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KüLTün ıır AK§ivOıu
T. s, P KoNFEBAN6LAB]

Tü tkiye sosyal]§1 pa*isi.in ken-
di azasl içiu lertjplehiş nlduğu
konferanslardan ikincisi''mi||i me-
sole Ve sosyali2m,, idi. Konielans_
cİs, Hüsameitin ozdoğu malk3istmillı meseleyi gayei aç]k olarak
o.taya ko!,dU. Hür ve nln5.ah ] mll.
ler dayaslnln 5osyallzmüİ rna da.
vasl oldUğ! jçln efr peryaii2me i(arsioIan İer m lii kultuluş halekeıin];s6mpaiiiJe Aa.şllanmasI i.ahAiüi-gln I b6lirlli.

,,_ 
uciicj konfeĞn5|n meyz!U

"" llye]ln ınkii:'|,, Id l.

,,'-"'"T.:::li.}',.J:T,,:;;- :::l,şmei seyri i."ı 
",,,. r".İ._lrı5, sonunda bi. cok n,i]iaha:al;.

B! hallan]n
peryal'zmin IkrIsadl r"_l*.,,. l,,
,";#l'Jii."""J:: ' EaJış iaja:

Antifaş!st gençler
tğpİĞnİlsl

u fjr# .: : 
jii: 

i:l, ij !',"iraı 5t 8enç,ı§ımızı ,",..,ı ,"";"-;,';
bu oavjil İercl!

;;; :,l:;,];jl";:, jii:j:l",:.
"""r,,." ."ı"."r r"r,,,,,-.,,İ 

",

..i;:];i;: i, "l: J..];;i"J.:iil:.
;:;;j; J::]]lİI ;;-i::",":i".:]l
!eİle l5lıv o:ele.,,,,,ıal, 

"".,u"i".oen tetlıl yapm"lıa" ,j,-]].İmişıiı. Egı. 
",,. ,..o",İ-J."

ve cepneiere arnr"yl ..ln,^",- _^
vıren faşıst c..avar ," ""ı,",ı"l,lu.Danl o ]an mllyon]al(a masUmlns.na 9orulabilmej]nd.n, jste r is_lav lster Anclosakson Ve hatia c.r_
m€n olsun faşizmin tetkiki üzerin"de herhalde hlç bir ihiIlaia düs_
mezl6rdi.

Konğ16njn faş'2min 1etkik üz J-
de ieleddüt eden.esarel alan.Tas-
vilin m6şhur sağ 5{iiun muharİıii
fıkir faşizmj6i nğ gü2ei tarij ed]-yor, "Faşlzn mjllı huduilal da-
hilinde bİr sosyalizİı denem€sidll'.,

_,)-

cumhuliyei maaüifinde ilk ha,
kiki inkiiapçl haf l6yl yaparak Köy
En6titiılerini kuran, onlali yIllarca
bnyük dirayet ve gelçek bil demok.
fat zih.iyelle idale eden Bay is-
mail Hakki Tonguç vazifesinden

,F

Köy ensliiüleri öğ.eimeİ16.i
araslnda geniş çapta nakiller yapıl-
diğl Ve bu enstliülele s.n günl.rde
Şahit oldcğJmuz anti _ dem.kralik
harekell.r€ Uysün bir çehle vğril6-
ceği haböl allnmIşlJi.

*

Denokrasinin miidafiliğini ya-
pa:ken yehj bas]n kanunu i]e bi._
l jkie arilk susa.akla.in] kahraman-
ca ( ) bi, mağd!.luk edasl (!'içindö
ilan eden $uharirleli görüyor, hay-
let edlyolu2. Bu söz ve yazı hürİi_
yeti denilen mukadd 65 reallıenin
katlini kabul cttiğimizi ilan elmek,
t]r. okuy!cularlmıza "b6n korktum
haberini2 olsun,, demeklil. "Benim
demoklalllk ve c6sa.eiim işte b!
kadard ll,,diye keİdimi ele velm€k-
itr.

Tü rr<i.,,ed. sosya]ist Partisi
Yayın'arın<lan:

Siyasi lnilicadolo ilmi

!HğRK§ızffi

Faş]2m bize. hiç ce bu efendjye
gölün,liiğii kadal caia yakün gö-
.Ünmayor. Bu, "Jüjiii hudüilar da-
h 1ihde bjl sosyatj2m .len6mesi .ie-
ğ:!, olsa oıea milli hudullall aşan
banavaİca biİ k]taı ve cınaye1 de-

A,damln biİi
crhil i{ülebl d. netred]lmis ve

ediln]emiş 37 slirııi bii aıava i".-
Iacl, l,tibln ad l ıa"-, , eiri. o.-
ğe' l bil res5amln da de3enierin]
la§lyan bu i]ç folnralJk kitap bas.
nak itibafile de hoş 

^d.imin 
bili

harp içlnde, ve lreıımat Ali e;bi şa..lğr şa,rIn sanai anlayüşlnda müs_i
bei b!r değişi.eyi ve gelişl,ie!|

Knlebi'nin büiiil) şlirjeiinde bir
lereddül, b t şüphe lle knrr:laş-
mak]Dyl2. Tenlennr ede]im ki b!
ç6k ncenl,ı .n( n mizac hdan ge|-
mli 0lsun, yokia ]nanlşlnda] değil.
Ne ol!lsa oisun bu 3? slir sami-
6iljğin v€ titizliğin en canıı a,n"t-
le.idil' Şairi ieblik ed§.iz.

§parlacus
Mi]attaİ öncĞ 7J ve 71 \-]l.

tarı aıasında it.ly.ııı ceıul",n_
]da vukıı lıu]aı kd]e]erjn i§yanj,ıı
spa.iacu§ adtt bii ş3hsiyetin ida-
re ettiğ;ni, iki yrt mnddeiie Ro_
mayı sarstrğİtt bi]iriz. Bu tarih"
kahramanın. ua,,u.*,nıız.1İ
Almao sosyaiist] Karl Liei]knecht
taraladaD ku! ulintş iht;lelci
osyaiisi Parti§iİiD adlnda dao
yaşıycrdu. İngiliz gazeielerjnJen
birinin değeril' muhaırir ve as'en
b;r Macaı olan Arih!. Koeslleı,
(spaİiacus) ad:le yazdliı ta.ihi
bir ronanda bıı ftrihi 1ahsiye-
6n hayatrnl isyaıın sebepie:,ini
ve jcares]ni güzei bİ. üslapta
tas"iı ehn;ştjr. ALbeİ Le]ınaı
tarafındaı f,aıszcaya tercüme
e,ti]ip, Paıiste 1945 yıLtııCa ba-
sllın bu ınühim eıeri okuyucıı-
larımıza sağlık veririz,
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Ger.ek milIet o1lov,sjnj ve ee-ce'. ii,l5ı .lrcJsU.u. bj,yik ..ir
ve iqtimği kuliuluş cavasl yeline azllğln züo]leleİin eğemonlik dcv.slnI
ho* hiç bil şey bilnetreklen ileli ğeiil,

-1

IJ
Yazan : [sıl ADiL.

A.zası ve genel sekı€leri o]!rskta biiriilr
bit şerei duydıığuın Türkir,e sosyal;st partisi
pİogramr ln ana prensiplerindeı biınıin cie

mi]liyetc'li[ " d ğLnu öq.enen ",drı bir ç"*rı
nuı hayrete düştükle[ini 9e bn, çoğunun bu
hayretlerini açıkLamaya lüzuıı gördikleıiui
haber alnıaktayın.

Buılal,,ı biı !.,tl ı, ;. anıi.naL \e tr.i,,.
kaşa yapmak fıtsatı buld,ım. 1çleriıde ınıık-
sizmi az çok tetkik eİmiş claolar! ikna .tln.(
şüphesiz daha kolay oldu,

Bir sosyalist peItisinin !eya bir so§yelistn1
ın;llet variığını kabul elnesini hakiki oiaıak
uıilliyetpe:veı §eç,nmes;ni }aytet ve haira h]d-
detle karşıiayaniatı asla yad,reanııııık g.ıek,
tir- Çiiıkü hayretin selıebi, na;ksizıı ıe sıs,
yalizm üzelinde dcğrıı biı lıilgiresıhip oloa-
rnaktan hiddetiıı sebelıi ist ıı'l]et ve oiliı
yet mefhımLalı üzerinde yanlış tarillşr ve hak,
sız inhisatcılılkat gijdütmeiieı ije|i gel-
mektediİ.

Mariıscılar hiç bi. zaman mjlIei; inka. et-

nıiç değili*diı. Bilakis, nıiliet rtrar'rs;zııi,r ]<a-

but ettiği yegane nusiaki! ııılıktir. Niiilet an,

laylşlıt ve tniliiıret cuygusıınıı sıçma sapaı
tariflerden kurtafnış olın da yine bizzat ııaık,
sizmdir.

Milliy-i iyl" hjı i.j"_loiicj'-k, l.i|.le !P--
len maıaya göİe .ieğişir. Bjr arks;stj! mj]et

aolayırı iı. bir ,a.isIln .ıı:lIF. !,ldy -l srasln,
daki farkiar oniaıın ıni!Iiyetç;likteri arasınıiaki
farkIaın ayn,d.,.

Bir sosayiistin r,iliiyetçi oluşunl njç;n tıay,
ı"l ediyo"lar ? ÇLnkü on,ar. .oılali,ıı ı n"

olduğunu bilıı yorLar. Haksız ve ııeoluı iiti,
ralar,n tesitjnden kenCilerin] kıırtaıanayaılaı
sosyalist:eli mji]ei. mi1];yct, vaian düjman] 5a-
yıyo,1ar,

Eğer onlar bilseLer ki, sosyalizın: Iler nii-
leiin k"ndj milli Ve s:ya.j sınlrIalt içlode g"r,

çek bir bağı,nsızlığa taraftİrdır ve h;ç bjr m]|,

letin küçük v€ya büyük, zayıl veya kuıvetli,
diğeı hiç bir ınil]et ta,alrncan dJk,.ını!lama,

ınazlığı bir prensibini kıbul etmiştir. Şüphesiz
k;. bir sosyalistin herkesten fazla millet v€

nıilliyet mefhuınuna bağlı oLduğunu tasdike
p6ğbqr kalırlaİdı..

YiD"- eğer oütlar bilselğrdi Li, sosyalizm
bir oijlet halirde yaşayanlaıın her iüriü mil.
]i serret]er ve kayn"akları üzerinde ntillctçe
ırü;teiek bak]aıınt ve faydalaıma salahiyet]e-
|i l; la| lt):ijd,r, \p. ljıli t,-l ı.,zjmrc iis-

tiinliiğnnii, j§tismaIctIığ]rec etrekledir, yuİt
üzeİ;.,deki re|ah ve §aacet;n bütün millete ait
, imr. Iizımgelece.,:ı,i ilj.i sürneit.dir. 5üD_

hesiz Li, onlar bi. sosyalistin millet ve milli_

1er bc:*,nlı ı sa.:mi 1e eı dürüst'D:l i ,

{n oIc"iJnd1 §,ld l...ed liil et,.../|".di.
8ir sosyaiistin ııiLijyetçi oluruna niçin hay_

rei edi],oİial? ÇünLi.i onlar: arhk bu §uretle

t1..kesi aldaiactrk jmkinı kaybetnıiş olu,

vcılar. iohisarian a'tlıa almüş .]dukları millet

"e oit]iyet ınejnuın.ııı takılık'aıı maskelerin

ai a;ağİ ejilnts]ıe kt2tnlkLad].lar, Bir fuitle,

ı| ı, büı; < bir - :s" .).::. LüçüL bjr ,;im .
elinde ınağcıır ediimesina göz yumınanın, kü-

çiii< ınitteiIerin bıiyük ınilledere pe;Iceş çekil-
nıesirıe göz ydırnantn, niletle.i biıbirine diiş,
nıaıı ecici ideolo]iler]e gerçek !n;ıi;vet ideolc-
fisi alasııJa hiç biı miin:sebet bıılunınay:şına

E5z yum anın, ,rjllet:r ne ol]uğu ne de ol,
- a(. li, l,,le,J ;i giI,i ,a, it "dilme7işiıe göz

vrı ıaıı ı ,.sru'ni, ,a nın, b.r ",ııekidık'"la"l""u o,,"rl *oyaıla an"a* m"r<scılardıı,

l\li,,eU gerçek ,e ;ik,ek ıarl,q. ;çin,le kabul
. -.". .İ., *""ai r:llı bün),.si içindc hii, bir

Eıtişmeye tabi tııtmak isteyen faşizm değil,
,ıa.ksizmdiı,.

