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l(ij LTün t'E AE{§ıY0ı{

T, S. P. Yayınları
Partlnin neşlin6 başlaclğl Etien-

ne Fajon'dan E6at Adil l\4üstğcabl
taİalından çğvrjlen "§iyasj müca_
de19 !6 Marksi2m,, i!e"oe!Iei v6 ih-
tllal,,bloşürl€.i ç,kmlştll.Hel b,oşül
20 luluştul. Edınme! igteyen oku,
yıjculallml, Po6ta Pulu göndelmek
sul6fiIe jdaİ€haneoizd6n isteye-
bilirlel,

T. S, P. Konieransları
Türkite §o§yalis1 Parti§i Eylül

ayl konfolanğ pİoğlatrl
mlz yazarla.ından Va§Ik Balkiş'ln
"kapıta!ist istihsal ta.zınln hususi"
y6tlğri,. konulu konf€lanslyla ka,

Ekı ayi.1n konfe.ans seli-
5ın6 şail Rıİat ijgazın "Tijlk şiiri
v€ inkllaiçlllk,, konulu konle]ansly-
la başlaıacaktı.. s! ayİn muteaküp
har{alar,nda vo.1lecek konreransla.

§]da maddeaeri; Bulhan oğu2,
ıva.kslst lloman v6 Hikayel sa-

Ed6bi ese. nedil : Şefif Huiusi
(onf9,anslar cumariesi e!nleri

saat 18 de partı merkez binaslnda

§iyasi Baıtiler
Ankara oil ve Te.ih _ coğİalya

Faİült6sı sosyoloji doçenii B. Niya-
zl Belkes ingiltele, Aherika, F.an-
sa v6 Almanyadaİi muhatazakar
Libeıal, sosyalist, İominjst ve ııa:
part.lğrlnirİ ta.lnle.jDden, ieşkIlaiIa-
ründan v€ ploğlan,larj, dan bahs-
den d€ğ6lla bjl oser neş.eiti. İngı-
l12 vs Amefikan ne9rıyatrna .iaya-
natak hazılıanml, bu maihiın €se-
rin siyası 6serlerden hemcİ iaha-
mon mahrum olan kültür kütÜpi:a-
n€miıde mıjhim bir }el alacağl m!,
hakkaknr, Bu eser hakıülnda pek
yakında bu $ayfalarda blr'tahliı
yapmeyl {ad.d€rken, bU ıüzumlu
kilabl muilaka ğkumaıa,lnı okuyu-
cuIarImüzaiav6ire edsriz.

Acticn n.ecn uasr
Fıaıs:z kııito'u;undaa son,a

kut,-ıl nuş F, aısı, mecm,§ja.]n]n
cn müh mle,inden bi i ve Fran-
slz işç Pa.ti§:nin ya.-ı ıesmi or-
ganı olın Action mec ıııısı pek

_2*

yakıoda ikinci yılını tamaııtanış
olacaktır, Fransız işcisile geniş
halk kitlesiıin menfsatleıiıi nü-
dafaa eden bu mecmtada, dün_
yanrn €konomik, sosyat ve poli.
t& neseleleıi hakkında aydın
göriiilii yaztlar'ulunma'ıtadür.
Mesela son ge'en 13 Eylüi ta.
rihl; 106 ncı §ayısında, es i Vişi
k'er]kaliznini destekle, bjı vazi-
yet takııao Kilise yardakçısı
Fraıçois lV]auriac hakkııda Pieı-
re Heınc'nin güze! bit yazts,,
Amerikanın l'ıusmanl:rilc ve ln-
gilte ed-. emperralist işçi Paİti
si hük0met,le anLaşmaL iizre
statasnnde rtlühim değişiktıklcr
yapaı !-ıansız 5osyalist Partjsi
hakk ıda Kriegel,Va]rimJnt un
iit]hanırarla ddlü bir yazlst, Ang._
lo Aoeıkınlar :arafından sovyet
Rosyaya karşı .a!ı]maz bir set
o,a, ak küvvetlenJlrit,ıek istenen
Almat.ya hakkrıoa Byrnes'in son
beya.annr tahtil iç.n V, Ledue ün
ya_dığı bir yaz, trskine l-ald.
wet den teİcüme J'şiyah derJi
adanı,, adlı tüyler ürpetici blr hi-
kay€, İkinci Linan harbi ba..ında
ltu yan.ura ,e Almsniara karşl
knhraBanca döğüşen ve nağlup
ola at diiİt se;e aç ve bıikin biı
bald€ miieldeteye dev.ın eden kah_
, ama.ıYuna;ist aİ n hüriye|c ka_
vuşacagi bir sıradı yeni biı ln"
giliz işgai ve iij,üIü ve iİtieal
a ttlta .1ü.el bu oemıelete ingil-
teİenın, seciD eri ve Krai, nasll
kıİJr]l ettildiğlni, burada nasıl
bı Dor/tiNYoN ]daıesi kı du
ğuıu, ve Alııan idireji athnda-
k'nin ayıi bir teıöİ altlnda inti-
yen Yuıan halktnrn ızt]raplı ha-
yattEı aüllata, Robert scipion'uı
bir yazısı, ıihayetAme ikan ser-
maye§iniı peiine İng;i;z s,r;afı_
nı takajai bütüı diiDyayl fet5e
başlaı,asııın birinci hucum 6c.
rırsu dene< olad (Cğnup Afİi-
iasina gidşi, İi anlatan Henli
claude un kİyınetli yızısı vsrdır

Bu harekctti ve açık görüşlü
necınuayı okuyucııIarımıza hara-
retle tavsiye edefiz.

Edılİons sociales'in
Neşriyaİ|

lkincicihan harbiıdeı önce
Fraısaü Markıist felseIe ve ilin
kitaı lsriIe, pİo]eter edebiyat neş-
riyatını yapan Editions Sociıles
Inte.nat;onıles'in yüzü aşan kly-
metli ıitaPlarınln ya tabrları tii_
kenmiş, veya Fıansa ı'şgalinde
bun]aı Alnanlsr tarafindan ya-
kllmlştü. t945 yılııda bu neşri-
yat niiessesesi Edition§ soc;ales
adi!e fekıat kurıılnultur. Miies.
se§e ınaıkc]§t ilim ve fe'sofe ki_
tapiarınl Edi6ons Soc;ates pıo_
leter edebiyat ve popüter Matk_
sist kitapla!ı da Hielet sujourd'
hüi ıdı alhnda neşretmektedit.

Editioıs socjales adl alttnda
şimciye kadaİ neşİedjİen cseıler
şunlardır ;

Karl Marsk, Misere de !a phi-
losophıe: Reponse a la philos_
oplıie de la Misere de proud'hon
Friedrich Engels, ie role de Ia
Vio'ence dans l' histoireı V. I.

Lenine, L'Etıt et la Revolııtion
V. I. Leıine, M"-terialjsoe et
Eııprio-Criticisnıe; Georges Po-
l;tzef, Princjpes elenentaire, de
philosop ie Jeın Fonteyneı Droit
et jujtice ci Urss; Benoii Franc.
hon, !a bataiila de la producti-
onı Niarcei Cac\in, Science et
Rel;gion, Yeni Ün'versi enin {el-
seie de.sIeri: I. C. Agran, intro-
duction, il. C. Augrand, les ori_
ği.es françaises dıı oaieİialis,De
lli. c, A.gland Mat.ria]i§ne di.
aleclique, N, C. Angıaıd et R.
Garau.iy, M.üeİialisIDe historique,
V. G. TeisJ,er, [''aterialisme

dialcctjqueet Biologie ve H.
va Ion Materiali§rre dialectique
et pcyçk6logie, vegaire.
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lşÇi TEşKİLATL*NhfiA§ı$*ıDAKi zonıı,JKLAR, yANLışLıKLAR

İşçi sınıfının yüksek menfaatlerini memleket rea!itesine ve inkilipçı nıetodlara göre ayqr-

yer vermeyiniz .

-.&eia!*]ar:ı {}ja:z:aaE;*üI

layınız, teşkil&t işlerinde eeha|et ve kaprislerc
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Çok uzuıı yıllar bakımsız, dağınık tefkilat§ız
ve rehbersiz bir ör,ıii;, sürrnüş olan işçi s,ınıfı niha
yet son güulerde kendine gelir gibi oldu. iJir
kaç ihtilAlci slyasi partinin içinde toplaıımağa ve
kadrolaşmaya imkAn buldu. Yine kenCi öz vat-

n llğı içinden çıkarabiidiği bazı rehber kadroların
yardımiyle de sendikalalaşma yolunda bir iki
adımatabiidi.

Bu gayet }:asit ve diğer demokrat merale-
ketlerdekiler,ne nisbetle son de:,ece mütevazi
olan kımıldanmalara, endişelere, evhamlara, tazyik
ı,e bozgunculuklara yol açtı.

Kaııunlarımızdaki hükümlere büyük bir has-
sasiyetie, itina ile uymayı bilen sendıkacıiığı bir
tehlike gibi eöı.mek ve göstermek sevdasına ka_
pılaıılar oldu, BereF"et versin kii çatrışrna bakanı
Sadi lrmağın makul beyanatı bu giL,i saçm& §&_

pan endişelerin ve-ya.rı resmi çekingenliklerin
artmasına'engei oldu. Fakat, bozgunculuk bu se-
fer de başka bir yerden patlak verdi.

Tam manasile politika dışı ve tamami_
le demokratik bir karekter ta;ıyan ve münhası-
ran işçi sınıfının meslek birlikierinden ibaret olan
sendikalarııı düzenlenip şgelişmesıni zcrlaştır*
mak maksadiyle dünya üzerinde hiç benzeri ve
örneği olrnayan bir takım işçi teşekkülleri, işçi
deınekleri ortaya sürtildü.

Huşusi maksatlar peşİçje ve direkıifier al-
tında meydana getirilen bu teşkil6,t dahi bünye
ve karakter itibarile ne olursa olsun, beş on iş-
çiyi bir oröya getirmek, toplanıak bakımından
aslında inkilApçı bir hareket sayılınaiıdır. Ancak
işçi sınıfını içinden parçalema, işçi sınıfının sos-
,yal kurtuluş mücadelesini zayıfiatıp çürütme te-
mayüllerini belti ettiği andan İtibaren bu teşeit-
külleri aksi inkilApçı ve anti demokratik olarak
vasıflandırrnaya ve işçi arkadaşlarlmtzi ikaz et-
meye mecbur lıalacağız.

Asıl dava, asıl ınese]e işçilerimizin teşi<llatlanma-
sıdır, meslek ve emek haklarını kendi i<endileri-
ne koruyabitir bir kuvvet haiine gelmesidir. Gö-
rünüşde pek basit olan bu problem tatbikattaki

bır takım zorlulçlar ve yanlışlıİ<lar yüzünden İ<o.
layca çözüleırıernektedir.

