P.T" .rağman
İiç l. İ.Ö, memleketimizin niç pfo yerinde iı_çil9rimizin, du_

**rrorro 
-yerinde 

saydığını söyliyemez . Bazı bölgelerimizde,
bazı işlerimizde, diÜe -nazaran elde cttiğimi- fark büy$-
tiir Bilh..." devlet müesseselerimizde, düne nazaran elde
eülen neticeier her Tihkü sevindirecek önemdedir. Bü_
ttır, vicdanımızla ülediğimiz, hem bu hayırlr_ inkişafin
hrzlandınlması ve hem -de hususı müesseselerde çalışan
işçilerimizin durumlannın da iyileştirilmesi_ içil daha sıkı
,. a.n ciddi tedbirler alınnıaİıdu. Hem bu farkı gider-
mek ve hem de her tarafta işçilerimizin hul«ıkİ dunımlarında
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y&pılan gelişmeleri sağlamak ve sosyal yardımr kuwetleo-
dirmek gayesiyle 8 Haziran 1945 de kurulmuş olan Çüş-
ma Bakanlığmz, sessiz, paurdısız nemleketimizin her ta-
rafında çalışmaktadır. Uzun devirlerin ciddiyetle ele aina-
dığı düa doğtusu alamadığı bu her bakımdan en önemli
teşebbüsümüziın de giiuı geçtikçe zorlrıkları yenerek tam
verimli bir yola gireceğinden elbette şiihpe edemeyiz.

İşçilerimize bugün yapabildiğimiz sosyal yardımın-T
ytikseğinin siz kömür havzalarımızda çalışan kardeşle-
rimize yapılmakta olduğunu buradaki tetkiklerimden öğ-
rendim. Sizlere senede otuz milyon lira ücret öden-
mğktedir. Bundan başka, sizlerin barrndırma, yedirme,
'yıkama, sağlık ve kii{tiir işleriniz için de her sene on altı
milyon lira harcanmaktadır. yani size verilen ücretten
başka, onun yarrsından fazlasını, % 55 ini de milleti-
mğ sizin rahaüğınız için vermektedir. Sizin yevmiye.
nizden başka, giiııde, sizin.,üer biriniz için ı65 kuruş daha.sarfedilmektedir. .,{..* ,",d

Türkiye'de Demir ve Çelik fabrikalan §çilerimize
verilen senevi ücret, yevmiye, prim ve ikramıye altı milyo-
nu geçiyor. Sosyal yardım olarak da, yani meccani yemelç
işçi elbisesi, ücretli izin, evlenme, doğum, çoçuk zanımı,
sigorta yardımından faydalanamıyalara yapılan hastalık
yardırnı gibi yardımlar için de bir milyon iki yilz bin
lirayr mütecaviz yardımda bulunulmaktadır. Yani onlara
verilen ücrete rraz,atan o/o zo kadar da, bu suretle yardım-
larda bulunulmuş oluyor.

Sovyetler diyarını bırakınız, Difuıyanın en sayılı me
deni memleketlerinde bile, işçilerine bu kadar yiıksek sos-
yal yardııııda bulunan müesseseler yoktur, diyebiliriz.

Bugünkii bu hayırlı gelişmeyi, sizler, diinkü işçileri-
mizin barındıkları barakalannı, yediklerini, glışma şart-larını, hastalğa ve kazaya uğradığı zamalaraati acıklı
durumlannı gözöniine getirerek de anlar ve tasdik eder-
siniz. Yine tekraı edeyim ki, hiçbir Tilrk evl6dı bıııu çok



29

görmcz, _göremez. Hepimiz'n gayesi, hem bıınu kuwet-
Iendirmek ve hem de__buttın §çldrimizoin bu duruma gel-
nıeler.ni _giirmektir. Yine tekrİr edeyim ki; Ttlrt ttlİltl-
siiniiuı, Ttırk isçişinın bolluğa kavuşması, kalkınması ve ytık-
gglm.esi hgpiT;",ın en mukaddes, en temelli gaye-iidir.
Ve buna hepiniz, candan birlikle ve her gtln"bİraz daba
gayrederimizi arturarak ulaşaqğz.

.Yiiede ıiılz inaruyorıım ğ içinizden hiç biriniz bu ga-
yemize ulaşmamrz iğn de Ruslinn ve komtıuıistlerin bfz-
lere örnek olmasını dilemezsiniz.