)La}.Ja l, ç bir :ı,"an. *ı,ıd: milletini b,r

,na,<":s: k.Jar s",e n.,, Çuık.: ba;ka hiç bir
,,,. l., 1 tend. lopıaj1" ,.. h,.,"yden öüce

Lendi lİ;iletine bağlanab;l,ıek için maİksizo

. ı laı icaıi,: b', ,{nrü, r,ı ;deatisl bir ima

Laynağına nalik olemamıstt]. Marksizn, Bize
heı şeyde.ı önce inıanl re insan olarak da

hcr şejdeı önce keıdi nıensıp oIduğu,njlleti
.,.vm-.;ni öiflnist:". Blijn A,luPanln son

İruka,enet !e ınilli kurtuluş ha,,eketlerini tet_

lii ehniş o]anlaİ bınuı böyle olduğunu kabııte

Potonya, Fransa, Çekoslovalya. Belçika
Notveç, Danimarka, Yoğoslavya ve nihayet
yunanistan rnükaveıet haıeket]erinde en bü_

yiik yurtsevtrlik, kahraınoniık, fodıkdrlık ör,

_§_



!tekıerin: versn'e/ Maltjijt]e o]nlu!lur, Yslnüz

İl"..li". i.,," """ karşı yapılan çeıe, harp,

lerinde yüzbinden tazla mar[s-s,I yultlan ug,

.;;; "";" ,"." 
canıaı,nı veım;Ie,c", Nic'n?

Ciinkii on]a, \alan, m lleü netlıununı en

."kI;;;";"f^" o:,,o, LabuI "J'vı ıa-d"

|;'k;;-".. ma lsca ıe ,osy"ı §ıce ,ı ıı,ı

"'İ"," ', "a" 
ni,liye,çi i,liIer " ,:,:,",, b,

".'İİİJİr:İr'. fa,iıs'e:in, na ;,ı,ıer:ı,iIsi e;bi

sahie değjl ge;çekıen sam,m, ıol,

Tirk s,ıya'isiJsr;n n !e ,alks:qlle n;ı ,te

,r,l-"" .',İ,t daıası,da he,\angi__ b:r isıi,
'-",".' , " 

,",İ,e" di],,ııına <a ,1ı en aı olın la

"as:l kahıananca savaşabilmek ,ivet v: az,

J.ae .la"1.1"".a", hiç kimseıiı şiiplıe et-

meye hakkı yokhıı

Bir n,arı<"iı i'e bir la lcl aracında<: lni,l<l

,nlavısı üzerinCe bir lah7a duta'ı,,t

'..'.* 
,r" nııl'el: Kar la, dilu", dirde

t'.lıllİ..'O"'" qö.e ü,tjn ıık,";",k "".i.i
Biitün miiletle.i, keıdi milleün,ieD a§agı gorur

ve onlan hak:r "ıılı,ı, Bu ı,beple ın'lieıl"ı aıaı
a..,#," ao,"*]a". ıa.aıvu, edız ı,i,

l", ,İ'", tUri" dülüns" y,1 1izn yıI",z k"n-

İ;;-ı"İi. ,"'"":'."'",jı| haLir gö en ıniıle|_

İ".;" l,, l.",, \e \,ısLtr", sa\a§| oIJca lı,,

l',şl.'* ınllir.tç;1,1, harp ve icc,vü/ ,n-, l"-

jisinJen b:işka bür şey degiidir,

Halbııki. bu anlayış ne iiııe, ne de reali,

teye uygJnour. K"n:a, dılJe, dinde be,aberlik

aüei.neo;qi ü)ıidF yer yi,ün'e gdyeı ou)nü

ku,,veIli /e üülti].Id rnüllelle. varc,r. Y:ne ay,

", zamanda aıa,atılda ırk, dil, djn beiabe:liği
olduğu haide ayn arri yaşayan yine bir çok
bü\ ük, Luvveili, kilıü,IL ınjliet]er,a,dıı,

'Mal*s'zme gö.e Erıl:.ı l Üıt". a;i, ,ı., ,.a:
havaü. kültur ve a.ene ber.berliğid:r.

DemeI olLVUrIi .i. .n]].cl ba_ı,m,," bir ıa-
tan üzeıiıde ayni ciili koıu;an, ayıı küttür !e
an'ane içinde gelişen ve aralannda teiah ,c
saadet bakımından ;kiisadi Layat t,elaiıeıi]ği
bulunan s'yasi, iktis;di ve içt;rai topluiuğü,1

tam kğndis;diı.
Böyle bir niliet an]aylşınln jdeole]is'dir Li

ona nilliyet denir-faş;st -!illiyetçiliffnjn güd_

düğü yolun aks;ne biı yol tutar,

O da, hür ve bağınız milletle: a,a" kar
sılıklı dosıIuk ve ka"dellik hir millcfin \c.dj
.iııi kiiıti;, ve ekonomisi iç;nJe hLr ola,aL

inkişaf eımesi\e basl(a miLlcıIere d" bıı -eiil_

de inkişat hakkı,ı| tanım,s,. l,ızim milJ,lelçi_

liğiınizin en geıçe! ifadssidir,

i s t a n'b u l

s6kaliiar!nda k!cak kucak ciçek saiüla ş,hirI
Hal]ç, tersane ameleleri,,,
Bir İütün yaplağl gibjl teiil] işçi kl2lal;
ii56.!alla do l!, canüm insanla.laI

V"pJl lJİ. İlaTVaylJr",
Ayaki.rlm koşuyor, kahro]asl ayakIar!m!

Kapa, n eiıer:r zlP v:izünü2L büy"l oJülo^l"rj
[1: lfi.ut YF6ar be} elçiyo, Bao,ili caddcsInden,

"Vazgeç ulan Taksimdenİ
oeltliyld yine bu akşam...
söyle kızlm Leman,
Beni ağlatlncjya kadaf söyle

Şöyle bif şa.kl olsun:
hii2zaİndan"

"ciizeldll hüzzah !ıakaml

Blr kac kadeh b!la.lk rakl içelin,
Ballk ğazarlnda bu akşam"

F,]ü! .rza. nda ıvoi ıoıJyor aı^ta'",

",",.i"",,"".ı 
"cer|,tem" İdiki,isünü qdvlüyor

Bü,ui]ı elli, bijvUk ayaklı j]i adaml

"Y;ijn yine haçada 1.dös val,

ci. , ı" ı"" .r,.o,"1 cevriy,f i"nde ka, a s6vda vaİ,
!sta'bt , ci]rel şehir,
Af{eyle b üzi,

Ger | öv" n9d,ü llfku 1 l, renı,blr , denIzir ,

sen doldJl oğlüm bizim kadehleİimi,i
Deliliyiz yine bu akşam",
sPn 9ö!i) k, zlm, AksaİaYl,L"na,

Güzel.jil, hazind1l iiizzam:"

ElJe ieğİl diişlınmemek

Kuluh k!run kuruya§ln Klztlırmakl
cocukluğtinU sen gdtürdiin,

;olürdJn de nele]elde ,jiiüd n?

Nn. eibi ak9rmlal ln valdl,

''.',,;" """;" 
|5ükll gelinciklef ylldlzlardl,

klzarmlş ifi bi.çölek doğaldl gecaleli

ÇlP]ak ayakll bil çocük
otulünuş kararllğln içino
hayailer kurardt kendine göle"
Elde değil diişünr,enek gideni

l{0runr kurud kürüyasln Klzlllİmak,
İöksö: bil ağaca.iöndiirdiin benj,

Çocukluğ!fi §9nde yatlyol,

kara kavaklaİl. gölg.sindc ;

hanzamda 5lğl1.1k kuşta.ı ötijyol"
Tülküleljm
iülkülelim susm!9iul ç.ktan l
ay 1şlkll §öğ;.1t dtrllaflnda,
Eelkı d€ hala düşiinür o kargalaf
t€lglaın ıellerindğ.
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"sadcce kıİldört latllk küI-
rengi bodtr bir bina. BüvüIr
methalin üstünde şu yazllar I lç
Londra kuluç!alama ve şaıtla.ıa
merkezi; çerçeve içi.de de düD-
ya devletin;n şiarı: Topluluk,
benzerli]<, istikrar.,,

Aldoıs Huıtey kitabına böy-
le başJar. Foİd'dan. _ yahut tıh
mese!€sinden bahsediİdiği,a.nan
benimsenen isıne göre Fıeud'deı
so.ra 632 istikrar ylt,nda dün-
yantn vaziyeti şöyledir: Toptan
stihsal prensip'eıi nihavet biyo_
lojiye de tatbik edilmiş. ana rah-
m;nin tlpatıp vasıflanna ' salıip
s .i vasatlar içinde, insan yetiş-
tirijmijtir. Hem de isieırlen ev-
salta.Bokanov§Li amelyeslyle yu-
mı:rtalıır tomurcuklaıdırılmış, iç-
timai i§tikrarün.en biiyük vasıla-
larından otan bu iş sayesiıde
tek bir yumuriadan b;nlelce di-
zi eş ikizıer ifual etm€[ DüDkün
olnoştur. Ve taıihte iik de|a
olarak bir dünya devletj kunıl-
mJştür; tarjhte iLL defa olarık;
topluiuk, beızerlik, istikrar.

Nüfusun iyi şekild€ tertibi
için buzdağlatı öinek allnmrştlİ;
oıda dokuzu su seviyesinden a_

şa$dadıı, onda biri yukarıda.
Alfalar_yanj, birbif;nden ayn.
soyca iyi, di]ediğini seçmek ue
üstiine mestrliyet atmak iktida-
ıında olan feıtleı-en üstiin sF
nıfdıılat ve pek azdırlır. Sonra,
zait nak,s betalar, gamalaı, del-
talar ve en aşağı sınıf; ipsilon'ar.
Heı rüşeym lıeniiz şişedeyert (iç-
tinai kader biçme tnülç5assısları.
tarafından hususi nııame'elere
ıiaı,uz bırakıl:r, Me§ela: keodi-
lerinde zeka bulunmasına ihtiyaç
olmavan ve iz ı verilmeyen aşa-

ğı sınıflat ıormalln altında ye-
tiştiriliı. Gıdılatı eksik veıilir,
oksiien'eri aza]tilır, z'ıı " ner-
Lese kendi sünrlının verasetile
belıber Lend; sIntjtlrtn mühiti

nüüYA
(Aldous Huıl€y - Ağİave Neww.lld ç | olhan Burian.M.

]ercüm.lel serisj, Ankala ]945| F: 2
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L..^ro,"-,.^.*.^rl
de empoze edilmektedjr., Sınıf

şuurunun yet}eşmesi için aşağı
sınıflar kısı boylu, çirkin ve be-
deni kuvvetlerine nukabi], zih-
ni kıymetsjzlikler;le, hıısusi su_

rette yetiştir;Imekiedir. Böylece
biinyelerin;n vetdiği hüküm, son-
ra'an zihinlerine de kabul eiti-
ri'ecektir. Bunu tenin için "ta-
rihin ahlak;leşiilici ve içtimai"
le;tirici en büyüJ< kuvveti,, olan
"ı,y'xıda deıs ıerme, usu]ü Icul
]anıIır. Ehem,ıivet;ne göıe, yıl-
larca ınüddet ve bin]erce defa

te!ratlattlan f;kiıler. Öy)e k] ni-
hayel insanıı zihni bu fikirlerden
ibatet olır; hem bütiin hayat
boytınca. Mıhakenıe eden. iste,
yeı, l.arar veıen zih:n hep bu

telkinlerden ibarett|r. Bu telkin-
ler de hep..., Devl€t-
ten qelen te]]<lD]eİd;r. Böylece
"Tan|, cennetinde i düıyaıın ca
her işi yolundadır." Bu insaeJar,
dan hiçhiri aşı-ı!ıyacağı b;r eıl-
gelle karş:laşnamıştır, ve hiçbiri,
bir arzu duyduğu anla onun ye-
riüe getmesi arasında uzun b;r
zanan fası]ası geçiımek zorunda
kalinanıştır. Bir taıesi atzuladr
ğı bir kızı elde etmek içiı he-
ııen diirt hafta bekleınek zoruo-
da kalmışiır ki bıı, pe! müthiş
!ir şeydir, "Her!ıes, herkes için-
dir,, ve artık şahıs lıürriyetine,
yani .dört]<iişe bir delikte yı.
vaılak bh, çivi olmak setbestis;ı
ne ihtivaç his§ed;]nemekt€di|.