İşçi sınıfını meslek birlik!eri, yani bütün mii.
lefulerin lçullandıkları tabirle, send kalar halinde
toplamanln ve teşkiiatlandırmanın demokratca bir
yolu, inkilipçı bir metodu vardır. Bunu n dşın-
da bir .yof ve metod takip edenlerin gayreti iş-
çi sınıfının birleşmesini qecikt"irmek, teşkilAtian-
m&§ınr zc,riaşdırma}<tan başka hiç bir işe yaramıya-
caktır. Bu beyneJrnilel sendikaeıiık ınetodunun
kendi mii,i ve içtimai bünye.nizin hususiyetleri
de göz önünde tutulmak şarıiyı e tatbik şekli an-
cak şöyle oiabilir.

1);enoika 'labirini işçi meslek birlikleri için en
uygun bir isim olarak kabul etmek ce bunı-,a dı-
şında işçiyi şaşırtıcı, parçalayıeı isımler altında
teşxilıitianrna heyesin<ien vazgeçrnek :

2) 'iürkıye;leki btıtün istıhsal ve işletme şu-
belerini yeı<diğerinden ayırt edip bu şubeleri
kat'i olarak tespit etme]c;

3; Ayni istıhsal veya işletme şubesine bağlı
bütün ışçi"erin "n:es^ek 

meııiaatİerini ternsil et-
mer üzere T'ürkiye çapinda sendikalar , k]urmgk:
(mese"ıi "ftlrlciye mensucat işçiierı şendikaslı 'l'ür-
kiye deniz işçıieri sencii«ası gıbi)

Ayni iştıhsai veya işletme şııbesinde çalışn
fakat gördüğü iş bakımından ayrı bir meslek
züm,esine mensup olan işçıieri de bulundukları
istihsal veya işletrne sendikasına bağlanak; (*".
selö, bir dokuma fabrikasının marangozu veya
elektrikçisi, men§ucat sendikasına bağlannalıdır.

5) Ayoi istıhsal veJra işietaıe mevzuu üze-
i nde işçi toplulu.<iarı buiunan vil6yat ve kazala-
rı tıpi<ı bir siyasi parti teşlcilötı gibi şubeler
haiinde Tü.l6y* çapınCai<i bu sendı-kalara bağ.
lamak.

6) Ttlrkiyenin istihsali ve işletme şubeleri sa.
yIsrıı,n hİç olmazsa yarı§ı kadar send,fta kurul-
duktaıı soııra, bu senciikaların horbirinin, kendi.
azisı a,:aşında seçeeekleri biifarz, onar rnurahha.
sın müşterek telecoüı eriyle « für«iye Sendika-
lar h-eJeraşygn:, aiı altınla ,bir feJİıasyon mey-

ütjşffiğnİLAffiı
___-_-V



d.o" getirmek, b, federailıonüt'ı
mesini tesbit ve feJarasyon mute.
m;tesini seçmek lAzımdır.

ina n'zamfrö'
ebbis icra ko-

7) Bu suretle aşağıdan yu!.arıya meydan, gelmiş
olan sendikala., ve sendikalar fede asyonunu da'mi-
lı,ti,mek için de, tayn ed. ecek asgarib;rmüddet
içinde her se,ıdi a kendi kon;ıesni yapmalı, fe,
de;ıisyon kong.esi iç n murahhas'arını seçmelidir.
Sendika kongreleı ince seçilmiş olan murahhıs-
|ırın iştirakiy'e [.e,, iki yıldı bir, federasyon
kong.esi yapılmalı feda.asyontın me,kez icra ko-
mitesi seçilmelidir.

lşin ancak bu den,okratik metodladır ki işçi
sınıfı hakiki ananasiyle birleşmiş ve terkil6t|an,
mış sayııabilir.

Esısen fede asyon kurulduktan son:a bunun
dışında kalan veye kalmak istiyen diğer işçi te-

şekküileri hiçbır mana ifade etmedikle.ini ken.i
kcnd -e.ine anlayacaklar ve federasyona biğ.a-
nacık.ardır.

Hatala ın ve yanlışlık arın neresinden dönü-
lürse ışçi sınıiı lehine ge, e biı kızanç terkil ede-
cegi düşi,ınuıme.li ve, yanlış yol üze.ınde yürü-
melıtc ı§rar edi-memeliJir.

ııu sebeple :

. 1) irç, sendikalarına kar,ı,, ba;kı adlar altın-
da bırlirler, oe.ne<terler kurulması suretiyle teş-
kiiAtıııimayı, biılermeyi zorlaştııicı, işçi saflarını
paıçılayıcı haı ekecle.den vazgeç.lmelidir.

2) ı epedeq ııımG tederaıyun ar kurrnak heve-
ıinoen ıeragıt eoılırre.idır. Çunkü bir feoa.asyon
ıncak ı üıkıye çapında mustak,l ıstıhsaİ veya iş-
tctırae, senaıkalaırılr:- de,ıo.k. ac.k ııer.,eziyetçı bir
metoctla rno}ıooıra getı. aJı.eceK.erı bır teşe<ru{dur.
Ortada tam kadrotu sendiralar yokken fbderas-
yon Aondııığınjen vücut''bulaııaz.

J) ı'urkiyeüe b.r te,< ieJerasyon kuru.abilir.
Mıılı vc s.yasi hutıutiar ıçİnde bır çok iedera§-

}ooıoİ,ıotı ınÜterek<ıl bır konf edela§ıyon
tasaıvu.u ço( gar.p ve gü;dnç olur. Çün.<ü kon-
iederasy,-n a, a.ıcak oe /.ec,eı a. ası teok,lÖta
ııı8il§tı§ıırı İ-İer ınıİ^etİn bİr te.< S€ııiİıkal"r ıede-
rasytJnu varJır. ğu mıılİ sen!ııka.an İederaslon-
l8ıının ıştırakıyle de dUnya çapınJa bir «Dünya
işçi tederasyonu» kuru.muştur.

4) eynı istihsal şubesi üze.,.nde her vili-
yette musca<.[ b.r sendıka ku,,ına< usulü de yal-
nış ve za.arlıdır. Çtlnkıl bu su.erle send kaların
sayıtı her vılAyette yirmıyi. bütun l'ürkıyede de
bini ışır.

5) Bir tıraftan ayni istihsal veya işlet ne

ş.ıbesi adına kurulmuş olan vıliyet seııdıkalara
ırısında . l ürkıye çapında b r ık mey ıana getir-
mek, dığer ta,aftın ayni viliyette, muhtelif is-
t,hsal ve ı;lctme şubeieri adına kurıılmuş o'an
sen Jıka ar aras_nua, vİlÖyet çap n *a bı, lik mcy
dana getırmeK l6zım gelir kı, bu derece çipra-

ş,kl,k içinde teşkiİötlanmaya kalkmak biraz da

ıbes ile uğraşmak o]ur.
6) Çapraşıklık bu kadarla da kalmıyor.

Ayni istihsal şufoısi adına her vilAyette ayrı ay-
rı ku,,ulmuş olan müstakil sendikalar birleşince
bir fe,Cerasyon meydana gelmiş oluyor. Bun.un

adı mesel6, Türkiye mensucat sendikaları fede-
rasyonu olacak. Bu birinci federasyon. Diğer
taraftan gene her viliyette ayrı ayfı istihsal şu-
beleri glına kurolmuş olan sendikalar da vilA-
yet çapında aralarında bir birlik meydana geti-
recekler. f}unun adı da olsa olsa, çeşitli sendi-
kalar federasyonu, o[ur. Bu da ikinei federasyon.

Viliyet çapındaki, çeşitli vilAyet sendikaları
federasyonu ile, Ttlrkiye çapındaki, ayni ist,hsal

şubesinin v;liyet sendikaları federasyonu şüphe-
şiz ki birleşip bir Türkiye konfederasyonu mey-
dana gelmiş olacak. Bu arap saçı bu kadarla
kalmıyacak ; Türl<iye işçilerinin bu acibü!acaip
fede."asyonları ve kon^'ederasyonu, acaba dünya
sendıkalar federasyonuna karşı nasıl bir tavır
takınacak ? Yoksa şöyle ini konuşulacak : biz
fede, asyonlar konfederasyonuyuz, sen ise aleladı
bir federasyonsunı $el bize bağlan l

börülüyor ki aeiz dostlarım, kestirme, inki-
löpçı, demok.atik yol ve metottan bir defa uzak-
iaştık mı yan<lığımız gündür l Bununla beraber,
iyi niyetlt olouklarından aslA şüphe etmediğım,
yan:.Z metod seçnıekteki hataları ışikAr olan
te.k,lötçılara karşı bu mevzuda söyleyeceğim son
söz şudur:

İşçi sınıfının yüksek menfaatlerini memle-
ket teal tesine ve ın<i[Apçı metodlara gö,e ayar-
layın:z TeşJ<ii6t işlerinde cehalet ve kaprısiere
yer vermey;niz t

Harp vB lnsanlık
Karım Mübahat Baysal'a

Garip ley, hiç bir eksikıeri yok,
Deli olur lnsan, deli olur...
Bez tıkalı matıraları yanlaıında,
Su dolıı postalları ayaklarında,
Çantaiarında tuzsuz peksimetleri,
Artık karıntarı tok,
Artık yemeseler de olur,.
Yalnız gözleri koskocaman açık,
Birinin ayağı hayada,
@bürünün başı altında kolu,
Yürecikleri hölA 8ıcacık,
Yürecikleri, avuç|a kurşun dolu,
Ellerl yapışık tüfeklsrine,
Sımsıkı kapalı ağızları,
Şaşılacak ş6y...
İnsan inanmıyor öldüklerino.
Nc yüzlerlnde blr damla kan,
Ne toprakta kan...
Dostlar başına böyle ölüm,
A|dıkları can, verdlkleıi can,

Failı BAYSAL.



Tarihin

IsLenderiye ilc Kahirt aıa.
sındaki 25 kiloınetıelik saha üze-
riode göz alabildiğinc yelil tar-
lalar ıızanır. Yıkıcı giincş, pı.
muk tıı]alarını oLşşr, ve bu son
suz ınes,ıfelerde ycr yer kül ren-
3i ]ekeler göİüDİt: Kll ve man-
dı te,§ile yapi|nlş. Laplsız pen_
ceresiz. biı delikten içeİisiDe gi
riten Fel'ah kulubecikleri.