Kardeşlerim,

Osmanlı imparatorluğuna <,Hasta Adam» xdını yçlga
Ç_arhF $.uşyası, asırlarca rmparatorluğıımuzda yaşayan bü-
ttiıı hıristiyan milletleri deyhimize kışkırtarak- aeıiıetımia
parçalaTağa, mirasııdıza konmaga çalış-n. <ıTtirkler, 25 yıl-
dan fazla banş. dewi görmemellaİrleİ.. Onların 

-aeİle'nŞ

toplagpalanna imkan verilmemeüdir.» diyen Çartık em-
peryalizmi, bu;e z4o yıl içinde 13 defa harp açmİştı; ye biz
9..sg yılımzı_Çarlığn bu mel'İn saldınşlanİıa İ<aİşı dev-
]etimizi müdafaa için harple geçirdik.

. Şrlal_ de §zrıl_emperyalist moskoflar, buzim z5 yıl-
91n fa1q hapslz l.rlrır{ olmamıza sinirleniyorlar. He"r gtln
biraz düa devletimizi kuwetlendirmemize, halkımızı kal-
kındırmağa çalışmamıza içerliyorlar. rl.rğİlo___Uİ.r, düa
diiııyada kıpıet ve itibarımızrn 

-artmasından "kuşkulanıyorlar.

_ _E"ol*.da, tıpkı ecdatıan- gibi, bizimle dostlıık mu-
ahedelerini daha bozmadan, b ie dost göriiuıerelç aleyhi-
mizde Hit er A'.manyası ile anlaşmğa çİlıştılar. Bunu'ytl-
ıtitemeyince, harp sonunda, her tarafta kendilerine büyiık
kı}met verilmesinden cesaretlenerek, bizim" o suahrdaki
yalnulığmydg faydalanarak kendil-erine boyun egecegi-
1ui he9anPdıllr. Bg hesaplannda da alaanalOa.Ğ, sbıiiııce, şimdi radyolariylE gazeteleriyle, her yolla, yıne ec-
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datlan sıPi,_1eli dinleri komiinistlik yoluyle bizi parçalamağa,
bu suretle bizi zata uğramağa çaÜşıyorlar. Bunun için ?İ
bilhassa. qizlgrin, Türlr köyliıleriiıin, 

-ıtı,rt 
işçilerinin, on-

lann dinlerini benimsemenizi diliyorlar.

. Müiyetini, ne _olduğunu sizlere kısaca anlatmağa
g\stıslm «ceıınet» lerİyle sİzlerİ aldatmağa çalışıyorİalr-Onlar hili sizlerin vicdanlarınzdaki yrrt ,e milleİ ,ev-
gisinin kuwetini anlamak istemiyorlar- . Onlar, hnh, siz-
!:.rp s9zjş_ ve. kavrayış kudretinize kıymet vermiyorlar.
Oniar, hili, sizlerin hiç olmazsa küçiik bir kısmınran o1-
sun, yalanlanna kanacağruzı, tuzaklarına düşeceğinizi u-
muyorlar.

Aziz kardeşlerim,

Söze başladığm zaman, size eski Türk tarihindeki
bir iki vak'adan bahsetmiş'm. Şimd de yeni tarihimizin
miiüim bir döniim noktasrnr haurlatacağm,

_Ocak r9zr de Ulu Gazi Mustafa Kemal, birkaç ar-
|adaşıv|e Ankara' Zıraat Mektebindeki kurmay binaİının
|üçilk bir odasında, sabaha kadar uykusuz, cepheden ha-
ber bekliyor_lardı. 6 Ocaktanberi devam eden vÖ düşmanın
üç misli tiifeğine, üç mi'sli mitralyözüne, üç misli İopuna
\arşı_ göğüs 

_ 
geren şanlı Mehmetçikleriıniz, 

-Miralay 
İİmet

Bey kumandasında, hütil,ı mukadderatımızı temelİnden de-
ğiştirecek tarihi bir zaferi kazanmak için dşiimana karşı
canla, 

_ 
başla .döğüşüyorlardı. Gecenin karanlıİ<ları dağıhh

ğa, sabafun ilk 
_ 
ışıkları etrafı aydınlatmağa başlamıştı-: sık

ve sert adımlarla odaya giren bir zabitinıu, iitiklii sava-
ıl1yp 4k şr"l, İnönÜ zaferlni bildiren telglafi getirmişti.
Büyük Gaziııu, kahraman arkadaşı İsmeİ BeyE göndİr-
$§.ri t_.brt telgrafinı, yiiksek kİdirşinaslıklarİyle- o Ana
kadar^gele! büttin iimitsiz haberlere inanmayarak mutlaka
muzaffer olacağmızı söyliyen muhterem rlanİauUalı Suphi
Beye yazürmışlar ve bu tebrikte:' «Siz, İnöniiııde, yaÜr,
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düşmanı değil, Türk'iın mikus taliini de yendiniz.» buyur-
muşlardı. Evet, o tarihi sabalun ayduılıklarr nasıl gecenin
karanlıklarını yemişse, o giiııden sonra Türk tarihinde
Türkün mikfıs, kara zeval devri de bir daha dönmemek
iizere geçmişe gömülüp gitti. Türkün nurlu, aydın kemil
devri açıldı.