Burada nüelljfin, genjş mu-
hayyilesile an]aşan insansever
liğinin, harikulaJe telii kabiliye-
tine ra§tLar)z, Bu diinyaıın in.
saotaıı yapılaı ielkinler sa_

yesinde - kendileıinden balka
bir şey otmayı, hallerinden da-

B. oünya edğbiyalind!n
Kl)

ha güzel biİ vaziyeti arzulamaz-
lar. Bıı da bahtiyarlık ve fazi,
leti. s]rr]dır, yapmaya mecbur

oldıığumuz şeyi sevmek. Bütün

şaıtlama bı gayevi hedef edin,
mjştir, ;nsantara kaçlıanıyacak-
lat içtimai mııkaddeıatlaıını sev-
dirnek. Kitab,n oyalayıcı kısııı-
lan, ilrnin harikuLade inkişa{l ve

tekniğin ı,üthiş gelişııeleridir.
Buna ınukab;l hakikatın. aşkın,
benliğin, tnbiatın, aite ıe idea-
ljn - tabii hakk,n-da nevcııt ot-

ınadığl bu a'emde hiç bir traie-
dinin yer etmediği ükenmel
bir yutturınaca içtimai düzen,

buna mukabii, o narijteüahi gü,
ıe] o]"n SOMA vardır. "Rahat-
laştıran, mahnurla*ıran hoş biı
şekilde haıale daldıran biı ilaç,
hristiyanIık ve alkolıın bütün
faydalarınl temiı eder, cepte ta-

şlnır ve herkesi faziletli yaPar.
Bir gün bı dünyaya bir

vahşi g,elit, Anne "e insan sev,
qisini, d?kı tiraz taıriyt ve pek

çok Shalrespeare'i bilen biı vah,

ş;. Uzın ııücadelele:den sonıa
bu iyeni dünya! da yaşayanıaz.
intihat ed€r.

Aldous Huxrey'iı kitabı bu-
rada biter.

Bu ne{is bir kitapdır- Fev,
kalade zek]ce, iİce bir itooiile,
;lk pleıJa bir iiiopia gibi geli-
yorsa da - nüellif, önsöz yeriı-
deki iktibasile bunü kabul et-
m]ştiİ - asl,nda, diinyanrztn ge,

çi,niş oldağn bir buhrana ait-
tir. lç;nde ya..adığınız dünyaya
da çok benzer. llkfen bu yeni
dünya gayei ;nsan; ve doğıu
görüıüyor. İkinci lı;r Yuıaı
nucizesi varahlabiJmiştir. lısan -

Lar, geçin derdi düşünıneden
yaşamakta ve kimse halinden

şikiyet eimeınekted;r. O Yunaı
mucizes; k; biı çok insana hala,

iDevamı 11'inçi sayfada)



Nlt§plaı. Arasında

_ I-'lImı_alı.ılılş biiJ9gTl !]
okurken çok,se1,]e.l düqündürı.
Aşka, baıhe, ihanete, öİüm-J;
livasete aid çok şe7ler., Hatlı-
lspanya harb;n: düı,va harh;liıı
başlang,ıcı savan büyük feali§t-
leIin he}.ecan iIe Politjlra acaın,
laıının soğuk kanti kontetansla-
rını içinc alan yakın tarihi dii-
şiiildiim. s;yasi düşıince]eri bt
rakalım, Va'ans;yadıı \4adride
Madtidde'n Pa.ise taşınmağl
rnecbur ka]an I\4illet!eıarası yazı
cı]ar kongıesiıı;n açıiış nutkunda

Juan Negr;n'in sözletinin get,

çekliği beni hel,ecanlaıd,rdı,
Negtın demişti ki :

"Asilere }<atşı açtığıoız irii-
cadete, önceleri ınemlekeiimizin
i§ti!.lali ;çh yapllaı biı savn"ıtı.

5on.ala,, ı o,"ş. ) a ,aş l]ıs.n!j- ı. 
)

hürıi],eti iç n ,hallıy.ın lı:ı ıı,-'
cadele hatine getd;.ı

Bn nuazzaın sava1 içiııde ge^

çen güoleıe ıisbetle ı:kı-ıdıığun
kaCar slthi, ne ka,

dar küçük laldığııı eseıi t,iti,
ıince d.ha iyi an]aJın. Bu kin

çiikliiğe rağrneı ro naıda biyiik
iısan]arın davası içlı çalışaı te-

m;z, san;mı merd ilalk çoo,1k-
tariyle tanışnıaııızı epeyce keı
s.yd,.. İhtiyu. Anselııc ne qü-
zet adam,lır, djıorum ve Auqus-
tiı'in kendisnie Negro deniioe-
si üzerine g6steıdiği eıkck hld,
deti hisseder eibi oltyorum,

"Çanlar Kiıını İçih Ça!ıyoı?,,
ronanr lspanyadat;'a,( jst ayaklan,
madan sonra geçen dıamdan bii
zetredir. Bir çeieci grtbunDı
nrücadele hikayesidir. PaLlo çe,
tesiıiı bulunduğu bölgedeki bir
köPrüyü i,aLti geliıce dinamitle
tçurmak vaziiesiıi alan bit Aııe-

BizıM içiN çALMışTl..
Yazan: Aslt!4 sAftF

ıikal:ıtn (Roh.ıt ,Joıd.n - 1.3Les)
ia.i.ü,ana g! mc5, !. lvaz,leslnl
t,;ş.;i':ile bitrdikÇ;- ia,";;' ijr
düşnan kur.un]yıe iillıes'ne '

kaiat geçeı nraceraı yaz3tln
me]ratet; saı*e"iııde Laıde9 kav"
gasının Dıjhfeti{ sahıelein; can-
laı-Jıraı geıiş bir:a.k. harp,

olmıştut. Psiko-
1ojii tahli!letin. lerseJi di]ıünce_
Lerin, tabiat tasv!rle.inin siisün-
den ve yü\nnden ıızak i.alan lri-
tabta Erneşt tieniıgway. neyi
anla'ııa]<, ıeyi }ıisset|ımek iste-
ııi.]se onu ınuhaıete voliyle mi1-

kenınel şekilde vapnl.st].. Ro-
ınaıda!i konuşına Cjl;ııiı saııi,
miliği tabiiJiği itk baklşia sijze
çarpan bir huslsiyet ve başalı-
dıı. Doğrıısı V. Gülteknı de te,
ıı;z h;ı Türkçeile takdire d.ğer
bir telcüme i]lae{j vernişiiü-,

Biz bu $itıiikleyici ıe il,i ku-
ııı'rıuş ıomaıı okır:eı giizel
aık salııeleı;yle olta seviyecekr
okuı!a:, tahıik eden hir romaıı-
la ]<arşılasnaıııı azıbını duyduk.
HalLuki İspao1-ol ;ç iıarbi gibi
lıa3l,yaı falıa'. faşist si],iLların!n
lecrübe nıeytianı haLine getjtilen

şeıefli İspıııanın kavgasını aid
i.iddi eserleıe, hadiseleri izah
ediş {elselesi, ırücadellrn:n aza-
me];ne denk do}gun romaıleıa
ı:e çok ihtiyaclnız var, i]unınia
!ıeıaber , diz çöküp 1,aşanak-
tansa, ayakta ölmek iyidirı. diyen
ve "beİljğnıde. iyjljk !e bakiknt
fışkı; aı, kahramaı Passionaraııı
üernleketi!:n iyi iıisaniarııdan
bir kaçııı lanıııamız ,e iyi bir
yazıeı iLe katşılalııamız ıoııanı
otiuııak zahnetnniz; tazlasiyle
ijdüyol.

Sevgilisi \4aria'ya:

"Hürrjyed. Şerelj, in§anıarın

ça|ışmalt ve krınlarını doyur-
ııa]ı hususundalri tlaklar1.! ser-
diğifl ğit}i seviyorrm seni. Uğ-

Iu.da Lan i]ö]<tüğiintiiz I,1adridi
seıd]ğiın gibi. ölen bütnD alka.
daşlatını sevdiğnı :"ibi setil,o-

Diyeu Robeı,t Jo,dan'iı bu
jfade taİ, ı ;çiıde lıulıınduğu
gnıbıı sosyat terbiye§i ile aheDk
teşkil ed;1,o1. Z;ra Cümhuriyetçı
Ispınyarın enerj;k fe vaialrsever
insan]aiıi bü],ii]r nıal salıiplerİnin
bıluıduğtr bir nıemrekette
{erd isiisnıannın da va. olacağl-
nı an'anıılardır. Maltarinıı ve
seıvetlerin;ı keıdi vataıdaşları
a]e}r!inde ıİuLaf alas! için laşişt_
teşen adaıılara lav;k olduklan
cezayı göz!eıi kıpırdaiıa Can vere-
cek lı,nçta ve cesAretiedirler. O .

]ar _ bısl.ı; ı omaıdaan nlıyoruz,
heı oenleketin topıa|< davasiyle
ya]:ıodan aIikalıdırlar. Ve esasll
reforınumun hasıeiini çek,ı€kte-
dir)er. Bı şuııra vğran nısanlara

"seni ebediyyeı seveceğim,,. gibi
adi ifadelerle seıgiyi bildirmek
1ıeılıalde doğru olnazdıı OnIata
"Hiirr;yeti, şeİeli, iısanlar]d ça,
lışııa! ve karıılarını doyotııık
hıısusundaki lıakkını sc"diğin gi
b; se,iyorüm seııi., demek La,

zımdır. Bıı|arı söyliyeı Jordar,'ın
vazilesini bit;ıdikteı scııa tailı
a§k ve hayat hüLyalarını tahak-
küıj,, ettiın]emesi okuyucuıia L'a,

şisto - Nazisto - Falanzist gü"

ıülıtnun barbaılığııa lıarşı kin
uyanCınyoı Joıdanın lvlarja'<!an

ayrıLüş çahnesjni ckurken harb
esnasııda'frıtcdo so[aklarındı
söylendiğini eski b;r röportajdan
öğıendiğin şarkı hafızamda
hazjı varlığınl lıahrlaitı|

"Sanı, cepheye gitmeden nn

şanIanmak ta, evlennek te yasak.

Faljat cepheye gittikten sonrada
seü y;ne evienemezsin. Kaıdeş
Madr!d. sana giden gelııiyor."

Amer;kalı Jordan da biı çok
nauuslı yal,.ancıJaıla beraber

ÇANLAR

l1] Çanlaİ İimin rçln çalIyor,
Erncst Hemlnggar -Vahdet Güli€kin
Ylldlz romanla. s6fisi, istanbul 194Ş



5p aüyol demskra ilart için dÖ.
guştu ve oldü, Olmeğe hazIr
olanlar bitmeden .As;ler Alman-
ya ue Italyadan gönderilen i<a.

ıagömleklile.in yardımıyie Iıar_
deş kaniyle solanan şehir]erden
iğrenç bir muzaffe: edasiyle geç
ti'et ve yabancı kuvvetleie da.
yanatak d;ktatiirlük ;Lan eitjIer,

Harp hitmedeı ]riiyük Frı,n-
sız edib;. Ramanı Rolland ba-
ğılmlşttI

.Avrupa ve ADer;kaniı jn.
sanları.Sizi çaüıtıyorı,,ı. ispan-
yanın fvaıdın.na koşunız. Zira,
sizler de dahil olduğuouz lıalde
hepiniz te}ıdit altındayız. Bu
kadııların, bu çocık!atıı. bıı
dünya lıaziıelerinh'mabvolması_
na mü§aade etmeyin. Şayei sıı-
sarsanız ııah.zolacai<'o1an sizin-
kilerdir. Çoctklaunız. kaJıola-
rlnlz, sevdiğinjz büiün şey!eİ,
lrayah güzel ve nukaddes ya_

o zaman bıı daiete kulak
vermeyen !iaPjtalisi eleni iale-
ni müdahale koııitesiyle,, !şiıi
pişmesini bek'edi. Rolland'ın hi
tabü taş duvarlarda aUs yapma_
d,, Ana hakikata karşı kılakLa-
rını tlkayanlEr bı sağıriı',Lan-
nlnln cezasın! çocuklar!ıın ka-
d1nla"]n,n, sevdjkle,iDi[ celediy'e
ödedilir.

Daha o zaııanlar ik'nci dün.
ya lıarbiniı ilk tohunlartn n ahl
dığİ serva.tesin ve sıcak sesii
ka§tanyetl e.i. nrerı'eketi iç;n çok
şeyier yazılıı]şh. llya Ehıen-
borğ'la., Alei§i Tolstoy'ia-, Iür
lıai! Koltsi{'Iar, Andıe Malraux'_ ,

lar,, çok say{ataı, do]dıııdııla,.
Yazılın. ıneşru biİ hüknmeb
kaışı giriıilen me;unı isyanı dün.
ya hürıJyetçileriıe bütiin çlpIak_
lıgıyle an!alnıştı. Tiirk okurlan
o zamandanbeı,i passiona,anıı
safında oldığu halde A]kazar
muhasaraı gihi tahıil edilmiş
filmlerle yaıalaıdı. Ş!mdi de
.Çailaİ K;m; lç], Çaü,yol,, ü.
arzü ett;ği ölçüde ispu"ya sauu_

şın ı derinl;kleıine ine ıe,ı,enin
azabınl duymnktad]/, Ve ie..cn_
ııecilerinıize kaışı her }ıalde

Vİe §cvialique
Paıiste 22 Haziıan 1945 daı

jtiba en (Vı" §ovıeıiq!e) (S.v-
yctlerde ha),at) adile ],afta]lk bjİ
necmüa ç!kmağa bArlıntşbr. Bü
m€crüad?_ s.v],et]ercelj ilim,
edebiyat ve ,a!at ka-akte..ie.ile
sosya*. mese].ler ha]<kıncla ve
s;ka değeriıi iaçrr kl!.n.tli ya_

zıla. vatdjr. Avrıcı her nusha"
da 1r:r hikaye, l,il roDa. te'İi-
nas ve bir bala içi.de_Sovyet
Rusl ada çıkoış k;taılarln bjr
bibljycgtaIyaslnı da bulacaksı-
nız. Eu oühift mecnuayi okü-
y.ıcularımıza sıĞIık veririz.

liiiskünlük hjsIeri besIeınekted;r'

O!uyııcı!.r, Eö'(!ere yükse-
Ieı lspaıyc,l payo]a§ln! unuhn!-
nı:lardıı.