Mahsul verme[ten yorulmıyın
bıı toptak, Sudaı taratla,.nd,n
kara ve be,ei<etli bir ba'çık ge-
tirc. Nil'ln beslediğl bin'c.ce
Lanal!a ıulaımaktadır. Buıada
hersey. toprak, hayvanlar, in.
kaoalla suIaımaktadır. Burada her
şey. toprak hawanlar, insaılaı,
bereretlidir. Yılda dö.t defaya
kadat mahsul a\nır, hayvanlar
akllara hawet vc,tcek bir it.
tizaın dahil;nde çoğalır, yeni
doğrnu] çocukıannı enziİen FeF
lah kadınları bir yenisiıe gebe-
dı]eı. Ç"lç zaman bu kadııtarın
güİbüz kotlannda iki yavlucuğu
taşldüklar! görü]ür, peşlerine de,
bağrışaıak tzun siyah etekleri.e
tutuDan irili tfaklı b;r sürü ço-
cuk takllmışttr. su taşımak üze-
re bararına aidıkları lıocamın
cereniı ağtt|tğI alttnda diEıdik_
tir, boyunlari gergindiı.

Felleh eıkeğile kadını, bes
bin yıl önce yapıtmış ve sim<li
Londra, Pırjs, Kahire müz;]di.
de uyukluyan k,bartma hevkel_
lerden dipdiıi haysti sb lm;üar-
dır sanırsınız, Onlann Iıersevi. '

ndetleri, aıışkantıklan, çalçma
usülIeri, Fiİavunla.,u-.",nJ,t;
ıin haİa değişmez bir şekilde
tlpk, tlakısıd|rl ölmek istemiveE
biı geçmjşin ebeCi şahitler;;iı.
Buntarin beş bin yıl öıceki ced_
leri ayni kara sapanla toprağt
sürer, ayni isteksiz adımlarla
mandaIann pe;ine gide., keod;
nesjlle inden gelenltıin d'ni b;r
taassupla nuhafaza ettiği ayni
usul €re göre tarIalaıınü suluvoı-
1ardı.

Kayde En Esk
Yazan: Imre -Syomal

Firavııılar zınanındalri Fel. mıl<tardı dığıtıklaıı buğdaydan
Iah paşalar 've beyleı zıııan.n_ Hint dansınJan iba.et z.\iİe ta.
daki gipi her zanan açtı. Çocuk- yin'no dayaıır. Hczkese verjlen
Iırın giizlerini o zanan bugiin mik ar, çok idaİe'; ku'laİtld|ğI
olduğu gibi sinek süıfeleri yer' takdlldeisüphesiz k; y€tece\ de-
di. Feilah buqiin içlıde ka;,§tnın İec.cedir, son derece yo ııcu bir
çanasır yİkad,ğı ve,a ölrnü" hay- ça'nmada. son"a ev;ne dönmü?
va.'a,! atiığl Nil'i. sa,l suvuİl, ve öğleye doğru ancak çaınuıIu
hıfzıssıhhaya ka.sı avni kayİts,z, suda ıslah'oış ;ki galeta yooi1
lıLla içmekte devan e.le, Haya- kirn§ele-e ido,eli yenen:n ııf.nı
tlnda h;çb;r e§aslt deiişiLlik ot_ bit elin bakatım. Ayın ilk gün.
madaı |e. bin .ıl"eç-,ş+,,, Av- |e inde 

"ile'e-, viy.ce le i idı,o!i
ni endi e'er, ayni ]zt,rlDlar. av_ 'u'Iaıınığa haLmalan bol bot
ni ;çtiDai deği§mez
me!eie'6.ı,i özü de top'an.ş-
t,r.

Mls]r a.koloJ'§inded aılıvan
bi,ile Kai;e mü-€rini qe-ecek
olursan.z, Ra-ses sü'A'esj devri
ne ait olup. umlmiyetlc ilt€n an-
lıyan]ata gö§terilmiv6n biİ paPi-
ros b€Jki size gösteriliİ.

Bu yazmada bir kntip bı
gün paşalann ve bevlcrin köle-
leti bu Fellahlann cedleti olan
Fravuı kölelcri araslnda keidi
zamanında parlak verıniş bir gre.
vin hikAyes'ni kaydetmistir.

ü

A.slztn sokağh baş]nda bür,ük
bit gürültü kopiır,or, ka]abahk
gözüküyoı: Vücudü balç,ğa ve
haıca buraınış, oriatıında tela-
şa dü.mü9 ve aQİacak bi, vazi_
y.tteki üç döİt Latibi sü.ükliv..
rekton bağüran haykıraı yüzle-ce
adanı ortaya çık,yor. Bunlar Mut
mabedi in aatında çalrın du"at-
cıIaı olup grev yaprnlş)ardır ve
şehrin valisi ve kıralın isIe-ine
balan umıım müdürü Psa u'ya
ş;kaye|Ie.ini bildiİmek içjn Lo.
şuyoıIaı. Bu ııIak tefek kaır-a a
hltlar az götülen şeylcrdeı de-
ğitdir, hepsinin de sehe_
bi soialet ve açlıktır. Heıkes bi
liyor ki, on iyi ücret, uDumiyet.
Ie reisleıin her ayın b;rinde ve
eİtğ§i ayIu birine kadaİ yÇ]€ce!

Gre

ye, içer, ayıo ortaıarına doğru
pay'a aıa\r, ve §i!.avct. vlrtttl
baJaı, son hafta içinde açik
|endjnj cöster;r bunuıı is İıeıin-
de de tesiri g.öfü]iif. Şantlvel.r.
de LeFpleI;n resni cerv.lte-ine
veya salece aoe'e l,a la.-ın.n def-
terlerine bas vurulac.L oluıra
lıc, av,n "onurU, telratlanan
i.sj,liL]erjn ve bazan da aç\k
vc lşç,l enn raüaİslzı!ql vu,unden
Datlal. veımiş qrevle-;n bı cet_
velle-de kavde]| olgl qo ü!ur.

Av,ı "n"ncu q,üfü Mıt ma
be.l;nde cah^tPlan ve viveceği
içece;i lral-am," d!l,r-c"la. Lt,
yük bit ıalabalıL ha|inde saıti-
yedeıı çıLmsl^t ve l1l üncli Tııt_
moziı.naıeli a-krğlna oid:D o.
turmu.laıdı. ve dır_a.laıı .Biz
açı,ı .v sonına k^dar d"ha on
qeki, q.ün va"l. divo"la-dı. Al-
alLla-l iic-eü ver:cet k,.da- decil
nıivd:? l"ç;Ie"in lanna haknlrıa.

nozıı - o.çu lle
ta-hp v.rhlşter, ve h-slr.k ede-
ıel< zenqln olnuşlardr: Eeıi ta.
raflan. kAtipüe- bu IaDet]e6e
seyfa.laY, qeleceı< günlei; dü.
sün-e-ekre ;th,m ed:yoİ, ve
tay;ı'eri a\ı al.ıaz har vurup
l"a_nan savu.dullannt iddia .di-
volar. Kat;ple- dc dııvarcıIa-da
kĞ.d:teriie gö,€ hakhdfla-, bun-
da şaşılacak bir sey yok. Cayri
m€mnoıla1 işi bııa!ır bıra!rnaz,
isloıi idare eden miidii,, yanü.da
bir polis rneııuru clduğu lrıld..

(Devanü 16 ds)

Yıtt ığ i



Yunan

31 ma* seçı'nlerinden sonıa
yunan sendikaları i]e irticı
aıasındaki mncadele yeni bit
s afLaya girdi. Kıa'c,lar artık ik"
tidaİ 6l]etine geçüğinden demok-
.atik harekeii ezeb;]eceLleriıi ran"
netınek edir)er. }tıdutsuz bit po-
li§ diktatöi]üğü kurgıar< tİusus._ın-

dalıi pl6nlarında mtvaffak olnak
için hiiİ §endika hatekei;ni y.k
etmek niyetindedi!!et.

Demokrat Yuıan -Sendil,a]a-
rı, kralcıların öncülijğiirii Yap-
trkla nürteci gıruplaın daina
uulmu alt]rtda idi. Fakat mü,te_
cilerin hücqmlaı ş:'ddetiendiLçe.
sendika]arın, ;şçi sıııfııın birJiği,
işçiler için daha iyi iş ı.e hayat
şartlştt ve deDolrtatik hakl"rl
ığrundaki rnücadeIesi de okadat
şiddetleıme'.te idi. Bu gün de
ayni mijİeci ve kıra]c! gıtrüpla-
rıı sendiLaIara karşı çok şiddetl!
bir hücınıu karsısında bu]unu-
yoruz. Her 5ün bitçok sendiiıa-
l;st katledilD ğkte dir . Bir g.ün

içinde iç, beş hatta on kıiil !,a"
kası oloıktadır.

Yuıanistaııı bu.qiünkö vazi-
yeti nü.tec; guruplar tarafindan,
bütün yunaD demokrasisine ve
bithassa "Ceıei jş konlederıs_
yoıu" etrıfliıda topıınan demok-
rat seıdikalara karşı gjrj§iik'eri
tek tara{lı bi. dahili harp man-
zarsrgl gö§te.mektedir. Yaiın za.
mana kadar Yunanistanda, pat-
rona sebepsiz olarak i3çisini iş-
tcİ] çIkarmayı meı'edeı b!ı ka-
nun meliyette idi- lş verenter,
bıı kanunu ekseıiya kiiaba !ı),-
dııruyorlar, faiai nede al§a, bu
kanun oılarlı lieyii har€k€tlerini
az çok tahdir ediyoıdu. Kıra)cı_
lar bu Laıunu ka'dr.msya katar
verdiler. Ve bu kanunun, Yıına_
ni§tanün ekonomik kalkınmaşına
eıgel olduğuıu ileri süren Ingi_
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$çı,ıd!kaIaı.rrlşn [$}iigadeIgşi
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Y!nan İş Koiİğceias!§n! §ek.Ğteli KosTos TılEos'un b€yanatındanI

.}fJ:*.€:€,liJ-.n.j!a'€.:l!lıffi

liz eksperlcri iaıatııdaı deslek,
lendiler.

N;hayet kantı kalduıldı ı

ve derhal 6unıı ıi<ab;nde başla
sendika üyeleri olııak üzere iş-
cilere küt]e haliİde ],ol ve!me'er
baı]adı, llemen bütüo ser:lika,
!arın fabrika koınite!eri üyeieıi
iş!en çtkatIldt.

Başka bir misal : Bu sene,

ıin ba_"ındı i!cüetl€rin artilril-
nası uğıunda grevter çoğatmak-
t,yd]. Patİonlar hiiiiinette, gİev,

!ere kaışı tccb;'r allnasnüı isti"

vo"iatdı. !ş neseleledyle vaziie,
İi lıgi]iz ate:esi }/!. Ha1l b;ze

miiıacast edere'., gıev)ere son

ve.ilmcsini terniu etDeıİ;zi isie
dj.

diı .