Tarihimizin bu yeni gelişmesinin manasl ve önemini
anlamayanlar, anlamak istemeyenler, Türk taliini yeniden
karartmak isteyenler, o gündenberi hesaplarında hep al-
dandılar.

Evet, nasıl ki Türk milleti, dün sözde din bayrağiyle
aldatılamamış, Türk kardeşliği yıklamamış, Türk esirliğe
süri.iklenememişse, bugün de, yarın da o, 1ıızıl bayrakla ve
onun yaian ve tezvirleriyle tarihinden, vicdanından
milli gelişme yolundan, yurtta kardeşlik temelinden uzak-
laştırılamryacaktır.

Yurdumuzu parçalamağa istiklöümizi, inkıllbımızı yık-
mağa, bizleri birbirimize saldırtmağa kalkışan bu kızıl
emperyalizme karşı, başta Türk kara taliini yenmiş ve onun
her gün biraz daha nurlanması için mübarek başlarıru
tamamiyle ağartmış olan aziz Cumhurreisimiz olarak Bü-
yiik Millet Meclisimiz, hükfımetimiz, bütün partilerimiz,
basrnrmrz hep bir ağu,daı! «Yurdumuz mudkadestir. O-
nun en luraç bir parçasına bile dokunulamaz. İstiklllimiz,
inkılibımz kutsaldır. Onun zerresi gölgelendirilemez. Bü-
tün Türkler, bir annenin, Tüfk Yurdu'nun çocuklarıdır.
Hepimiz candan kardeşiz. Aramıza nifak sokulamaz.» dediler.

Kahraman Türk ordusu da, Türk tarihinin temel kuv-
veti olan sevgili, yiğit Mehmetçiklerimiz de yıllardır bu
mukaddes kararla sırurlarımızda uyanık bekliyorlar.

Sizler, siz Türk köylüleri, siz Türk işçileri, sizler ne
diyorsunuz? zzoo yıldanberi «Türk yurdu her şeyden mu-
kaddestir.» diyen ve canla, başla bu uğurda en iirnitsiz du-
rumlarda bile, binbir düşmanla savaşfiuş olan büyfü Türk
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a_

milletinin mübarek şehitlerinin evlötlan olan ş2lg, ne di-
yorsunuz?

«Tifuklerin vatan sevgisiyle dolu olan göğüsleri, mel'un
fütiraslara karşı daima demirden bir duvİİ gibi yiiü<sele-
cektiı» _diyen Türk kahramanı Atatifuk'tin vİ btlttın şe-
hitlerimizin daima bize bakan mukaddes ruhlan öniiuı-de
sizler ne diyeceksiniz}

Evet, sizlerin vicdarunızı unutarak midenize, tarihi-
hinizi, milletinizi unutarak fAni, şahsi dileklerinize kapı-
|aca.ğnızı uman düşmanlara sizleİ ne diyeceksiniz? §l-
Yasİ kanaa-:niz ne olursa olsun, hangı durumda bulunur_
sanız bulununuz, sizin de yurdumuza, istiklAlimize, inlo-
liibımıza gözdikenlere karşı Türk mfifo|nin, Türk vicda-
nqn: her düşmana karşı daima veregeldiği cevabı vere-
ceğinizden nasıl şüphe edilebilinir?

_Geliniz hep birlikte bütün dost ve düşmanın işitmesi için,
ııübarek dedelerimizin ruhlarını sevindirmek için bütiiıl
kuwetimizle bağıralım:

Türk yurduna, Türk istikliline, Türk inkilnbına do-
kunulamaz. Ak veya kızrt diiııyanın hiç bir emperyalist
ğüşmgn kuweti ve onun hiçbir tehdidi, 

-hiçbir 
sinir İıarbi

Tilık'ü yıldıramaz., Hiçbir yeni din ve bayİak adına yapı-
lan tezvir_ve yalanlarla Tiirk köyliileri, TÜrk işçileri ;[da-
tılamaz.. Türk kardşliğ yıkılamaz.. Türk-un ar-dr", nurlu
taıİhi kapatılamaz.. Türk milleti zevale, esirüğe stutlkle-
nemez..

Evet azu kardeşlerim,

Geliniz, yine hep birlikte şanlı tarihimize, kahrernaD
ınilletimize hylk Tüık evlfitları olarak, bir daha mübarek
şhitlerimizin antlannı tekrarlayüm:

Öltlm var!... Esirlik yok!...

ı
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