"No Pas
Fa.:iznıiı şerefsiz s;lihı be-

ş;nc! krılun iIk a]çaklık iıtihan'
nı ve.d'ği lspaıyada Maerid nü-
da{aısııı aşanLaı sta]ingrad',İ
kız]l qnqs(nu ,Jele|ne tü]er ve
Lozovsky'nin No pasaran aı!a-
m.ıa gelen kati hükünlii ciim-

le]eı;ıin değeıhi sıi;a indiıe,
medi]er. İspanyatia kazaıılan
muhaı ebe, Stalingradda başllyan
hezimei]e ka,vbedilmiş bir hırb
ve oldurulünlrt
a]dı,

Iluazzam fedaknrlıkIaıdan
soüra kapitalist iilkeleıiı şaşır-
itlnış efkilr uııuni}.esi arta.lı ki:
İspanyada ö'eı'er için çı!,nan
çan'ar kendileri için çılınınıştı.
Kendjle-i ve bütün i.saılık hak"

]arı için.

Tek bir dünyanın insanları.
İspaıya harb;nden çok şeylet,
öğ|eneb;lir.ji. Haibuki dünyayı
tehdid edeı tehlikeyi anlamalı
içiıj harbin herkese çok acı ızh-
rab]ar çerııesini bekiedik, ŞimCi
anhycıruz.

Çan'ar b;riııl jçin çaimı.,iı.
Arhk halL gocuklaİınn se.ma_
yedarlaı hesıbıııa öLneıes'L_iç!ı
çan se§ler'ı]e djkkat etmek ]arıü

Yeni diinya
Şovfo 5 den d6vom

J<abına erişilmez bir ııedeniyet
seviyesi gibi götiinnekde, bu-
na mıkalıİl eski Afiıa, Isparta-
nın jnsan hak]arını en geniş mik-
yasta ıeddeden biıei si,:teın ol.
duğo unutuloaktadı,. Kurılacak
diinyanıa düsturları ıe oiursa
clsun onun en nedeni tarafı. ha-
rikulade te'..ili geliŞmeleri. müt-
hiş zenginlikler] değil, milli ser_
veti en aCil şekilJe taksim eden'
çaJışanı !akkını, istIsınarcı sınıt
lara cezasını vele! §]ntfsızlrğü ve
ıen qeni", as]l. eı hakiki nanasi.
le insan blekk;5i olacakt!İ.

M1]](addemede deniliyo. ki :

'Uiopialarln ceİç€kleşh€k !ihlimaıl
avvelc. zan.€ilil.üiğindEi çok faz-
Iadlr, Bucjt banbaşka lril İteselğ
karşl.ünday]z, o.1ar!o büsbütün
qetçekl.şm.rini nasll önlemeli?
L]topiala. gJrç.klesebilir ş.yleid]t
heyai uloriala13 doğru yürüyor,
aelkl dğ y.ni bil çağ başllyor, bil
çağ ki aydlİlal!, y€tiŞkin slnlfıarl
licpiaıa.dan kaçl.nak ve ulopialtk
.lmayan daha az olcnn ama dat,aj
hür bil cemiyete dönmek ça.elerini
dü§üıif eğe daİa.akIaldIl,'!

Hayır. lısan cemiyetleri.;n
lruzdağ]an İjbi oldı dokuzu su
saviyes;ndeı alağıia olatak ter_
tip!enoesi, ve biiyük Iıel;melerle
ıuykuda ders veriı, gibi asır-
]aica üv.Jtulfuas! devri a*ık g,eq-

nıiştir. Bu hakikaln ziddına olan
hiçb;r utop;a gerçeklegömil,e-
cektit. Ve sosyalist bil s;stemin
kutuln!ı! olduğüı b;r ceıniyet.
biı da5a da utopialaı yalatmak
lan|ez;sine ihtivaç his§etmi],ecek-
iit. U:un lefıı kısası bugünüı
hakikah bir taoedir. tsınu, bı-
nun gi5i cüzel kitap'an okuduk"
ça dahı iyi an!ıcyrıız. Bir dün-
ya bi.]iği " uzal da olsa - bir
utcp:a deiildir. Ktltlele:in hak-
lar:nı bulnıası, LaLikata. insan_
lığa ve kendinıize en geniş ,nik-
yasta ileri adııılat verneğe ik-
tidarınız,'yalnız bir tek yolla
nümÇündnr. Bu yirmidci asrın
en büyük hakii<ahd:r. Sosyalizm.

Rıul _MUTLUAY.
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sah'den fevkalAd€ bir ahval ,asüyöl
Yüldl2lafln en mükemmel senionisi ]çi.de
K.nailai İüzeala v! lgun yeldeğllnrenl6li.
Hol1anda, Çoc!ık derg]leiinden tanldüğlü nenIeket
olüm çiseliyol slnsi hil yağm!l g]bi,
Ağiamak sllas 5ana gelmiş akibet.
Allşmadlğtn şalkilal dejilnlş ha Vala idA
pıtt kesilmiş süla 61la değilmenI.1jn
miğlelli gö]g.lel b6Jirmis duv,.rlald2.
oy oön.'m ne s€n so., ie de ben söyliyeyin'
anlaşmak için gözIerimiz kifayei edol:
Hoilande di]§n!ş. Be]çika 1arüünal . mi§,
Xarilc]e,, yollal boyunca İaiilele(.
aea bi, !!ş],a,"IrJl,ı tlavl k2. | \,| .J.
Yelke. açml§ b]r geın], Al€ş löngi ]a1.1er.
Bahal, Baylam sevinci. şaadei ]n.anIar içiİ.
Hayll, gece ttir bonr!aıJ]man ya5adık ı
saudel lri2den ]lak, bahar pe.işan,
Nasll Döne'İr kanar!a.in iöy]e ,!:leğim,
sahjdon f6vkalade bit ahVaI içind.ğ]f
l hlallnda 6n büyiiı yarlglnla. tufu!aİ
Eeıçiki!l|, |"lol]aİda'li insAn kard6.ier] .

Ağlama gün yü.lüm, güne§ çehle]ifi,
Hüüiyei ke5kin elsli ıillç];rün]zl
8aydi kalkün, kalkln !atan §ocüklar

EfendiJer yüriimerse biz yülüyelim.

§eVgil]m, şu olman Argon oln]anl
veldun kalesjdi. göldüğün kPl6,
Eüyüdükçe biiyür dünya yangınl
Ney]€yim lutu§tu bir yoI nleş'al€
o|işnrü§ü2 Hirrriyei dilerek yola,
Hani düldül. n.ld. bizi,n z{iIfIka.?
Hila's,z her aec6 bir 8üno çlkar
H6r ümii pşllak bir sün.şti., inan
Ç k§ln lar§lmüza .aliİn crdulaJ
o|.ii.r yaşan]a!, iciİ 1\'l aria nn..

Eiiyiil. iinlnü eğİliş böyle di]liinnl.r]e]is].
ıje kadar ü6itle. kalalsa iı4arianne,
E6 J,iğitçesin. ölün1; Dö!oşerek dlmeİt]t
gözlerinde iebessijm a!uçlaründa kan
fÜzgğl gibj ğsip, şinr5ek clbi çaLafak.
Fransa,., vatan tlülrjy.a dem *klil.
Baİ Malianne, ö]en]e19, öleİ ere bak,
aak kalblıİ€, yanlyor, yan]Vor ]si]rablan:
Folonya telkeiiimiş. No|!5Ç işEaI alijnda
Eel.ikanjD i]zerinde şimd! uçaklai,
Çok geçmeden burada o lacakIar.
BiiyÜk alnü.ı oğlİiş böJ,lo dü§üüD.nlel!_1]
yakjşnlyol Mar aİne, hJ sana yaklşhl]yor,
Yanaldağlal ilşkllsln gayİi yüieğ]nder,
slpIar!||| k|||. cioi. .,vll,.
Ha6i naslI başlly.İdU o ihiilal şalkls],
sijy!c, elganuİla. !ğuldnsln C]..ind.n
kofoia.in hal]k!Iade dalgalanjşl
v6 bir bay,aı, gibi d.d" cloe. k"hJam".la,.
fu]alseille]s9 çağla5ın, çağlüyan ejbiI
Hayci ıüalianne, haydi vatan çoc!klall.
Yü lüyeiim, HürriyĞt, aziz hürriyei,
Yet6r altlk, yater kahlelme beni,
Biıiİ!m haya] bLniar, hayal Malianne
Ağiamak ml, terkedilmiş çoi!kıar cibi,
AğIamak ml yılektri yaşln yaş|n, kara ka.a
Ağlaffak ni. haylr aklı.)ülan bile goçsez
Ağlama Döne'n, ağlam,ya allşmadlk

*l]_-

Eahar gelm]ş, MevcUda1 sevda ile saİhoş
Ağaçlala kan yülümtş, s! ye.iIe bu nrev5iİr.
Yaola1,1-.r t,pc.'yo,. s a! l.rlrar dl.|6m€!.
oağbaşial nda bllakIl|b15 miınzevi ölüler
ytlhıİu! larl slkl'n!§, yü2lel i mi]iebesssitı
yağmullal y!karlş yağmur!al saçlaiinl.
caha neler ıörecek zavallı gözl€lifiiz,
i5t€ yakIa§lyr., yine ayak s6sleri.
Halabe].r tiiti!yo. h.r geçl!kleri yeld?n,
ael k de§ik .dilmiş Hurriyet ar;uIarr.
Uzalian, çok !zakta. bir ses duyuyor m!5iın ?
Blr iraffi,)ct', son.a süınn, rükün havalar dol!.u
Ve.ihay?t bir çlğllk bil öiel.rdeı
Eir iahzada çanla. gibj y]'dIzIar çalıVo..
doldulmuş gök kabbe!i bil .üzeA. uğ!llulıı
siyah karia!|ar gibi uçaklar alçallyor.
Kalbi mi delinmls Alsaca'l! şu askerin
kan 

'ü5kıyeleri 
fışkllüyol yiiziit e ?

(uyruklt yüldlzial m şu ciVala düşenl6r
karanl,ğln koydundan cayl. caylr yanalak ?
Nedi. bu Boşanmasl ml cehennemleri.?
Bir k'VülcIm, lri. klVülclm 5ıçr;nl,? göziime,
Çan sesleli aÇ]jıyol havada yapİak yaprak.
Dağ|alln a.kas]nda devlel mi küdulmüş?
zinciİ ş k]riüıarl, zindan ve tj'iih
sonla, sonla sük!n, sükün havelal dolusu.
Kah.olasü blr sağlrllk, dejiltici bil siiküt-
Çiç.kleli selsen elfris ta2e kdn koküs0,
Uzaktan, çok uzaktan bi. ses duyuyoİmusun?

^4innet 
dol! bll sĞs, Gaskonya'lI alkada§,

Gerci sen her§eyinle aitlk ya§amlyors!n
al1 k unutuımuş bir hikayğ hijrriyet,



A [,,

lakin kltlak !€l, bu §ğsi duy toptAkta.:
sana minnet, Fran5aldan §ana hinnet

bir k.n il6 dü.yo yık«.,]n
bil ze12eı€, bil zelz6le bekleiecek.

[İ

ahir

Hay §avgilim, hehen hob€r !çurduk
No!lğy.lim düşlü verdun t,lğ5i
zofer kuşun lutomo.!,k koçlrd!k
Maleme büründü Frenk ülke5i
De.ken duyılon 5e5 Jeann€ Dolc'li,€li
D!l, diyor voJoi, boİle6e'i!jn
Döviiş, oğilfre jen, ,.,ljm .ğil.in
Domilda kolll mJ döküle.ek ka:n

çlİollm dğğİol., dağlo. 5evinrin
ole'im yoşc6ok jçi. M.rionne.