M. Halt :

- Gıevlet, jşçi s]ılJının 
"a,

ziyetini ıslah cieğil daha z;yade
fenaIaştıracaktır. Grevleıi des,

T.6, P. Yav]nlal

lX !nc l r rosLr

Devlot ve l;tilal
ET1EENNE FAJON

telrleycrel< yabancıiara Yunan
3eıdikaları hakkııda k6tü bir
İik;. ,".iyo.sonur, dedi ve ilave
etti :

- Ve eğer işçilet sizin tav,
siyeIetiıizidinlemiyorlarsa, sizi
tak]betmiyorI.r dtneL$r.

Bunıo üzeriııe lendisine, ge-

çenlcıde lıgilteıede de krk bin
dok anelcsinin yapitğı gfevi
duıduımaL için sendika l;derle-
rin;n boş tere çallşiıkIırlnl ha-;a
rırlatmak ınecburiveiiıde kaldük. ç

!şie Yunan S.enılikaIırı lıu :

qüç s3lttsİ içi deçalişmal mec-
5ıiyetinde buluııyorlı,. Bugün
biİin i!k vazileniz, Itra'ci ve

!a!ist iıt'!.aa '}:arşı işçi]erin de,
nokrarik ]ıakla iqin §avaşınEk-

irticaa karşl, Faşist diktıtörtü-
ğiin YüDanistanda Lök salmaDa§t
için savaşaıaktadlılar. "Genel iş
Iedetasyonrınııızun" "diinyı seE,
dika!ı|ı" hi rljğiıe kabul edil-
n€si. muvaffakiyet inanclmtzı
kuvvetlendirmekledir.

Biliyoruz ki bütün nenlcket-
lerin milyoniarca teşki]atlI işçisi
demokratik hak ve lıiirtiyetleri-
ıtiz uğıundaki haktı kavgamtı
ıe ı,pati ile takibetl,ektedirler.

Yunan;stan. Ji1,ordı, !ıt hr, Bundan daba az c;ddi o!na_

gün güçiakle sahile erişmiş kuv, yıı dlger bir dAva da işçi]erin

ieti tiikenmiş bir kazazedeye iicİet]erİn; arttırmak vc hayat

beız]"o..U,lln birteoaıiye ını:h- ."vjveleıini yüksc'tmek için nil-
trcı,r. Yı,lıanjsınn,n ıeJatiJ;i!:ı cıceledir, Yunanisianın "ı,ekçt
_ıa ,rlaııılna'.ıı ve k"ık,nra pIan- sınlfla:ü, g;li;kçe ağürlaian hayat

!".ı ıau:l,:akı" 1,r, L.ı,dıara :,, ra,tları içinde yaşam,ktadı,,

llnı,İ ,"..".q;..t, ı]inla,,n +a, ]!iikıl,ıet ücrel]e-in hududu-

h"lt,Lunu ,.,,1,,. .ı. ı.cok.:";, a,1 lesp,i rtml5tj!, Fıku t hayaı

vo!sa qrtpl",:nizIc buı,1 .ı.ael mi sillik§" palaıılaım"k{adır, lşçi-

olıcals n ,. b:'r.n |,iz,-. njn ,:ım kabili,eti l915 senesi,,

Kend'§:ne c.vap ,erdi<, 1 d"'(jb,t"f d, alağı dü,6üşlür.

-- lşçileı ıctır. al.]!kları üc, işçilerin yırısından iazlası iş,

rel 9ün.ie ya.ın kilo oalaıes il_ "ızdlı,
-uy" uı. ıaüi değ;ldir, istekle- Fakşt biitiin güçtük|erc rağ,

ıinİe hıklıdıriar. Ve zaten işci. meı Yuıan Seıditaları nüca-
İ..J". -rt g,e, yap,namaJa;,n' deleden yılmaııaktadıı, lşçileıin
istesek de bizi dinlenı;yecekler, hakları için, mücadete etmekte,



Balaj atoşl€f ln jn dürrdlrlnuğır ii3anIal
Tan öğlo vakli gelI döndülğİ
Yorgunluklan bitmii, hlr3tan çlldlİm,ş

Tam öğı6 vakt] geli döndülel
kadinlal yüklali aıtlnda it(i büılüm
Elkğklol lan€l§ uğramlş insanlal glbl

Kadınlal yijkleli elllİda ikI büklüm
vo kaybolmuş oyuncaklall için ağlayan
Çocükİa.n gözl€.l lr' irj açll,yordu

vğ lüaybolm!ş oyuncaklalı icin ağıayan
Çoğ!kıar anİamadan baklyordu
İyı hüdafaa edilmly6n ufuıllanna

Çocuklal anlada.tan baİlyoldü
Dö.tyol ağrlndakl makineli tüfeğe
ve İül oln.uş büyük bakkaliyey.

oörtvol ağzlnd.ıi matindlilüfeğo
Askeİlö. a|çak se§le konüşu!ord!.
Biİ avluda bil albay va.dl

Asr6rl6r alçak.e.la kon!şuyordu
Yalall v6 ölijlelini 9aylyollardl
okulun bi.9lnltlnda

Ya.all va ölülelial sayıyollaldt
sö2lüle,l no diye..ktl
Ey sevgiIim ey rırn!mu. lşkencssl

sö2lijl9.ı ne diyecğktl
olü ler lo1oglallal! jle uylyoldü
GÖklel Öl.n klllanelçlarda. sönra yln. _yaşlyordu

olüler foioglaflan lıe 0yUyordu
Yolken bozi §edyelel üzellnd€
onlall bilazdan gömecekl.rdi

Y6lken bezi §ğdyel.f ü26rinJo
Deıikant,lalı 1a§üyoİla.dl.
Ka nlarl kılm!2ı derlleli boz 16nk16

D6likanltJaı taşlyol!af dl
Ama kim biıi. bir işe yarar ml
ol€cğklel bl.akın onlarl iavu9

Ana kjm bılif blr işe yatar nıl
sa'nt-omef'o de va.salal
Laf arantzda n6 buıacaılar

salni-on6ae dğ va.sa'al
Düşman! bulacaklar
Tanklarl blzl denizden aylliyol

oüşmanl buİacaİlal
AbbevilIe'i aldIkta söyIenlYcl
Ta..i gü.ahIallhızl alfelsln

ıbbeviıle'i aldık'all .öylğnlyor
lşte böyl€ konuşuy.rdu topçu lar
Ge lğn geçen 5ivılIe.a bakar5k

AülT
işt6 böyle konüşoyordu topçulal
Boyanmüş gölgel6r g!bi
Gözİelİ buİada kafalarl başka yerde

Boyan,İ,ş gölg" l"l gl-ii
onlall bıldenbi.e gören bil yolcu
Şlkayelleİine Vahşice güldü

onlall bi.denbll" gölen bll yo]cu
Mad.n|6l ı(adal kalayd!
Hayat tadar karayıJl

MadenIer kadar karaydı
Evine dönen bu dev
Mericourt veya §a!la!minğ5'e

Erln€ dönen bu dev
onlala bağlld, ne dönğyo.uz.
Uzerimi.e bomba|ar veya yağmul vağsa bile

onla.a bağlrd; bl26 ıe döniiyoİu2
Ev:nizd6 g.berm.k bln kaı daha İyi
K1 İlf.za bi. voya lki kJ.şun yIv..ek

Eviml2dğ gebelmğk bln kat daha |yi
Yabancı loD.aklara gj,mölle.se,
Yaşadlğlml2 yeİde ölmek daha iyı

Y5ben.ı t.praklara gitmekten.a
Gerl d ö.üyol!z gerl doniiyoru,
Kalblml. kederIi işk€mbemiz boş

Geli ddaüyo.uz e€.l dönüyoru,
Gözyaş, dökmed6n ümitsiz §'lahst2
Gitmek lstlyo.dırİ faıat hayıı

Gö2y6şl ddı?meden ümil:l; 3llih!l:
oiada lahat raha1 y3şlyanlar
uzorimi26 ja.darmaıann' §aldlldlIar

ofada lahaf rahat ya§lyahlar
Bizl yine bombalal altna yollad,ıar
Bite g€çfek yasak dedller

Ei2i tina bombalal altlna yoüIadlıar
N. yapal]m yinğ buraya dönüyoru:
lvl€zaİlallmızl ka?mağa lüzum yok

Ne yapaIlıh yin6 bulaya dönüyoİuz
ÇocUİlahs12 kallla mlzl,
Teşekkül €tmeğe lüz!m yok

Aha çocuklai karllar,tJla
Maceı3laf peşindoikoşan sa'nİ-chli.toph€'Ial
AloVlere doğru yi]füdai l..

Macoralar poşiıde ko9an saint_chrlslophe'la.
o d6vier ki b€lirdJl.r
E!l6ri.do bir te! soPa bile tutmadan

o devlel ıi bğLldiler
H]ddetln bğyaz gök'o.i üzerind€

YENı VAHşETE

ARA G o İ.l

ç€vlr€İ
EDIP KÖKNEL
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§uA T TAşER

Unıut

Yaşgmak Ummaktll,
Y€şil yaplakla. umal
şu bell bükülmüş ağaç,
yelkanlel rü28aİ um4l
blr klz tan,rİm, sarışln -

§evgilI§lni esm€. umal.

Aç kal.tna tstikıal uDal
Eombay'll ame16, cava'lı lo,rfakslz,
Hahburg'lu ana 6km6k Urrıar,
Parl3'll çocuk intikafu
b€n sulh umarım
iamazan oğlu Fe.ep
İİş|anün Juvarl6a Vermlş.!l1lil
memlğkğt!ğİ m6klı,p !mar
vs hel taıim dönüşünde,
h€. nöbgle çıkışında tsİk.re uınal.

uminakt,, yaşamak.
Çtk bu saatto 9vind6n
kilıt|e odanln v6 kalbİnın kapllannı,
k6d6f .enl evde butmas,n,
plşmail!k geri dön§ün kaPından.
Vehlm!etlni azat el:
.oyun hatlralaİından,
tAzelğn.l. adımlaİındğıl kuwat
doğacak g!nü yolda'ıarşllal
y;nl umı!llalla başIar y6ni gnnj
tahammÜl üm!tian doğaİ.
zaman blzlm do§lumuzdur, unutına
6n az Hüi.lyet kadal.

ummaktıl yaşamak,
]brsl al, ders al ge.6dan
ç€vil başlnt gökyü2ün6

Güneşli sabahİann nüdldOr yıldıu lar.

ail_vedallk hnı,İü vat hayatln,
dlüüü. vakti §aatl §olulmaz,
sğlçğ kuşu glbldİl umut,
dal yoİul0., s6lçğ yoluımaİ,

_8*

NuH NAOİ ıJzMEt|

Şimdl
Ajans bahi§loll bile .dlımiyol kahv6-

l,rde

Baylam jçin bet16neki6dir
Bayramsıı ço6!İlar

s6lam bülü6 do§tleİa
aramız da olan olmlyan
selam sl,e bü bay.ad dünya9lnl.

Bayladslz in3anlall!

Paydostan §onra

Bu büyük baylam ş6hlinln
Baylamslz çoc!ğu
selAm yolt;mak istedi$ bu sa§ah

Kdotüd. külden 6aian ka.d6şı
§etam- be,ab6r saz.te .atllğlm çocJkla t

selam, sız6 o Tahffil " Tahliye şehlit'rln
sabll tüklü lşçileri|
sğlam bu lstanLul şBhrindğn
Lyma§ol ka§abasIna!
80tün limanlaldakl hama||aIa
§6feİde olan, olmlyan
Bütün gamlclle16 §€tam,.,

Kara to!lakla iç ıoe sIrmiş ılg*!
26ngjn kapİlaıid3
Ellğli .aslrlaşmlş çamaşlicl kadın
ve mutrak poİcerğ§intlon
Baharı seyrğden kızla.
s6lam h€pİDlre,

Şimdi y.r yOıü.de
Ayni şarkılar söyl6nmektedll
§ehıl şehir, m6mleket seml6t6ı
Şimdi mavi, nasmavi gök üzerlnden
aulotlaİ göç 6lfi6ktedif,,

Şimdl demil almadan ö;c6 gemilel
Yelk€.l€ıiii 1akmadan ö.co
Şeıam yollamada gemiciIer bl.billel1.o
V€ güngş dolu denizleİ6
Mğndil sallafada kıyıdan
lşçİ kadlnlal..



Fran$a'nın Ananelerine §adık kalanlar
JEAN cA,sigU

"1866 da Milletl.İiiı3l §ergi
tarahndan hızulanın "paris ıeh.
beriı aJiı kitabın başına alınan

"Dlinyıya sulh ilAnı, vazrsıod.,
Victor Ht,go yirminci asırda ltal_
yanlarla Almanlar arasinda. Rıs-
laıla lngilizler aıasında, bir va_

kitler PiLardiyalJarla Burginyon-
laı btıbirlerine düşüren harp
kıdar akla gelınedik bir haıp
olscakt!r_ d.mişti,"

Büyük baban!n kehaleti
heıüz gerçekleşned;. Oıuı gö.
rüşü, bizir he3illeriDizin mania-
larla dotu zavallı yüİöyijşü. ie
görcoiyeceği kadar deriılikleıe
üfuz edebiİivor. Bizin daha çok

yürümemiz lazlm. Likin üınidle-
riıuiz gelecek realjte il€, onrı]
ışığilc ve vuzuhile be§leİmeğe
inadçı bir ısıırla devam erece'<,
5u]h olacakhr.

Biz sulh için bövle bir har-
bi yıptıı<. Çünkü, her zamınkin-
den fazIa lıjl;voı vc aılıyoruz
ki, çoğu .zanaı o, kanla kaza-
nılıı. Ne fi[ir ııücadelesi oıv.
danııdı, ne de et nıücadeleieıi
nıeydaıında hasmın ıızasile elde
edilir. Mııharrirler, biliyoıız ki
§öz nukavemettir, suthun sıkı
sıkı sartllp tutonacağı Löşeleİi
olan polemik bir kuvvettir. Biln
yoruz ki, her ilade bir başl.a
itadenin yeri.i tutamaz. lladeıniz
içinde kendinizi topladığıııız
zamaıdır ki, zil,itt selemet;ni. bu
yüksek kıyıneti buluyoruz. Sul_
hü. iratiyeı tevckkiil ve hizmet-
le müteradif olmadığı _ yüz kı,
zartıcı bir sulh ki, huzuru değil,
alçakllğtn bütün endişelerini ve
haıta şuurun dufmadan i<endi ü.
zeriıe diinünüşü doğürür - bü_
yük dünya meselelcrinde de böy_

1) Bu konferansln m.tni beş
tommuz 1946 talihli v. yü, on b6ş
8aylıt Los Lettres llaoç.i§es mec-
muaslnda çıkmlştlr,

aaa
Goç6n.ayımı.da F İ a. §a n l n
belli öaşll enleleıtüğlı.rinln t€.
ş6bbü§ü i16 "§ulh ğmrnde
Fransız düşünce.i,, adırla ku.
lulan binik hakklnda malu6at
v6rmişllk. Eu say,mlzda bu bir.
liğın açl]ış loplantı§,nda vartı-
mi9 olan §öylevleİd6n Flansüı

ukavam€t har€keti lahtananü
"Jean cassou" n{n nutlr11nun

tercümeslni veriyorüı,

t.aaı
ledir. Dünya ;ıcselesinde huzur,
ancak saçmaya, insınca olma-
yına ı,e hayvani olana karşi top
yekün harple var olabilir.

Bı miicadele içinde, tarihi-
ntizi. en kanş!k ve bıınaltıcı aı-
1arıııdadır ki,,biitüıı nilletleıi]e
birlİkte kendileİini de tazyiı e.
ditmiş hisseden bazı muharrjr'ei
birleşmek istediler ve bugıin bi
zi burada ıne;gul edeı toplan-
naıın iik tas]ağııı oİtaya attı,
lar. Bazıları davete geIemediler,
ve onlarıı gölge]eri aramızda
otuımaktadıı ; yalnız Jacques
Decıır. Georges Politzeı gibi
Fı,angız muiarrirleri Bjrliğini ilk
kuta»iarın gölgeleri deği', ııazi
vahşethriı kürbanı olarak öIen
bütün İttrharrirlerin ve asker
olarak kştıldıkları geçici nuha-
rebe ve ayıklanmada seve seve
kanlarını döl.cn bütün muharri.-
ieıin gölgoLeri. Onlatın kanı, en

büyük davs ve en yüksek vazife
şıuru içinde doğaıı b;r do*luğu
perçinlemektedir.

Franıız muharriıIeri vasfı,
ne sadece bir medeni hal unva"
nı, ne de hatioçe deıneçlere bir
vesiledir. Bu. hıfızalarıııızda
daima hazıı ve nazır, dünyanın
her hangi bir vatanındakiıdeı
daha naıalı milli biİ €cmaat€

aid olrüşun tinhüsğı ve lıatlr.
lanmaııdır ; çünkü, bu cemaatle

şumullu bir takııı şeyleıe deln-
let edcr, ve bı vatan. kAinatın
en büyü[ hatası yüzünden yenil-
mişti. en kötüsü de jnkAr ecil-
mişti. Az Lalsılr ııahvoIacaktı.
Bithassa o Lüyük ihhet şu idi:
Fransız bakikatinj dtiiünerek ve
si§tematil bir şekilde değiştir-
nek ve bıı hakikatle alay etınek,
Memleketiıı;z bı yüksck acılı
soıuıa !ıdar tath, ve hepsiıin
acısı olan o işlcnceye latlan,
ı6ağa decbüı oldu. Lakln yok.
l ğA karşt bütün kuvvetIerile
dayandı, ve bu dayanmada hayat
mukave]esine ve- yaşaınak irade"
iıe bağlaımış gibi duruyonız.
Bundan böyle, aft,k tesadüf€n
ylsaffıyoıuz,,çünkii nefes alına
cihazlarımız, biz onları düşii!!.
meden de çalışmaktadır. Çüıkii,
heı san|yede raşarnak istiyoıuz,
bizde hayii şuıır ve irade ol-
muştur ı çiğnenemi!,ecek bir kuv,
vetin tazyiki altında, küçük ve
soı dereı}c çılgnı da olsı,' her
dayanha laaliyetinin, enindc so,
nunda ruhtaı bışka bir şey o!-
mayan lnimliin bütün enerjisin
biı ı]oktada topladığı zaman da

Pek güçlükle ncleş alaı bu
rıhi ıealite etrafında ölü v€

diri. bilhassa tehdit alhnda
o]aı, daha o zınaı alnında iilü,
ıoün dameasını taşıyan Fıansı
nıhatrirle$, betki sadece isjınce
olan {arkları siIip, a§ül mühim
olan esaslıyı, mü§t.İek csaslı

şeyi içinizdeı lıiç biıiıniz unu,
tımazız, gözden uzak tutarnay,z.
o heı birimizde, Lepim;zde mev-
cutt,ri. Gaddarca§rna karaıhtnlış,
tam ve aydın şutruna sahip ol-
dığumuı Frınsaıın da bir tari
fidiri bıı. Fıaısız sicilinin şu gö

(D.vam1 j2 inci §ahif€de)
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$endikaIizmin Meılşeleri
-|Eonüçüncll asırdan Franzıa lhtilallne kadaf

Esnaf teşekkülleıi rejimi -.
bjthassa XIII üncü as]ıdAn itiba-
ıen inkişaf eden es.e' teşkiiatİ
teiini ğorçekte sioesinde iki rc-
jimi besler; b;rincisi 16 ııct asra
kadır hakim ola". ikinc;si ise
birincisinin kariLatürü clııp, Fran-
stz ihtila]i atife§;ıe kadıı yaşa_
yanıdır. 14. 15 ve 16 ıncı asır_
]artla esnaf teski]atı mij3avat.l
ve deııokratik bir D]üesse: 17 v.
1ö inci asır]alda ;se, oligarşik
ve l.ep;ialist biı mücssesedir).
lşçİ faalivetleriniı ı., ;ri a",-
ıede başLa başka ş€kjll€İ a!hn-
da ve farklı karakterletle Leıdini
be]li ett;ğini düşünecek olulsak
bu hali pek tabii buluıuz.

Doğuştaki karakterietile, tnr.
lii suiistmı!]erle heniiz bo.
zulnanış halite ifk esnaf teşki_
lah sel(li 16 tdct as.tdaı ronrA
v5şamamtşhr. Tekıik. iktisadi ve
içtinai iiçüziü ııizaniyle bu es_
ıaf teşkitett küvvetji bıı teraliki
..iıldir. ]ük zamanlarda aleıışıı-
nııi ı'y; bir ş6hreti vaıdı. r,e asır-
Iır boyuıca Fransız rnanıülleri
tğskilAt| n bu iyi şöhrerinden fay-
dalanınıştıri Hukııki bakımdan
t€5kilatta üst olmak hak[ı hg_
ke§e aç]klırj bü sayede çıfaklat
ve kalfıtar içiııde bulundukları
şaıtlardan daha iyisiıe ulaşnak
!ntkaıtnı buluyoİtardı,

1) 16 ııcı asra kada! müsa-
vata dayanan demoLratik bir
ıcjiıı bahis ııcızuu idi; çüıkü
e§na{ tgşki'ehnln azasi ıisbi mü-
sav€ia (Par6' daya.an §İttlatiçinde btIuıuyor. ınüeseseıiğ
çalışmasınu işiirak edebjtivorlar_
dı. SonraIan esnaf teıki];ı .*
kkine z!t kare]üte,ler ;ö§tcrme-
ğe başladı. otigarşik ve kabita-
list oldu; çünkii, teşkilat içinde
ustalaİdan Düİe}keP az saylda
jnsa.tn hakirniyeti üzerinc dıya-
nanan bir mortebeler silsileıi

* 10-
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ıneydana çıktı. ve E)eİtebeleİ
i:lsilesinde aşağı derecede kal-
neğa mahk§ın kalfatar ve çırak_
lar üzeıindo tstalann nütuzu git-
tikçe aıttı,

I\,tıayyen biı staj dev.e§;ni
geçirdilten, ve ustasından izin
aldıktan sonra çırak önce kalfa,
sonra da usta oloyot. Esıaf teş"
k;]nfi meıtebeler silsi]esinde yik_
se]neL ümidini herkeç baılemelı_
tedir.