Hey 5ğvgilim b!id. m€kAİ 1!lmuluu

s.Voje dcğIod bi,inle şendir
Gözle.d€ bul!i yok, yülek kalku3uz
Kohlcmon||k demi işte bu demdil
ii..n'ln vo'onı cüdle olemdi.
ciml. ad€moğlu s€ni.le koldeş
Tulustu mu tl r y.l k.lblnde ,ü6ş

Dö,uşür ıek ı.l§ü 6,ibi dulqaJon
Yüks€l,in diye16k s6moyğ gün6ş

ol€lim, yo§ğm9k için lMalianie,

Kahlamanlar kalbinlire çizllmi§ hatlİanIz
Evvelce İ$aİva'da, Çin' de 6.vaşmlşllnlu

o:ge bil macetadlr Habeşistan çö]leri,

Şimdi aynl §enanln, ylldlzla n alt!nda
- i!le ylne blrlıklc, yine ba!beşasn,z,

senl çoc!k go. eİinden tanjrlD Füorre

sen ölümle bOyıiİ]ü§.On, onia. yiİe çoc!k kalltlş,
Ya 5en Aug!sle, iiyatro meraıllsı ,dam,
G ülmüyolBun, an]aşllan qerde kapanmt§,
qa610n, küçük kadlnlal; güz6l §öy16ri sever,

uç liçanda küfleden çaylak bakı5ll Hğili
Ylkllml§ yüzü |oyulr ağzlnl açafladan,
5,/lel s , rıjrriyet şe|ı.lIe,i, Jşi!yecekslr l7,

Şalaı vakti, bjr İi]2gar çıkll ser!n
Bllak D6ne'm blrak lahal uy!ısunla.
Bllak, hayallerini dağllmasln ell?lii.
flüzear ç|kil ; Yüzle.ioi! i]şüyecek,
YoluloUn!z, dIn |ğn,rek hikı-.,n,ld|, çocJıicl.
Yğleğ|niz lahat ol5un, dövüşen]ei !ar
Yalln kalan şa.k]nı26 oılar d€vam ndecek,

H€y gevsiı iıİ, hü.riyete dua ğt
ü|ülllyeisiz va!,Yümaz memielel
.üttir yaşamik için gğlmişti. in3an
llürriy61, mÜsavat. sulh ve saadğt.
olelim, yaşanak için M ı,ia. ne.

, ATTiLA |LHAN

Noli şafak vAkti dOnya ismiyle hazı.]inan ikjı]ci
.than halbi destanündan,

E,ki n!l belde.] Pali!, k.rdnllk şehif
heve..nlo kh!|dal bil oky.nUs gibi
gözİer] köl, mat€m cnşfüş 5i.e9ine.
Ko.1] ..bohlolc b.!on y.: g€.el€ri
yorg!n fi11€.ilçr, a!kellel geIir
ge!il insğnldrlo colU gğrp yollollndğn
k.lonllk dckuinılş cün]esine
h€rbiİi bi, güne§ beklel yor'idon,
Gölgeler dolg.lğnl., gölgelel İo.!şül
gölgele.de yoşlyon 1ehIikeli bil şey vğl,
Ko.6.a y.rd§ol.r gibi !ç!şul
Heyılalol dolo9lr dUvc. duvol.
Erkl nur Beldeli Po.ir, Kalğnllk şeh]l
D!dok,ordn ..İon hozin bir lebessİm,
YlldDIolo, Jeleiod, sere^ğd-sons a3poir-
Eğlenmiyöl emsol.iz kenoIlor dn'k,
KdrdnfiIler loImUş, kolı.lol kimsesiı.
her lahzo yğkıoşon bi. iabus gibi ölüm.
Döie'n seni .lmo9li, clmösli bu koroıIlk.
ono koIdl İğbrikolor, şehillelifriz
o.d kaıdl insonlol, o.o Ldldl Hürriye1.
Ge!, sevgiIim, 96l kumru gögülıü Dön.'fr,
Gol yoşlyan başı(o i.so.!o. d. vor,
gel oilor do bilir ddvüşme9iii
lvldginol'd o, Dunİerqüa'.je öle.ler koJ.l,
Bllnk .ğlosli Polis, bılak oğ!osın
56h Döne'h - gö:lelini güneşe çeVir-
Doho binlelcesi vo. böyle co. verecek.
E3ki nul belde3i Pdri3 koronlık şehir
HeI€ bil vdkleşirip {op.ok uyons'n
EvveI delj yoğmurlo. şicdeülenğc€k,



KLıNuşMA,

Muzaffer Tayyip için Şinıdilik
Yazan i -§abahattin BATURkastanıonu lisesindcyken şiıı-

,rıl;k Kemalle beİabc. ltiiş|iiden
bğle]ı;p ianıdtğ,6ız foftızalfe.,
. lrrlz sanahnü \ai|ya|, sanat vo.
lyta incan'ala yaı J lll olabjlece"
ğini düşünen bir kisi l)1ara! ğo_
uiiınüzde cunlanm,şrı. Yemcz.'iç-
m"u, durnadan ok,," v.h,,l İ,
liilleİ yazafrıtş, Öyıe ı;: s"n.t
l ıygıısu varnıış ]<i lluıa{fer;ı
kimse]ere ben zenlezm;ş. 1.1i.t .ll.
ri üzeline biİ konr?|na ol5x o
], <hrmeden Nazlınla başladl,,dFrm,ş. t alra bazl laiİ]eri de h,,
ıada söylemek iste.jDis : ana

onlaıa Lir yördıı ]r/armı§ ü
HtJp biı huyu ,,,.,", C""el*İ
"olal Iarda dola-,ı"ı., ııtk seıe,,
;çil"rle Uzunm,hmet oa ıLlnrjı

otuı ı ahbapllL 
",l-.j.. H..

vcr; i"çj i|ğ dolİ oJan bıı nıeh-l(k.tt" enlcğin bir heykel gibi]r ı.]]Dda insaıın ka=l q,,,.
-,ikiId;ğ; bu şehi..]e. ]\4 za;rcl;i
; ç;]erJe bö\.le ahbaplık c|m.ri,.,.rjıe bi ara dedlk64u l,jl."1-
l, ,ı|. Dünvan n dö:t bucapIn,lJ
la ej<sik U],n ı an bö\jekötiill!t-
.ı dedikocuct]a|, M;zatfcJe, ncİ-eyse bir vatan ha;i oö-

. iıı]e 6akaIla ,,ş. Öı,leı.re., ü".
, i{Ier buD]3ra ald.ı.oz qe".v.
Ş'lt 5Öyl., mjş. cetevi kanımda
bekletme,l ya ıçe,] odava aimı.
l,ylrn. ].a b.ra6el a"",, 

",ı.-"-lıyını. Ceceyi l..p,.au İ"i.'".
derııiş. Hetkeste ko"

nuşınaz, herkese eyvallah, de-
mezm;ş ; anıa ;ısanoğ.uIlaıı, heıı.
şeıiIeri, aıkadaştaıı için yaşad]ğ!
nı söylerııiş. "Rivayete qöte Ai-
lahın talihsiz kulı Üskiidar|ı
siiÜü]-e nanlmtn oltanca oğl
Ve yirmntci ynzyılın eli ayağı
bağlı zaval]ı şairi Muzalfer Tay-
yip UsIu "Şiirier söylemek ;sti-
çtıım §jze siz sevgili iosa. ka._
leşterime,, diyel€k Zcııguldağın
ıhtımboyunda gezeımiş İlçileıi o
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toplu oldığu bir yer,le, bayranı
giiİl..i yiiksekçe lrit ye,-in üs-
tü.e çıktp bağırn3,mt_s, ana
şiir'eı yazatak o.!stın bastığü
Klrlplaİdan okuyablld,gl, ollt]-
rln yaptığI tarakrarls §açlal].
rıra) aDliolg, ]çn cınl gol,ulden
teşekiıİı edermiş.

Sait. Faik Abasıyaıık'ıı di-
liyle söylersek .Meda majşet-
ınot oıü"nu işIetebilınek ;çin Zon-
güldağa yanj Rüştünü,,Kemal'iD
benim meoteketine gelniş- Yok-
sa o doğdüğu şehri istaabutu
canı e,ibi severıtiş, cebinde pu_
rası olsa ne kadünlala kü|k nan -
to alırmış ne de ayakkıbı, "Va,
pü!a atiaytp Doğnı lstanbu]a g;-
del;m, oh beıim güzel lstanbu-
uüü, detiniş. Ama bakmayıı öy.
Ie si'y'ed;ğine. ceb;ı. pa"a ko-
yup \,aPırİa bindnseniz bile, özü
i;:i:ndeD sözii gönlünden iem'z.
fakat elcrj ayakları kapkara
;s içhJs aDeieıer]e §okakl5r
do] p taşan Zcnguldağı biı tünü
bıraka;nazmış, HeIe b;r keıes nde
aı,rılacak olmuş fakat üziintü-
süne dayaıamamış, hemen geri
dönnlüş,

İnsa"oğl,ül*,n,n kan dökne-
s:ne, boğuşmasııa bir iii.li] giin-
1ü lazı oInıaznış oiııyor sanırmış.
Hel üzüntü§ijne sebep dü.ya haİbi

"son günl.rimj yaşlyoİun, sanki
Gökyüzüni! seyrelmefr]itim böylc

hjç

B! kadar i.ahzum elmemişli benl
§aba6ı-ölen çc.uk

KocasI salhoş kad li
BU kadaİ mahzun etmemişti beni
Ah, boyu devlil6si
Körolası dOnya haİ bi,,

sakın ;,,anlı; aılaylınasın, o hık
uğııında hiiıriyet uğ rüt n d a

;nsanlık davasınıı saıııııesı
uğrüida k6h'a.ııü dökenler ;çin

siiyleınezmiş bunu, o sevaşı seı-
mezmiş, O daha çok sald,rgan
inşanlaıa, insanlıL toplılıığu
lç nde ustunluk dal ail qudFlüP,
re tek keİime ile FaşistLere kı-
zatmış. El!ıdet ge]se, böy]e'e,i-
ıi bir kaşık sudı boğnak ister-
6;ş- Iite zaten böyie ruhlu o-
1an'ar Muzaffe-i kötü]eııek js-

oysa, bil ç.k acülalla gele,
coğini bildiği barlşJ dört gö7le bek-

elmİş, H.. şeyin Harpten sonral
IacbIleceğ'n. inanfi ak isi.r, "hele
bir harp bjtsln., d€rmiş,

Muza{fer belli Lir davaya
inannrı§ sııa ba:an da umuisuz-
] ğa düş€rJiş. Zonguldağıı or-
ta§İ!daa geçen b:nler. onbjnler-
ce aııe]en|n atıİ ieli iIe bes'e-
nen bir simsiyah deıeye bıkat.
den z keıa:lsnndı soğan ekmek,

kavun ekmek yiyen]eıe bakar,
b;r de kalorilerli apaıhnanlarda

kokieyt part;lere ;cabet ed€nlere
bakı,m§. BunLann ikisine de

bakarmışta i4uzatfer bil an için
uııuisiız!uğa dü,ıe ıniş. Bu diinya
..ta. şöyle gö.lünün isteği ile

vazamıyacağıİr düşünerek ölün,
deı bir şeyler beklerniş,

"6ir ümidim vaidl icimde yasark€n
B.!ki diyordum kendi kendime
Bell1i öldİlüten sonla
N4ümküİdiil yaşamak

su gölje.
onu da kaçlrtlm elimde n

söyIeyin ne y.payjn,,

Böyle söyleoiş, aoa nerde
ne 1.apnacağını o çok iyi bilir
niş, Gel geleiin, parasızlık pul-

suzlık yüzündeı a'abildiğiıe sl-

kınh çekeımiş. Zaten ı:faLı telek



biı şeymiş, bakınsızlık tı bir
yandan biıdirince kendini dai-
ııa ölüm rıımrugu altlnda lljsse.
derıniş. Hatta şiirle.inin çoğUnJabıı koı kuı,u sezmet mijmkiinmii.

" Diyecekiel kl alıamda.
Ben öldükien sonla
ol yaInlz 

ş 
jir yazard]

ve yağmurlü gec.ıelde
ElIeli cebinoe e€zeldi

Ha!!la delieli mi okutan
ne talih6i2 adammü!
ım.nl gevrenriş para5lzllklan,,,

Hastayınlş ı,Iuzalfer, kend;_
siır;n dediğine bakılrsa 'Öıce
o(struvermlş oksuruçerm|ş ha-

li{ten deı,ken ağzından kan e.el.
miş. Bir ;k;ndi üsiü dtrnıp dıl-
rurken,, yaşaoavı da iiyle sever"
nıii, öyl,ı seve;miş ki vaşıınırı
eli ile tüttağu. gözü],.!e gördüği],
ses;ni işittği şey]eüden olnıak is-
ltmezdiz. Mırza{'cr i.ted;ği ka-
Jat buDlalı,ü tad,f,ı bilmiş o]süİ,
Iıa5t3lık, bakım5]zrık yİzijnden
boyuıa ileıleımiş.,!aaaioryon-
larda ;snıi yazılıymış. sııası,
geliıce çağr!lacağtnl üd|it eder
nı|ş, 13eklernı;ş s,"a9!nı, arİiı :6y_
le sırt üstü yat]pta rahat ede.
me,z ıniş ki evnıde, sonra aç ka'-
mak korkısu varınış.