E§üıf teşkilaı içinde ıe seı-
mıye ile emcğin ,yııImast. ne
farllı içtiııai sınıfIar, ne de sr

oDun için değit ıİidit ki, te-
şekkül edcn toplulu].tarda hiç bir
§uİetlğ me§ıekİ br'r karekter yok-
tur. Bu gğnkii tendikılırın ba-
riz vasfını teşkil eden mücadele
zihniyeti de bun]arda ııevcut de.
ğildir.

17 iıci asıtda neydaıa çı-
kan confreri'ler, d;ni ve ha.
yıı sever karekter taııyaı bir
taktn cemiyetlerdif. Umıımiyetle
aynı bit sanaatin patronlarile iş-
çilerini bir araJ,.a toplarlaİ. bıı-
rada patronlarla işçileri birbirIe.
rine bağlayan şty ibadettiı. Top-
iaıdayerleri, teşkil5tlarınıı prin_
doya evliyasının adııı taşıyan
kiçük kilisedir. GeIiı kayıaklan
azalırının verdikleri aidattan ibı.
rettiri bıt paıa]ar ayinIar için,.
bayraıı günlerinde dini ıneıı.
simle. teütip etmek için. öleı aza_
Iatının göone mcras;mterine sarf
etmek içiı, !İatarlnda hasta ve
parasız olaılara yaıdım!arda bu-
luıınak içiı kutlanılıılaı.

söylem€yd hacet iok, dinl

karıkt§r taşlyeü bu tezahürlerin
bazaıı çabucak jşret ve s€-
lıhat snhneleriDe inkılap eden
|ç1<ı solİalar' naj)ne gğdlql de
o!ıır. Öyle anlaşılıyor ki, con{re-
ri'let ta.afından topla,nn pa-a.
nın ziyafetter tertibi suretile is_

raf edilııesinin iinüne geçoek
m:,ksaJile, krıl tarainlan bu
müesseselere bir takım yasaLlıı
kabıl ettir;idiğ; olmuştuf. Bazt
confrerileıiı n;zannameleri bi
ze bu seyi an]atmaktadır : Bu
miesseselet biı tattn iedbi.Jer
arınağa ve ıhlalsızca hare':et'e,i
sınırlanağa çalışıyoılar, MeseIi
sairt oner }aytkçtları ziyafet ta_

limatnanesinde "solra baonda
arkadaslarıı hıııldanDalan ve
bı'rler;ne çirkia söz §iivlemeleri.,
yasaL edilınişt;r. Bu durumdaki
yasakların, ııeslek sentkalaının
kuvıetile ve ihtilalcı zihniyetil.
nücadele €tmeyi gıye edineo 19
üncu astrdjrki yasaklarla liç bit
bakımdan müııasebeti yolıtur. 16
ıncı asra kar]ar, ı»evcut gıevleıe
hııkınca. bunların "ı-
diren ııovdaıa çıkhk|arı anla3tlı-
yoı- Bu devrin scnundaı itiba_
ren, e§naf teşliilatt rejiminde ilk
bozuioa a]nmetleri kendisini bel-
ti etmbye başlayor.

Bu alAmet]eı birıejimiıt çökme_
sini haber voriyoıı sonraki asır-
larda ise bıı rejinı yeni bir ta-
Lın vasıf!a: kazanacıktır.

Gerçekten, XVI asır esnaf
te,ikiletların]n kapanma devresn
ıin ba$aıg,cıdır. Sanayiin do_

ğuşu, slnaİ İtanulahn ı'ıkişafı,
kredinin yap!lmasl, gittikçe daha
katjılan e§.ı af teşkil atlarrnln son
derece dat çerçivesini kırmağa
çalışan nnillerin lıelli başlı olaı-
landır. Bundaı başka. esnat
teşkilah bir tıkh ahkama tabı
dir, ikt;sadi hayalın yeni zeru.
rötleİine iyi intibık edememiş
bir hılde idi.



Ustalar imtiyaılınnı ve mon-

{aatlerini idıme €ttiİiİt€k için,
lafr b:r Kast haljDde taazzuv et-

ıneğe çaLışıyorlar. Çıraklıın sa,

yısını sınırlayarak, teşkileta on
vcyA r-irrbi yıl müdtietle yeni us-

lalar almsğ, yasak cderek -XVlI
ısırda bazı saıatlııda böyle <,l-

ınııştuı. - , kendi atalarına yal-

nız ustaların çocuklınndan baş-

katannı alınaınak suretiyle bıına

ınüvaffak oluyoı lat. Kalfaların
usta olnıalannı çok güçleştiİecek.

hatta irnkansJ2laşhracak bır ta-

küin hite]i tedbir(cr sayeshde
buna mııalfak olııyor|ar, Usta
olınık için aranan §attIar. usta,

ları teşvik et6ek, kalfalarn ce,

sırctini kıımak iç;rı oİtaya koyul-
ınuş gibid;r.

Ustal;rla hiçbiı aLrabalıği ve;ıa

rabtiast olır.yan kallalann cesa,
retleti kıııl|yor. Usla oiabilınek
için lralfalardan bir şahescr ırın-
dığı halde, usta ile ak,aba o]an-

dan bö1,Ie bir §e, aranmayot, o

b;f taraftin. adamııa göıe pek

büyük nisbetlet dah;l;nde ariıp
cksilen veıgiler de konö],or,

Bir şalıeset vücüda getir ek

zaİ,Jreti, usta olmak için eskideı
aıanan liyıkat ycıinc geciyor.

Yavaş yaıaş M, Lcrasseur'ün
söytediğ;ne görc şahescrin icadl
daha karıs,k iptidai ınaddesi da,

hı pahalı, iınali daha ızun za,

msna bağlı olııyor. iiyle ki, icat-
cü ,e[ay. sahiı b;ı kılfa biIe

nara tedarik edeoerıeL, iptidaI

.,aa. l"a.,il. edememel ve

vakit bulamarnak yüzündeı, bı
tiitlü bir çaltşmayı iyi bit neti-
ceye vardırııık imkanlantı bı,
!aınayor.

Celccclıte bjı tak]m rakipler
tiireınesi korkıısiyle usta'a, za-

naatl.nnl kalfalata ve çııakIara
öğr€toekten çekiniyorlar; böyle,
IiI(lc kal{lar]ı cıra!laı ustalaıı,
na tabi kal,yorlar. Ustalık imti-
henlarında hağr bolunan mümey-
yiz heyetleri, imtihana gilecek-
leıden hediye ainaL alışkantığı-
nı kazanıyoılaı, Lakin, tatbikatta
bunlıtnı hiç bid ustslarıı oğul-
larına ve daınıtlsrına tatbik edil,
iniyoİ. oğul ve danatlır içiı,

imtihan ottıdrn lüaldııtlnı!ı
bile, aoğu zan.n şah6eİ yerin,
t§üdan bir imtihan! iksne cdi-
llr.

AvDl n€tice "stalık 
vcrgileri

.:n tcsbitile de eIde edilmiştir,
kalfalan ortaıtan kaldiıınak icin

hı ıesinler her zafn!İ artacak

bir şlkilde tesbit edilmiştir, Blın,

dan basta kı]falar daha batka

eıaslı b;r te{rike ıabi tutulmlıŞ-

Iardır: Paris bakırcılan tcşı«ıa,

tlndA !st5nın oğlu slt,soı, rJ
risli ka'fa döıi 1irJ, ysbanct _on

iki lira vernakle mükellet[irl€r,
Bö\,lelikle ıiauanün va2iyet" aİtıı(

deeisem;y"cek bir hale gelmİt

iI""i.l^ 
".nuf 

te5kilitt idare'

.lnden bı, v"v": yavaş tardı r

ile, M, Housean in söyiediğtne

dörcü. 16 ıncı asııda esnaf teş-

İila', ol;n".şil. v€ kıpitalist biı
6i]essese oldrği doğıu gitmek-

tğdir. Ustalaıtn karşııında kalfa,

lar, sermayc karşıeındı dı eınek

dilciliçor, Bı iki aslr arasünda

avnlnıa lıaşlıyor . gitl ikçc da,

h; ,t..i. bİ, ııçurıım hasıl olu-

DuşüNcEtER
sl11 li6!ü ıriaidıtİ, toprağa,,

göğün mavlliğlnt göldillel
ıhlamul ağac|nln
yenyeşll yapraklall ala3Inda"

sallandl rüzgarda,
vĞ lüzgar ağacln dalla'ında",
ve maviliğind. cöğ(ln

gijigesi yerde siiıi]16r€k.,
Çaylağın penç6sinde avü vArdı,"
Ve lhlamul ağa.ı.ln İötleli

hayaı €mlyo.ıa,dl.,
oayadlm ğlltıml toplağaI
kafamda düşünceıeİ
air yüzii gök yüzü.d€
bl, ücü kötleİinde ağac.n,.,

Kökler€, top.ağa
çaylal. aV,

ve lnsa.l.ra dai,,.,

' Me Fuıt HOP.