Bütüı bunların aiagınJa o-
kuınak, bjr şeJler öğrenmek ie
i§termiŞ. Celgelelim okumak için-
de para lazıııoış para. Ya a-
nıaL için para Lıu!aınıyan oku_
mak içİn ıasıl para bulabilit-
ıniş, Hasılı işleri çok-[ötiivı]ü5
Mıızatteriı...

N€ ya'a. sijyljreyim, Rüş-
tüıüı bize anlah.ağa ba§ladlğl
ı]alıa ilk günleıde elini slkma,
dan yiizüıü gijİıneden tanıdığl.
mız: aramIzda yaşamaği başta-
yan bo dosta hırslanir gibi ol-
muştom. Rüştünün diişünceleri,
nıizde yaratttğı bu halk dostu,

şiir kahramanı Mııza{fer Tayyip
Uslunun, giıçek bir insan 01-

ııanasııdan kor" uyoıdııın. Yok-
sa, Cliyordlrm. Rüştü ayD] de.t-

Ameıjkan ve lngiliz deu]ei
adanı]an ato,, bombası sırrını
baska oem]eketlere vermemek
ve nnallni her türlü koütıoldan
kürtarmal iç;ıt ellerinden geLeni
yapıyoılar. Daha açikça§ı aton
bonbasınıı, kapitalizm;n elinde
geıiş hal]< ].it]e'eİi!ıi jmlra ede-
biIecek kıvvetli b;r si]Ah o1ar&l(
bulınnasIn! ist;yorlar. Sullı
pazarlıklan İapıl,rken, otjiİ ta-
rafta Amerjla yartlkj !aıplerde
kuIlanılacak atoın s;lihınl. kor
krınç mastafJar bahasına, tecrü-
bĞter },aparaL beh kiiçük dev-
Jet]criİ görünii ko.LütuYo/. hem
de Amer;kao ıniIletin;n manevi
1 3tlnI kUv!eılendirmeğe:çalüşlYor,
Ah,m b^mba§ s"rcekt.l sulh
eınlilrde nıi kuIlanı!ıyor, Bunun
in}ıisarı Amerjkan nıilletnıiİ e]in-
de mid;r ? Biıjnci suale- ilnı
adaıntarıııı protestolart en iyi
ccvabü veymiştit, İki!ci sualin
cevabı : Atoın,ın sıı rı bn. kıç
tİösttin e]indedir. Ao erika
bunl artn haklatlnı miida"
Iaa eh[ek. Ameİikaı ordusıİu
e]n;tler;ne aınade b lundurınak-
tatr baska biı. şey }rapmıyor.

M. Rubinstein Temps Noıı-
15 Temmıız

t946 tarih], sal ls.nd, vazdıiı
(inhısa,cı tröitIer atum ene.ii;.
n:n sahiple.idir) adiı makales;n"
de, Proeyon, (Les Eto;les) nec.
mıasının 16 Temmlız ]94r ta-
!ih!; sayısünda vazdığı (Atoın
slrİt bü\,iik bankalaOn vc höst-
]eriı nıhisarı altındadırı adlı ma-
kalesiı.te ıesika]ara daı.anaı ak
atom slrrtr şı trösıe.i!r ellerin-
de bıhııdıırCıklannı vıznışlar_

16 Caıadian Radjurn and
Uraıiun Conpany. Amerikan
sermıyesiıin hak;m oIJuğı beı-
ıelmijel bjı konsoısiyonuı şu_
hes;dir, aiom enerjisioin iptida;
!.addesini temin ed.r. Bu konsor-
siyoıı 1936 yıIında lzanser teda-
visinde ku]laolan radvunı isiih-
sa]ini kendi arzlsjte azaIt!]akla
i{riliaın ed;]oişii. Yalnız bu kon-
sols'\,1)6un bütilf insan]ığlı
alakadat edcn ıoesete]r"rdeki çir-
kin ]rareket tarztnı anlatınağa

2i, \Uesiiııshouse Electıic
Coı,pany. Bu ttost 1892 ce Mor-
gan bankası iarafındaı kırul-
ııuştııı. Uıaıiııııu tasfiyc edeı

Atom Boınbası Kimlerin El;ndedir ?

Degamı 16 da
l
erhr çii€sini çekt;ği t,jr ha},at-
tın, bir vasananın Lrazı ver]erini
değişt;rerek bir roınan nıı yaz-
nıa'< istiyordu. Bizdeı sakladığı
baz, tsrailaflnlır şiir haıası için_
ae hikai,e gibi mi anlatüak i5"

]iyoldo. Çünkü s6ı.led;ği şey'e-
rin bazı y.r'ğli kendi hayatına
daha çok benz;yordu.

Öyte o]d,ğu halde Zongul-
dJqi dondıügulnuz zaman Lvl, l,
Usluyu gerçek bir insan oJı.ak
görmek tanımak istiJ.ordun. Mu-
zafferin qe:,çek olnası sanki ba-
na davan kazandıracakınış gibi
geliyordu. Aradan zaDan geUi,
Zonguldakta Muzafferi çok tu-
lıaf bir şekitde,ı akrabasü o]acak

bir kiş:n:n dedikodusunıı açığa
qıkaımak içiıı üğ.aşırken tanp
dııı, Sonıa senli beıli arkadaş
oLdu'<. Onu daha çok sevdin.

Aradan yine bir haylı za-
maü geçii, birdenbile Rüştii ölü-
vercli. Daha küştüniin 'üzüntii-

sündeo kurtulamadao kenal lde
gitti. Keııaljı i'lümüDden slo.
rıımlu oLduğuınuz,ı dü!üniirken
N. l|han Betk:

- §ana çok acı biı }ıalıeı
getjıdin Zonguldaktan, dedi.

Aınan çahuk söyle,. yok"
sa |?.., dedinı

Evet Muza{leı,,. dedi,
Bense şaşkına diiııdüm.

--- ]1 _-



SULH EMRİNDE FRANSİZ

ltln"i 
"il"n hatbi sona er"

diği halde, soJh naiaı başına
ohırulnasıııa rağınen, faşizın hı-
]a yaşamaLtadir. Kanitalictler
naha düie. k.;", İ^-

9iznıle niicadele ettiklerini unu-
tarak. bugün bu'mücddeleyi fa.
,i,ınin bo_\ bürakhğI cihan Da-
zallarl, l pay]almak. tehIik;dc
olan pazatlan korumak mücade.
'"si şekljnde göste.me\ten çe-
kinmiyorlar: bu manaca ik inci
Cihan Harbi hı]^ devam etınek-
icdir. Kuvveıten lüşmü: italyan.
AIman. Japon ıc ispanyol fa.;z-
mi kapitalistlertala_
fından fiıanse ediI!üek.suİetile.
h;"ıaye vc konkol sürd o
g i tm € k tu d i r. Alnanv, L,]_
daı faşist bir kiiçük bDri;a hü-
ktİıeti olaı Anıerllıayı da sü_
riildemeğe muvaffak oldukları bu
poIitika ile bilçok sayt taUp
rtmektediı.

Bu sebeple kapitatizm, Olta
ve yakln doğuda cenup A,ıe
rikasında, ilh,. hırpten ön.e Ve
lrarp esıasında kuvıetle yayılmış
ınup, hatl-in sonralania doğ.u
'iraz zal ıiiayan falj5t ceıEyanı
luv"etlendırt e',, bura pızarla-
rını hazıtlop bit yumurta giiıi
konnuş, hem de bura hiiknmet-
lcrini kendi politil.astna alet eF
miştir.

Gerek Fıansız, gerekse Sov-
vet matbıah, takshn edilmiş A!-
manyanın kendi idaıe'eri albı-
daki kısmııda ıaziliği tasfiye e.
dip demokrat bit idaıeye geç.
tikleri halde, lngiltere ile A,nğ-
rlkanın Almanyadaki keıdi iş-
gal mıntı k ala rı n da esk;sanayi adamiatile müessesele-
rini himaye 6tmek suretile,
onlan yerde, aksine yen.den
caılandırdıklarııı, de nok-
. a t jdare setliıe qeçınek
istemediLlerini, geıiş !alk Litie.
Ierinin aç bırakıJdığını, yaznak-

,-12-

yazan: Şer;{ HULUSi

tadıılar. Yunan seçimlerinin
baskı allnda Japtlına§ını ve hala
Yunan!stana kralın gelirilınesiıe
ça]ışılmasını, Mısırda faşist bir ıe-
jim]D ;ktidarda buIunmasını, Fıan-
ko lspa,yas, ile lngiJte-e aıasın-
da esaslı ikfsadi nünalebetier
kuru]masını. italyada biitün fa,ii§t
miiesseselerin Anglo_Anerikan
mali yaıdımına najl olna)aını
.'hayet Atom Bombaşnı Ame-
tikan kcntrolü altlıa verııeL ve
ei albıdan Inqiltereyi de bu
kontrola isti.a! eirırİıek tena-
yUlUnU, !lh,.. ]ddlalanİa delll
oIarak g6steriyorlar. Cerçekten,
bu iüftii Şartlar -altlnda h.z,ı_
lanan bir su]hun yakın bir har_
bfu tolıumlar]nı şimdlden içinde
taş]dığl su giitürnez bir hakj-
kattir. Demek oluyor ki, trösl
çn'Ğr peşle:ine takiüklaı ı
i<apitaliznı ç ı ğır t ka n l a r ı

cE§i

i]e biıiikie sulha, dünyanın yarı
nına, geniş halk tabakatannın
rahat ve huzura kavuşmalanıa
karşı bir sııikast hazırlamakıadlı-
Iar. Bıı büyük suikasi hateketi
karşısında Iıatiki deınokıa tlar
ınüttefiki alaı küçük dev]et-
sulhıı korumak, sulhu
sağlam teme'leıe dayandır-
nak, geıiş halk kjtleleıiıin ger-

çek deınokras ye geçmeleıine
nani bu Anglo-Anerikan fa_ıiz m

hortlağlua ka.şl mücidele et €k
vazifes;ni üierin3 almış buluou-
yor, Birlc;miş mil!etler meclisin,
de ce van ed.n had;se'er. Parjs-
ç ı""İ".ın *ılh kon{eransındak|
,ıiln"kaş.l"r bınu açıkça ispat
etmişt;t. Hakiki çeiresiLe, b:r
kapitalizm ve geniş lralk kitlesi-
n'n nısantık ha\lafl mücadelesh,
den başka bir şey oLmayan bu
savaşta Fraısaın hiç te aktil
bi rol o1,namadığı, hatta ata

sıra iİ ösiç üi ük tezi e te-

mayül bile ettiği g6riilüyor.

Bu rürhiş nücadelede hij-

Lümetin kara.stz halini gayet iyi
g6ıen Fraısız Mııl,ıarrirler Milli
Birliği, bir taraftan Aiom bom-
bası tecrübeleıi yapılırkan, bir
terafian da sulh konuşmalarının
bitinci saf hası sona ererken.,sulh
emrinde Fıans,z düşiincesi, adr
] taşJyaı ve d;jrt gün süren bir

kongre yapmışlar 2J 20 haziraı
1946 cu,nartesi günü ilk otüru-

nuu yapa. kongıe Jean Cas-
sono ıun açrş nutktndan sonra
dört gün sııasile şu aliın ve mu-
ha:rirleıi dinLemiştir. Paul Lan-
geuin. Matcel Pıenant, Arcgon,

Jeas.RicLard Block, En'le Da,
noen, Eluatd. " iean Mareenac,
C!aııde Motgan; Elsa Tr;olet-
il!ı..

Uınuniyetle kongrede konu-
şu!an meseleleıi üç eşas!ı fi*'r
etıalında toplamak mümkündür :

DUŞUN

N o,T

1) Yunanistandan dönliİcğ Elu-
ard'la mülakat yapah bir ffuhari-
le büyük lairin söylediği şu sözlel
ha(irlma geldi : "Y!nan halk!n,n
c6saretini, hürriy916 olan aşklnl,
adalete olan imanlnl k!m, zaylfllL
diye 6vünebjlir ? tliç kimse. B!.'hiç
kim5e,. sözünü ingillzceye lerciime
etmeği ,ek isterdim.,,

2) Bu haleket bu bil'jğin foşjz-
nre kolşı gösie.dlği ilk m!*av6m€i
değiJdll. Yunon seçim lerinjn
hem hükümsü2 olduğunu ila.
eimiş, hem lngiljz politikas].ı oylp.
lomüş, hem de hu s6çimlerde mü-
şohit oloJok b!ıunq. Fronslz heye.
tinjn insdnIlğo yokışmcy,n koynsl:
hotekeiini protesto eimi§ii.