{or; Böyl.1ikle toplu!uklar vı
İ.;,l"s-eler doimuı o]uyor,

Alnı bir organizmı içinde

Datron]arl§ işçileri toPlamış olan

.onfrcri'ler ikiye ayrı|ıyor,
Keodileıine karşı ştrellerini ve

nuluzlarını ınuhafazı eden, bütün

vüLtcıi bınlata yükleyen ustalı'
r* takındıkl.n tlvıtdan hiç de

meff ın .Jlmayan kalfalat, usta-

iarın vücude getirdikleri confre,

ıi'lerle sık sık ihliln{ı düşen

ıvrı bir takııı toplııluklar vucu-

de getiriyorlar, Bu ihtilillann
bir takım tchlike]er doğurmasın

6nlenek iizer. bır grııpların yer-

Ierlne Larşl aynl gün ve ıynl
kilisede merasim yapına|arını ya_

sak etmek fl,satl hasıl olııyor,

Bışka tü*ii topluluklar da

bclirivor. : kalfalarl aynı confre-

ıi'leı icindeki u§tal,rın iistün-

tülIerinıen kurtarmak naksadııı
.iidm kallalar birlikleti, Bu bir-

İllo. Fr".""",n her taratııda
.:oü.llvor. Bunların en merluru

İ",. j. r-"* adlı kalfa'ar bir-

li4idir. Bunlar kardeşlik birlik,
t"lia;, (v",d,rı cemiy.tleıi, ve iş

b ma bİrolan), bu ccmiyetlerin

"zıIırı ınesleki bilgileriıi nü,
Lemmei|crtirrnek için biitün

ıneınlelıeli yaya olarak do)ışır,

ıınradık'an şehirIeıdc çalışııIar,
. İ."l.u,, b,nl,n çehre kabıı|

eder, onlara çallşacek biı yer

bnlur, ve icabında, mahalli kal"

{aIar birlıninjı aracılıği!e bun!a,
ra yırdım" tahsis ettirir, Böyle-

1;kle türlü oıntaLa'aİın kalIaIarl

ataitnda tenau kırulınırştııı; şüp-
he vok ki bu hal usta'arda biı
takııı endişeler ııyaıdıtmış, idati
makamlaıın bazı tedb;ıter alma-

larına sebep oIınıştıırl Usta ol
mık için, şehirde kalla olınak
iç;, tekalif; ),abanclla.a usts

olabjlmeleri için yüklenen son

dcrece ağır vcıgiIeı ödeııek
ıneclrüliyeti, VilIers-Coherest in

1539 tarihli emirnamesile"zanıat-
ler bahsında bızı kimgelerin di
ğer kimseler)e söz ve iş birliği
etmclerini, yasak etn.k. Bütürı
bun!at bciıııadıı. Vazife kalfa
birliklerinin veya ıtehlikelileıinı

(Doüamt 1o ncl şarfada)
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Fransa'nın Ananeterine §adık
Kalanlar

a 9'uüc! .oyfoJon devah o

rün şönde, t.riJrjmi,in şu vev!
ııu anında, miIIet;mjzİ teşki] eden
§abit z.ki familya'af|ncan h;|;in
şu veyı bu istikamete vöneli"i
Fransanıı bu tu.u;"; .u ,.,. ı,],,
aydlnllğa yerleşthmi* ol"ıiıı,
zengioliğimizi yapan bıİ 1eıevviilırdan bilancıya ga*, P*.",
veya Volta;,e, Versailleiin de-
hast veya L. Naiı tarafııdan
tesmi yapılmış İaIkın dehası
HaçIı seferlerin
güzeşt; üzerinc aksan koyab;Iir;z.
L;il.!İ]. bü şekjllerin, çu efsaneJe-
rın ve bu tari].lerjn her biİiDde
hiisetljğ;miz }€p o İF!litedir- Bii-tün tİİIülükier;le hakarete ud,ra-,]İİ. *, o, realitenin kendjsid,r

Cenıaeiimiz ;ç|ıde bir teıtir_
eme yapııa! atzustınu lıeşl;vo-
ruz. vĞ bizi aFn bu büviik siv,-'
si. asI(en v. .,ıi .."tu.ı",.'"
kaynaşhğı muIıitlerde bu işin ne
d*İece kötu idare edildiğjıi Eör_nıekten hoşD]li olmadııımız, ve
endişe duy,luğıımuzu bilivorıız.
aütiin sıhalard a ı.eniden İ.,,ta
doğuşılmUzun ısrarJa isitdi;i bt!
milli itirafü sonUnJ kldar o;iii.-"_
nin istiye..k ve jğrenç bı:r tatın
maksatlara dayanarak reddr.Ii1.1i;i
en laşıl lyo r. E] bette ki.b ilrıiı. 

";,"iiişler ıahasında bu vah;, l; İ.,-
d;ı: çünkii, bu doğ.,d.n do;;-
ya oIan menfaatııra dokuı,,; 

"lbunun ayyuka Qkan neticele.
o]ur_ Lak;n, bizim için de vahiın_
dür bu: çünLü, kendimizc bjı gc-
İer payl ç,kam]ak için delğil,'la
kln mesuliyet;mizi vijkselt6.I
içill. bunu bilroemi; ]izındIt
anahtar ve afiahtarh rakam, -n-nevverl€İin eliııdedir. Astııda
kudret;nden daha büyik bir sev-ier o]an lransa, b;znh şudu|, di-
yelr;ieceğimjz Fransı olacaktr.

Onun içindir ki, yapıluış ol:ın
şeklile, teıniz{eme işi Lalbinizde
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rıiıalletini bir s.aya toplarin
tan biİ katalog !İcudı geti.-
mi!tir.

Bııgüne kadır dünyan!ıı taİtı-
madığı en büyiik ıuhi buhraıı
geçitrıekteyiz. Bozgunumuzuı
kıranlık hicabı, bıı bozgııoun
hazı rlar ışındaki karınhklaı,Vic hy,
Almanlar,'hapishauelerin deh:e,
ti. kamplardaki kabuslat, ıykı
!arımızda bizi tedirgin edecel
bütiid bu şeylğ1, daha derin bir
stçun dış aliıneiteıiıden ve dış
gdrünüşiinden başka bir §ey de.

ğildiİt o suç ta, F'raosız nıhar.
ıir!eriıin, ziiınin işiemosiıde ve
jnsatr sözijnün kul'anılnas,nda
ha'.im ezeli kaidelere karşı açık-
tan açığa işleClkleri suçtur,

Bizim ınesıeğimiz. derinden
deriıe düşünmek mesleğidir.
Onun için değilmid|r ki, maıj
dcıecesine va,dıracak kadar da
o!sa, sihirli bühıan ü,eri.de
ıs arla doruyoruz; böy!esine kır-
şüt kapa koobitıezoı'.rı ve b6y_
le bir şeiil değiştirne ve q!a-
ıev,a sisteni karşıında bu ka_
dar inıtla hayİet gö§terniyecc
ğiz artık. Çünkü kötüyn, sebcp.
terini ve yollarını tetkik ederek_
tiı ki, iyinin taın biı şı:uruna
varacağız, ve tanı bir &ydlnltkla
iyinin ihtişamtnü aP sçık o.ta-
ya koyacağız; bu iyiyi az ka]sın
kıybediyoıduk, o iyiye ki Fran-

dehasının rea]itesi adını

'l'ekrıı kavuştuğumuz bo reı-
liteyi, onu hiç gözden kaybet_
ıniyecek gibi sık sıkı tuh]yoruz.
Karşısına çıkip rnüeadele €tiiği_
fti2 kuvvetlet, şıı anda biie.
bu realite ka"şısında yeniden
d.rlenip top!3nİnaktadır. Faşizm,
ycni ma§kelef alhndatek.ar inin_
den çıkmaktadır. lğrenç çehıele_
ıi aldahcı biı kılıkta bir defa
daha katşımıza çıkarmağa yelte.
oiyotla:. Yino bir defa datıa,
Fyaısız hakikatiıin şu veya bu
cephesiıe zarar veıneğe, Yahı]_
di düşmantığını g.eçet a!çe bir
kanaatııiş gibi tekrar meydand
çıkarnağa, taikliğe saıki o çok
tan kazanılmış bir zıfer değilmiş

bir hu zursuzJıık b]ıakmü.ttt. bı!
temi,temenin çol ."uu 

", .;aaut-
]i o!maslnü ;stediğimiz i;h de-
ğil, be]ki işln der;nlef;ne. sucun
delin'€r;ne g;tıİ,ediği t jn. Çiin-xu. blr tak]m insanlaı hakkııda
hükün veıiimı'şsç de. bu jnsaı-
]aıın kanaatleıi ve akideleri hak-
kında hüküm ver;lmemistir: ds_
va dosyası ap aç,k oıtaya kon-
lnanrlşt|r,,nem]eket geçirmjs ot-
dUğu t.b'ikelı;n ne mahivettu
olduğUnun bjle fO,k,na ".;-,-ııı,stır. Aazırlaıan komplo, mern-
leket;n ruhuıa n!. Fıansais
rejininğ mi, ğİilti küdreti"in bün-
yesin. ve reaıitesinc ni, vokso
Fransız milletiıilı ].cndi k;ndisi
Iıirliği, iradesi mı,kadderatı. vıl-
dızl hakk,nda edhd;cj fikre kar
şı mı hazır'anmıshr, sövleıned;,
bilinm.li

Bu asrın jlk yıllaıııdanberi
me leketimi7de acaip biI taklm
yaIancIla. sesIer;ni vükseİtmcve
başla,lır: bu yal.,", p.y9u.l,J.
Ieİin eı yalağc,sl, }iatta b ya-
lancıların en tipik oianl, böyük
yalancı Maurras'tır. Br adamln
ve adanlann öğürleri, çok hı!ıaf
değil rıi, ''ilahi baskın" dan
sonıa muzalfer orduların mem-
lekefirıizde yaydıkları 6ğütIer;n
tıpa ttp ayni idi. Bı bozgun,ya_
zt yeztna faaiiyeti, kend;Di itham
edici bir hezeyana teıkedeı qibi
ki'leliğe tetketDiş b;r ru]ıun bü.
tün fantazilerine cevaz veren bir
nuharrirler zürnıeıi taıalndan
de§teklenn1iştir. Yazı yazmak
ve diişğnmek laaLiyeti, sofizmle_
rin, hataların maıtlki borukluk_
ların, ahlaki sıpkıılıklanı, sa-
dık ihtn,asIa zehirleımiş mevzu_
laııı, zihin bozuklukI
razlı ciimleleriı, müinkün bütün
ıiis:ueriı!, zihnı İ€traıojinnı ,

nümkün ve qıümkünü yok bütürt



gibi do[unmığe kalkışıyotİaı.
Hümaıiznıanın biiiün e,nellerini
v€ kanaatlerini kucaklayan Cur-
huriyet tab;ri. halkçl olduğu İa,
dar kıralcı rarihimiz:n biitün
yolLarın nihayetind€ dikilen bu
hayal, cumhııriyet dava ınevzuu
olınuş ve tehlikeye düşmiiş bu-
tunuyor. Bunuıta beraber, bu

trzyik yıllarından sonra ve bu
kaıdeşIik yıl!annda-iı soıta, Bau,
delan e'Jn bahsettiği ve hayat ve
geleceğin zevki alan .Cumhu.i-
yetin ba sonsuz tadt, nı rc,k'c
tsd,yor ve saıki onı daha da
fazla tatmak istiyori.ızl

Bu anber kokulu tadı bii-
tün mil]etleİle bi.lıkte tatmak is-
tiyoruz, ve ızhİaplarümrzln en
acısı, yal"ız biziİı gözümüzde
değiL, t ransaya itimadı olın nille-
tin gözunJe de lekeleomrş Fİan-
saoin yiizünü görmektiİ. Vata-
nınızın yok ad-l;t iş bütün hı-
yalerınoeı, ab ! ne yızık kı
yokluğunu en deİinden d ydu-

ğusuz şuJuİ: m]licrüer için .v-
velce var olanr. Bizin igin kay-
bedıniş olan bu hayai, daha
koİkunç bir şekılde mnletle.içın
de Raybotmuştü; onların hayaı
kir,kığç bıznn hayal kıtlkngımlz,
Düşamena gÖİÜİmez blr deİtc€_
de ar.!ı.nıştı. onlar içİ, b§ıki
de bı,ha§sa oniar tçın bu haya]i
ihya etmek. e]de etmek, takdi§
etoeK ıstüyoruz. Çünkü ontar bu
hayale sevgı ıle bağıanli,lşi.rdı.
Ve bıı sevgı o h&yalt brzlm KOn-

dl sevglmızden daha da sağlan
blr taf,ılde,haklt gdstermek.eıtlr.