1-,Biitiln ;nsıntık düşüncesi, lıu-
nıııla işbiriiği edecek Fransız
düşüıcesi fa5izınte anansız bir
rnücadeleye girişerek, bir s:nıf
jısaılaün geniş halk kitle]erine
ü§tün otmak ve hükmetmek id
dlalarını kökünden kopatıp al
nalı, vine bir s,nıf insan ı ge-
niş halk kit'elerini §6mürıneler;
ne mani olınalı, bütün mitıetlern)
muiıak bir lıüriyet içjnde yaşa,
mak hatlarlnj tanlDalı: anc.'
bu su:etie sulhu korumak müün-
kün otıır; 2 llıni, isiedikle-i mak_
sat uğİunda ve b;lha§sa haİoc!
ına]5atlar uğıunda k,,'ü",." -.İ_
dut bjr ziimren;n mac]rabaulıkl-.
rına alet oInaktan çıka.malı. il-
mjn halk kitleleıini .njstifve el-
me! için kül'anılra§lna tna.i
olmalı, ilmi zihnjyet]e telifi müm_
kün olmayan, lakin ilüi ki§veve
bürnnmüş fajist usulü bjr tak;
mügalatalara müsaade etmemeli,
dir ; ancak o zaınan ilim sı,]ha
Ve ;nsanllğln jl..iemerine }aydJltaıei vısiı!ı yeo iden kazanmı\
olur , Iıerkel bil;r ki, iljm bu en
esaslı so§ya] !,asfnrı gon bir ag|r
içilje büsbütün unütmuştd i 3 -
asırla"danberj aristokraıiniı u,ı.
ğı olan edebiyat ve sanata ge
tince. son asır zarnnda onun ce.
nıiyetle bü§bütün alakasını kes "

m:ş müce]fet biİ aleın.n tasv.'r
6a]:ne getd;ğini b;];yoıuı, B,İ
suretIe aristokjasi eiinde bir 1üksi
tiİ şantaj, faşjzm;n et;nde ise
bir propagaıda aleti oian böyle
bir saüat ve edebiyahn geniş
halk kitlelerinin hayahıa alka.
stnı diindiireceği; sosyat değer..
ni inkar edecegj tabji idi. onuİ
i;in edebiyah ve saaatı z:ncirle-
riDded kurtu]'mak gibi bir vazi_
yetle karşl kaışıyaylz. İkiye av-
rılan Fransız eJebiyat ve saıa.
tlndan Vichy'ye iltihak ve Ia_

şizınle işbirliği eden sahlrııış
olana karşılık, ııukagemet hai.e.

Haftanın
Faşi_m burjuvazinin kendi-

ne kurtuluş çaresi o'alal( icaI
ettiği a!et'€rin en menfuruduı.
Avrupanın göbeğinde besleyip
§em'ıttıği ve halk hareketioi ez.
mek n'yet;le oıiaya attrğü bu ale_
tin 193]-45 yıi'aıı içinde yine
ınasun halk kitleleline çektir-
d;klerj jlk enpeıyıl:st harojn fa-
c,asıı]ü gölgede bı aar.Bu harp
bite'i da']a iki sene olınadığı hal
de inhisaıcı kapjtal]zm pjİ ye-
nisile haırl* olna\ üze e şin-
diye kadar 13 milyar paıa har-
canlşhİ. Bu gün bü hak;kati üii-
tün insanlık 6ğrenm;ş bulun!yor.
Şimdiden büyük biı mese]e ile
katşıkarşıya7ız: Söz hiiıı]yetini
basln hürliyetini ve bİtiin ;nsan,

lık haklarını asil ve asrl gaye

elindiklerini idd;a edeıek bu ıga"

veı uğruoda tıeyetler, tetkikler
propog.aıdalar yapan; kendileri
!i ;nsln'yet duygülaılnlı kalesi
olaıak jlan ejen inhisarcı kapi_
alistler bu basbayağı konedya-
n,n aıkısında ;nsan ürldürme:
va§lta]arının imtli içiı mi]yarlat
harclyorlar,.. Koyun Posfuna bii_
rünerek böy'ece yeryiizüüıiin iki
mj]var jnsğnı aldat ak. maksat_
Ialna alet etme]( ve sahrelaİ-
]ıklınıı inındırmai isteyen]eİır
foyası bir daha ve bu sefeı
inkArı ve telzibi mümkün olma,
yan biı şekilde ortaya vurulınır.
tuı bu hadise üzeiıncdir ki, nu
]<adder if]asüDa doğ,u bir adtın
daha aitlğıİı a]layad klpitaiizm
bu deıas'ıe eJitiş kaışısında
şimdi is'e i:t k]i3leı geç;.mekete
dir.

0laylarından

ket;De işt]rakle so§},al d3ğerini

ispat eimiş ııukavenet edebivah,

edebiyat ve saıahn su'lı emr]n,

de ıısıl çalışiıaları lizım ge}di

ği hakkııda itk azimLi adıılan
atı!ış bulunnyoı. Faiizmin aınanı

sız düşmanı, geniş ialk Litiesi,
nin lıayahnl ak§eti;recek temjz
bit ayna olmak, hiç bir suretie
bir otoriieye sanlmamak ve bir
sınıfa uşak olmaı,ak : yeni ed:.
biyai Ve sanattan sulh ve insan-

]:k emtiıde beklediğimiz en bü-
yük hizmet bu olmalıdır.

Kong,ede ileri sürölen li-
kirleri bıı üç noktada hıılasa et-
tikt"n sonra. başka lıir yazıda

Jean Cassoıiıun .Fransanıı ana_

nelerini sadık oiaılar. adlı açış

nutkunun tercümesini vereceğiz
bunu Paul Langenin in ,ilim biı
ha;p sebebi olııamalıdır,, Ma-
Jcel Prenant]n (Biyoloji ka.şf
sında ırçılık,, Aragon'un "i!Iu-
}ıarrir ve sulh, adlı nutuk]aıının

tercümeleri takiP edeeektir.

Çalışma Bakanının lşçi
§endikaları Hakkındaki

üemeci

Bu demeç, Tüık i;çi srııfı
ve sendikac,lıı aıasındı çok iyi
bir iesir. bıraknışhı.

. Çal§na bakanı Sadi trmat<
sou aylatın en büytik sosyal ve
demolraiik hateketlelinden biri
olan işçi sendikela.ı hal<kında
iyi niyetlj ve anlayışlt deneçte
bolunmuştur. Bu demeci 12 Eylül
taıilıli Tasviı gazetesiıden ay-

n )n :ktibas edivcruz:

"Bizim nazarımızda kuıulan
seıdilçalar taınamen kanuıi ve
nerlu teşekküldiir. Kendiler|ni n
ııeın]eketin yüksek menfaatleri-
ne 1aydalı otnıalannı can ve gö.
nütden d le, iın. Se»dikalırla i;
bıliği etmere aınadeyiz, Bu te.
1ekkülle;in bakanlığın gayelerine
kıymetli hizmet]€| edeceğioden
eminim.



AFOnİıM
ir.a*' r^rıA, tff \rta.rr\.. !-.rı,

i'arlhi maddecilik; piati!, te."
orik esasları a a§ında bulunarı
akıllara hay|et verjci inslcaınr ve
varlrğl bir taraltan cent,eI o]a"
İakl öte tarafiaı tabiat o'a"aL
kıcakla},an soısıız qeI;şLiği i]e
nısın ze\alınün,br gi e kadir
yaratabilııiş oldLığu cn büyük
se tczidir.

+
Tarihi ı!addeciliğn] en hari-

kıı]ade ta:aiı bukadar geniş hu_

dutlar içinde bu kadaı sağlam
bir i.sicam yar&tabilmiş olma-
sldır.

*
Teoti ile pratik aras:nda te,

zat bulııııadığını söy]ediği ,a,
lian burjuva K§nt bu fik.i },iıe
bir bori olaİak iLeriye siitrıüş-
tü.

jlkonoııiLr istisoarı 1einsii er
tiği ha]de ;ktida]a seçiııle ge,

çen bir parti, halkın ıi:zas:nı a!
mağa d.ğil halkı aldatııağa
muıafiak olouş demektir. Çüıı-
ki halkın bile, bile soyulma
yı kAb{l e.te(eğ; di]şiiırülemez,

*
Seçin,le başı geçııediği hal-

de ekonomjk i§iismaıü ortadşn
kaldıao bit hareket, seçimle h!-
_sa geçerek 6konomik ist;s§ıarı
devaın eiti|en biı, haleketten biıı
k.t dıha halkçıdır.

*
Joıes'e sıkıiao k,ıışun, Joıes'in

diişınan g6rüns, haik hafeketiü-
dcn iba.et görilnecek kadar bü-
yiik o]duğunü iiade edeı. .

*
ihtilAl §-.ri Lir tekiniil, ie.

kamil tedrici hn ;hiiLeldiı

*
TekAmül denilen ikeıdiliğiı-

AL§R
denı 6|ru 1"., ve geri kuvvet_
terin jhtilXlci safbaya ılaşaınaya.
ıak karşılık'ı tezatlar muvazene-
si halinde ceıniyeti tedrici iuki-
şala nogru gotlırlnelFdd]r.

*
ihti]aI, ileİj - geİj kuvvetlel

ııuıazenesinin koçvetierden biri
lehine bozulması demektir. Her
ihlila]ci teiebbüs, nevcut sosvaL
Dr{vazenet,i yıpratnıak, yıkııak,
muvakkat bif anar§i !,ııatnr ak

*

Liberıl deırıokras;, ınahdud
burjuva zümresine ekonoinik Iıa-
knn]yet;, haika söz hüı,rlyetini
bahşederken {abrjka'arın, banka.
Iaın, malikan.le.in... sö,le 1ıkıl-
mayacağuıı bilnekten ge!en bir
eınn yet dı,yglisı içinde buluıur;
o mii€s§eseleri yıknak isteyea
ihtilal !e so§ıalizm teşebbns'eri-
ni gayfl in§ant, gay.i ahlaki ola_
rak illn eder.

*
söz hürliyetiLe haIka rİeşar]

kanı !e.,ecek kend;n; ihtilai ieh"
likesinJen koıuııağa çalı;an La-
pitalizlb hilkta deşarjrüa (tenkit,
lrücumu, küfür ) muhatap olmak
iize.e, b§ tenkid ve kü{üıleri
meıınüniyet ve oezaketle kab,ıt
ede,.]. ki]s dinteniş rhiikümei,
adiı biı heyel çıkarır..

*
B§rjü9az;, medeıiyetiIe öğii_

.iir. onuı medeİiyşt ese.lelin-
deo kol işçiteriniı, kaIa işçileri-
nnr emeğini Latdını;aııız kııbbe-
de hoş bir sadadan başka ne
kalıı?

*
Brrrjuvez;§tanda iljm daima

kapitalist ni:amln yalattığl eko-
ıomik baskı alt]nda m&hdud ve

Art.ar\A,iErryir-,\i&
Yazan : Hasan Tanrıkut

mahud zümrenin merıfaatler]'ne
hizlİet €der: alimin keşif ve
icadlarından leyikile laidatanmak
imkAır valnız buıjuyşlaıda vardır.

*
HaIk istismar]n ıealilesi, mii"

ne,veı hakikatin na?ı.iye§i içirı_
de yetişir ve tlalkçı rejimler, par-
li po a§t içinde real;teyle teotiniıl
kaynaşmasındaı doğar.

*
Ta|ihi Dsddec;lik men{e ille t-

leriİiı değil tekaniil iIletleİiıliİ
;lııidir.

*

iüsaııar tekAünüliio yolu iizi-
ıine çıkarıIaı manileıi kaldırma-
suleiilr tekaİ1ü]e iıiznıet eJerl ef

*
Aristokrasin;ıı, buıiuvasi de_

nilen daiıa geıiş hir sıııf tara_
{ıııdan kuşablaıak onuD bünyesi
iç;ne erit;lmes; suretile iıukııki
sathaya ula;an müsavat, şimdi
Proleterya djnilen en geniş sını-
fın burjuvaziyi kıışatatak onı
kendi bünye;i iç nde eritnesi
suret]l: de ekonoıik s*fhaya
ıılaşınaktadıı.

*

. DAva, iısanda iman halin
ıiaıa'< hayat ve i§tikbal endişesi
bu iman içinde erinedikçe da;ma
cayınak ıel,a sahn alınmak tehli_

İşlerine geleceği aıda faşizm.
insaılığıı başına bir daha bela
etmekten asla çekiırn eyecek olan
kaPiialistler iıizim, faşizme, keni

. iierinden çok d,ha şiddetle -
diişman oluşunuzdaki sebebi bjr
türlİ anlayanıyorlat halbıki hü
en iieli fikir]e en gĞrj iikiİi ge-
çek insan se!e.tikle. sahle in-
san stverlik, asil deınokrasiyte,

ietil dernokrasisi arasındaki fark_
ian ibaret ba§it bir meseledir.

\Ar.ğlt \ğ\t!.v\at wwYı. \.rYraY Y!



iş uE işçi ııAvnTı
Koca Şevket Usta Turk işç:si §endika|iznıi alkışlıyor

Doğ"n RüSiNAY.
.,oıız senetik iilküın olan

işç; sendikalarııın ve paıii§inin
kuntlduğınu gördükten soİla
attı[ ölsem de ganı yemenı, de_
diği zaman Koca Şe?kei Usta'Drn
gij7leri ya,armtşb. Bu sijİle.i
}endi pa.t;siı;n, keodi eviıe en
yaktn senite şube açtığı gün,
sesi heyecan'a tit|eyeıek sövler-
keıı hepim'z dAvasına lnanla ina_
nan bu qökjeı, kadaı temiz, ka-
rıncalar kadar çalüşkan iŞçiyi ru-
humlzun bütün heyecanile ku.
caklad k.

Ne ede, ıe zanaı işç'ı;n
davas]ü]a ya.dım edecek. onıın
ülküsüın ileri götürecek bif te.
şebbüs, bjr iopiantl, iJjr konuş-
ma ve;ıa kon{eıaıs oluısı Koca
Şevket Ustayı orada bir drğ
neyDeE,e ol(limiş goItlllunUz.
Her işçi kendi davas!ıa onun
j(adar inaoacağ] gün işçi

§eıdikasının işler; için kol-
iı]ğunda koca, koca paketler ol_
duğu haLde e uzuı ınesaleleri
ter€Jdütsürce a]ıveren bu dev-
ruhIu, deçcii§selli naınus ölneği
işçhin yanında LeD dajna saygı
ve muhabbet hisleri duydtım,
Davas,na sarsılmaz bir şuuı, §ön-
dürüle ez bi. iman ve 'lürk iş_

çis;De has bn dürüstlükle bağ"
laoan Koca Şevket Usta içh he.
mün,:vveı ancak bu duyguıaıı.
hissedebiiir.

]urklye Uen Z llçlle|! 5en
dikasln,n Tahiil ve Tahliye Bü-
tosu ba;kaıı Koca Şevket Ustal
İşçi sının seniı gibi öncülcii, §e-
nin gibi şuur dolu e]emarJan
o]duğu iç'n lıalıitile övünebilir,,.

Paydostan sonra, ayağınd a
koskoca ayakkaplaıt, sırtlİca
yıptanınış güniük elbisesile ben_

Mcrıle]<etimizde ceııil,etler ka-
nınunun deiişmesi ile birdenbire
tıummalı lıir {aariyetlt işçi scn-
diLaları ku:ulnıl,a bailadı. Ayn
ıyrü ishhsal pre-s;ple:ııe daya.
narak kunılan Liı te§ekliil|eri
yarından ietkik edeısek ieps:n'n
ayni istihsal sahasında b;iIiil ça.
lışan işç!le: tarafj!dan k!rdduk-
larını görüyoruz ki bıı ııe,ıiei<e.
timr'z hesablna mejntrn;)et veri"
ci bir l,adisedi.. Çiinkü asüIar
daıbefi Türkiyede kaJten jhınal
eıiiimiş aıa davaıardan en ııü.
hirni hiç şiiPhesiz ki işçi ıiava_

Tiirk işç;şi he. de,;rle pat-
rcılann oyuıcağı olmuş çok çı-
lışnlş ız kazanmış jlasta olnuş
s:iatst çekİiş iilmüş çocuklarına
ızır-ptan başka miras bı-arma-
ınışhİ.

3una mukabi] iabrika sahip-
leri heigün biİaz daha ,kasalartlr
dolduıa;at nıilyoniara saıı]p o!
muşlardr., hğlbuki demo,ıtai nem_
leketlerde ]şçilerini normal yı.
şanılarından h;raz tedakarİgs
davet _^tüek isteyen patr.n de._
hal lıiı taya selahiyeiı|€ biıleşe.
rek karşıslna o üiihsal;n a!ıele.
zeri qu( bUlunUı biz,ın varıaı
usta doğruca ya partis:ıİe, ya
seııdikesına geliP otulacak ora.tı
gilnİn deltler,ni, işlerini konü-
şacakhİ, o anlarda, yiizünün
çjzgilerind€n heıııen anlarsınız ki
bu öLdukça yaşlı, çoluk çocııL
si!iı_,i, lakir, mütel,azi ve §on
derece ıaz;k adaıı nuazza ı ha-
yAt sıkınt]sl içinde neının ve
bahtj}.ardY. Yüza, inanın ışıklı
ümitieriyle dolmıştur.

Koca Şevket Usta İşçi sını
fının iftihar ves,lesidir.
NoTIBu sütunda zaman, zamaİ işİı
p.iı.eleli b!iacaksJnın.

siıi dikilııis giirür ve bıı klrılı.
miız ğzmin önünde eğilrnek' .,

bışka çıkar yol bııIanıamışlı,.
İşte bıınııı içiıdirli demtı ı

rat memieketlerde işçi her ınede
ni iıısan gibi mesut nürelfe\
yııınından emiı t.1aıak bütijıı
eneıjisnıi |abrikasına vermiş vt:

bundan da Rısyoıel çalışma de.
d!ğimiz işçi koiaylaşlrııa doğ.
lıuştur, GaİP te'ıniğinin akıl-,,
lara dırlunIuk vetecek çaiışııı
ve yaratfa kabiliyet;ni ora işçi.
snıin seıdikajaı vnsıtasjle oİga-
oize eıtiJıniş o1uıası yani meslek
bilgjsiİi §eidika taralındao tel,.
tjPlene,1 k.nİeIaİs bIosur lijta ]
ve sa:re gibi çe;itli nesir va
taiar!'ile satlnadaİ teÇh:z ej ü
mesntden coğmJş olduğü rlkaı
kabul etııez bir bedalüarrir.

IlIemleretiıniz şimdiye kad; ı
muhteris ve egoisi düşünceı].
yiizünden bu hak;kaı kavram3.
mlş, netice hiç b;. yenilik d
guü,nıayan k'asik istihsalcı sacl ı
haİ;çten :atibai ınaldesi ieD i
edeneıi!kçe çal]şamayan ve bu.
n,ın içi de iıkilal imlrdnı bula,
mayaı mabdıt i]ir e düsttir'!

Asırlaiıianberi günlük naia.
k3slnı teıı:" edebi]mek için fa -

r;kaslnda yazlı giineşin kızdlr dl.
ğı oiukl{ saçtan çat,§] alhnd,
ceteınem gibi §]cak kulakla. t

sxğır edici makn]e giiİültü]eli
ve ça:klaııı her ddnüşün.]e he.
taraftaı ddkiiien iozlaf bura,]1
buıam kar yağı:.ken sobasız ı:
atejs;z buz gibi demirlerin üze,
r,ıde pabucunun alh delik ola.
rak en az yarıın saet çamnİda
!üriiyeİ€k iŞnıe varmak giLi gşy,
rı sıhhi şatlır !e bin b]ı eziy..
altılda çglr;.. bn aııeledeıı

(Devam: 16 dı)



Tevlik Fikret
ldeclojisi vğ fels€lesi

SABiHA SERTEL

Fialı 2oo klş

i9 ve işçi Hayatı
(]5ci Sıyfıdan devam)

düşüıceriıi kayıp ehnekt.^ hai-

ka bir şcy bekleı,ezkez hıı gii,ı

sendrkaları eha{ında varışıı,cası,
na toplanan Tiirkiye işçisi şuül
ıunu ııuIıalazı Tttiğini diinyayı
i§bat etmi jtir.

sendikıları hakkında bir ta"

kınl isnatlar ve tezvirle. vgpıI-
mısl a rığmen işçi he.gi;n tez
g|h başında bu tesaniiaün iay-
dalınnı birbirlerine izah etmek-
te ve bu hareketişle de zıman
.ıaınan aleyhinde neşriyat y§Pan,
lİra it üıül ke,vau yüriir kabi-
liıden ce:ıp veııne<tedn,.

Seodikalar h]ç b;r §iyasi ga,
ye tai,nayan sadece kendi ne»-
sup o]dığu isiihsa! çevresi da,
hilindeki iiyelerine kınunlaıa ve

riliple iş veteı tarafıodai ıılıko-
,r6n hıkların vt biirokı.,
lik ınıhiyette çıkarılnış bızı iş

kanul)!§rıtrın Pıatik ve işçiyc fay-
datı olıbilınesini tentin için icap

.eden müdahaleyi yapmaktan i5a-
rei bir gıyesi ve ıyrıca kenJi
çerçevesi dahılinde meslek knrs-
ları açınık işçiye okuna zevkiııi
aşllamık tnaksıdi!,le kiitüPhane.
ler kunıık her nevispor ve eğ-
ce)er ieıtiplenerek en talıii hak,
kl ojaıı cemiyet hayatını insaır.
lara balı; ettiği eğlencelerı]en
istifadesini müınkün kılmak vc
kısı zamanla işçi külrü. seviye,
sinin yiiske]me§ini sığlayarak onu
Iert olarak dahi kiınse-ye hakkını
çiğnetnsmi öğretmekten ibarĞtii,
Eger bu lıaİeketief ıahatslz ola"

Atom Bombası
(I1 Sayfıdao devan)

ve kullanıı, Bt iröstün nıeşhur

A. E, G. Alman tröstiıle olaı
açık ve gizli miinşsebl.tleri.j bü-
tün düDya bilı,.

3, Du I'ont de Neııouıs, Bu
tröst. \f. E. C. ye uran;üm ta-

min eder. Bu muazzım k;mya
tİöslü, Fı,ank{urkari I. c. Far
ben adlı ınelhur Almln kinya
trösti,.i. §ıkı müna3ebet hal;ı-
dcdir.

4. 1942 ynııda Cljnton atprn

Ialııikası yapılmağa başladtğızs-
man: Ceoeral Lteclı ic, Kellog
Corpo.atioD, Ame;ikan TeLegr-
ap}ı and l'elephone, \0esteın
Unlon, Columbia Braıdcasting
Syıtem. Stondaıd Oil, ilh.. Ame-
İikayı v€ büiün dünyayı sarııış
mulzzam tröstler d€ htr tiirlü

cıklar bııluıuyoasa biııu asır.
Iardaobeıi ettiklei rahaia mah.
sııp ederek ınııvızene bulmaya

çalışabilirleı. Seıdikalizınio ha-
kiki mahiyet;ni antaınayan veya
sahsi men{aatine uygun görme-
yen'er isted;kleri kadar tezviraı
te kötü yorunluluktr devam et.
sinler bir giin hadisattaki tekn-
miil kendilerini çürütecektir.
Meınletetini sevee yırdun hir
maınureye döııınesrni isteyen heı
vaıaodaş işçi sendikalarının ku-
rulınasuıı alkışlımalıdrr.

ih/an KABAcloĞLU.

Haka]ık işçi gazetesi

sENDiKA

yarılımlardı bulunnuşIardır.
Alnaı laşizoıile harpteır irn,

ce. harp devamınca ve ha]n bu-
giiıı Alnıan tröstle:ilt ve tab;i
Alnaıı ve Italı,au laiizmi i'e el
birliği e:tcıek çatışln bu ıı]üğ§-

seselere ait }ıaklıııı ı Aınerika
ve lııgilltere t a r a lı n d an
Birie;miş Mil-'etler KurulunCa
miidnfaas, bu jki meı.leitie.,
kimler;n elinde oldüğ ıınıI
göstermesi bal,,mı,ıdan, tüü,

tü. dünra için ibret alınacak bir
de.-stir, Amerikan ve lngiliz hü,

küınetleri, politikacılııın ağ-
zt.dad lrıı tİöstl€riı uİnuıı mü-
diirlerIni konuıtııruvor, Fııizııi
nalir ,ıüdafaa ed;yoİ. Harp ge
ıi ge]irse, bütiit, dünya bundın
Aıneıikı iIe lıgittereyi birirci
derecede uıssul tııluıalıdıı

ş H.

rıl ,iü _.: ı++i;,1.&/]ğ._ıs/:e ıı ll11ı,ı:

Marko Paşa

Iılizah Gazstesi

Y,kındı çık,vor.

i] ]14 _:jı1; ]hi .r, ,h.;. 
',cı 
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