Yenıden başka memleketle.
.in mur,ı.İ,rlerlne ooğru yüzü-
İnüzü döndürınekteE, onlarlamü_
nasebete girişrnekten, onlaİİ kar-
deşçe İnünakaşalaİa davet et-
mekteı scvinç duyuyoruz. oı-
lann da hepimiziı taksim edite-
mez müşterek bir hızine olan
hüriyet e paylatı gardür. Müea-
deleyi birlikte yürüttük. Bence
sizlere hahrlatıiınası P€k lüzuü-
lu oıan bir endişemi buracığa
slkıştudığıın için beni mazur gö,
ıünüz : bü tabloda bazı göIge-
Ier, bilhıssa bir gölge, lspan-
yayt göİüyoİum. İrııı oğlunuı

dişoaıı yere setiteli iki yl ol-
du, ilk daıbeyi yiyen memlekei
ise hala demir kafes içjnded;.
Hitler İspaıyada, sııırlarımızda
hep laşıyor. Dachau re]imi ls_
paoyada doinadan çılışılor.
orada insanlar ku,,§una diziliyor,
iısan'ara işkence ediliyor. FeJe-
rico Carc:a Lorca ve Aütonio
Machado'ıun casetlerine yeni
biı taLım şı'ılerin dab. c.!et]eıi
il6ve ediliyor. lspanyo! ede!,:ya.
tı, lspanyoi düşünces;, İspanyol
ıuhu hnla İnahvedilmekte- köi.iin-
den kesilmektc, kendini besliyen
topraktan ve haylrlı kaynckla-
rlndan s6külüp ehlmaktadır. Ben
deıirı k', bu rozalet d€van et-
tiğ]' rniddetçe, biz hürriyete ka_
vuşmuş Fransızlar, ge.çekten gö-
nül ıahatlığına kavıştuğumır,u
iddia edemeyiz.

Bizi te7ekkuza davet eden
sebepler, do§t]anm, hadsiz he_
sapsız ve kuvvetlidir. Bu sebep-
Ie_- bizi billermeğe de davet edi
yor. Ve bu birleşrce, bütün en-
dişemizi eı böyiik tehl,kenin
geld,ff esas]I noktalar üzeıinCe
ioplınain,zr istiyor. Az kal§ı,
oİtadan yok olmağa ynz turınuş

Fr".r"a darus, ile, tehliiede o1aıı
bütün ir,sanın davasıdır: bütün
ııelekelerile iısanı .yıran v€ asil
yapan insan, aklı iie, aklııın
müşterek metodlarjie, külliye
olan iştiyakile. ada]et ve hüİiyet
ihtiyacile, içinde yaşıyan ve onu
kendi seyyaresini iyi anlamağa
qe seyyaresi için iyi bjr gelec€k
hay61 etm€ğe §ü.ükiiyen bütün
lDu§ikile.ile insan.

Muharrirler, iyi bir zaoart
sahibiyiz. Kelincle.ıi doğtudan
doğıuya hizrnete alalım alnaya-
lıın, bunlan ap açık bir sosyal
bir gayede veyı daha serbest
bir şekilde lıısbi iş]erde ku]Iı,
nal,m. het zanank;nden dahı
jyi bii;yoııız ki. kelirıeterin na-
zik ve böl.ük biİ niyet teiniztiği
ve sağlam b r vicdan istiyen bir
kul|anılışı vardır. Hiç biı zaman
insan oldığumuzu ve iosan oğul,
larjle İniinasebeijmizi ıln[tma
ınalıyız. iısanca oJan her şey
iıısındın gel:r. Bu prcnsipin a,
levini ve lştğlnı elinizde _ tüte-
rakhy ki, daha fazla Fransız
Fransanm, her zamankindeı da-
ha fazla dünyaya gösiernek i9,

tediği ananeyĞ loPtao sadık Lq,
Iacığız.

lr gatİarın Şarkısı
sülüyİe yaraılmlşlz
G3nclmlz ihtiyznm'ı va.
Daha lazla,nlz sakai.
saçlmızdan tlnağlm.za kadar
ıün yanlğl, yağmuİ l5lağı
Dellmiz mı]şambalala bğnu el,

Avunacak 96yİniı yok
Daha 5.vinmediı ömlümil2dğ
Çskllmedik dett|el ç6kğriz
Allahln hBr güründs
Kğilaİmak bizim içlnmlş
Eld6n ne 96lh.,
aildiğımirdsn çotinmiş dünta
Ç6tlnmiş. -

Ms5um mahpu3larlz
Xol9pç€mlz bi16ğlmlzde ddğil de
günlümüzdg..

TALlP,Adil
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HiKAYğ
lla|llılılıllılalllıua,

Yazan. valentiİ KATAYEF

- Uykum vıı. Üşüyorıım.
-, Ee e e, ıe yapatım. Benim
de ıykuın var, Giyin, mıznızlıIı
.tne, YĞtğr adık, kışkoIuıu tak.
Başlığııı giy.pat uçlııııı da.. Ytin
elrtiveıleriı neıede ? uslıı dur.
KıpırJaoa.

Çocuğu gil,dirincc, kıdın elin.
den tuttu, bjİlikte ç]ktllar. Ço-
cuğıın ıyku s€İseEliği seçmişti.
souktan t;İ t;r titİiyoİ, her adıın,
da sendeliyoıdu. Maui, buz gibi
bir sişin ar]ıaında belli be]isiz
şafak sölimüşiii.

Ana e;arpla çocuğuı boy-
nuııı sıkı sıkı sardı, yakasııı
kaldırdı, uykulıı, a§ık süraunı
öPtü - Çocük döİi yaşlarında
idi. Camları kırı!m,ş veranda"
]ara tırnanan balir asma dat.
lırüııdan buzlır sarkıyordu ı Sri-
ı]k sıllrııı alhnda yirmi beş dere"
c€ idi.

Ağıziaındaı kain bir bııhgt

- Nereye gidiyoruz, an.t€ ?
Söyledinı sanı, gezmeye

gidiytıruz.

-Ne dlye valizi aldıı, peki?
-- Laaıı da ondan. Sus. Kı._

nuşma. Ağztn] açm1, lıasta ola-
cıksın. Ne soıık yaıabbi l Bas_
llğın ye.e dikkat et, yoİi§a ka_
yıP diişeİ§;n.

Arabalğrİn giriP çıktığl iki
kanatiı kapı alhnda kıpıcı sıı-
ılnda içi kürklü paltosu, öniin.
de öıılüğü, göğ§ünde de aiaür€.
ijle duııtyoıdu. Kadın hiç bak-
madan geçti. Adam hiç bir şey
söyleıııdi, kapıyı kapadı.

Ana ile çocuk sokıkta idiler.
Kar yağoıyoıdu. Her tarafü büız,
kııağı keplamışh. Çıplak, kaıa,
§oukian çıtııdlyan akasyaların
alhnda, vüriidülor.

lki§inin de elbissleri birbirj.
nin tyoı idi, i§i kürklü aynı Pd.

_ ld *

BABAMl7.

to, içi yünln botlar, kalın yiin-
den eldivenler. Lakin annenio
bışndı kareli biı 6rtü, oğ]anın
ise bışlık vardı. §okıkdı kiınse.
cikleİ yoktu. D6ıı yot ığzltıtr

_ gelince, meydana kooınuş bir
opaılörün ku]aklan çınlatan zır.
layışı kadının tüylerini diken di,
ken ettr:i. Soi,ıa, bunun radyo-
daki sabah neşıiyah oldüğunıı
anladı: Her gün olduğu gibi,bu
gün de zunıanın iitüşü, yeıi bir
günün başladığını hıber vererek-
ten, ousikili homurtusu ile cad-
deyi dotduruyc,rdu. Oğlan opaı
löre doğru başııı laldııdı ı

- Horoz mı, o ınne ?
-, Evet, yavrum.
-- oııui] içiııde üşüınüyormu?
,- Üşümez. Uslu dur. Önii-

Oparlörün içinde bir şey zı.
rıldadı, kıpırdıdı. Diı geıcin se.
5i dİayü andlraİ 'oir eda ile iiç

. defa şu sözleri tekratladı:
"Sabahlann,z hıyırlı oIsuı l

§abahlarınız hayıılı olsun l. Sa.
bahlaı;ıız hayırl otsun, i

§ııırı aynı buzlu ve sarıcı
dıayı okudu:

"Ğöklerde olan babamız, adın
mukaddes, sıltanahn Ler yerde
hakim, seıin iraden üıerimizde

Caddenin köşesini dönünce
kadıı dönüp aıLasını bakn, ve
sanki bu çok 1iiksek ve dokı:-
nıklı scs kendisini tak;p €djyor"
nıtş gibi. daracık bir sckağı he.
rıen büiün uzuİjluğurca, çocuğu
da ard:ndaı sürülliyerek koşitı.
Sonıa ses sustu : Dua bitmişti
Denizden doğrıı gelen ,ii:gar
soka!ların donrnuş koridorIarıı.
dı esınekte id'. Taİn ka.şıtaİın-
da, kanlı bir sis ardııdan bin
deıbire ıneydana çıkıv€ıen bir
alman devİiyesi bir mııgalın
bışındc ısınmaktı idi.

Çevlf€n : Hulİsi ŞERiF

gl gardı. Bir kisını buıla-

Kadıı başka soLağe s3ph.
Çocık, yünlü küçücük botlarInl
sufüyerekten,!anında kısa ve hiz-
lı ıdınılarlı vürlitnektğ idi. Ya_
ııklan kıinnyordu. Bııtııııuıı
ucuıda donmuş bir dımlıcık sar_
kıyordu,

- Anne, şimdi geziy,ırıız
değil ni ?

- Evet,

- Bu kadar hlzlt yüİüyerğk
gezmekten hoşiınnıyoluın ben,

, sabret.
iki kapılı bir avlütyu Eeçtil€r, baş-
ka 5it sokağa çıktllar, Ş]mdi güı
doğmıştu. Mavimsi 9e kıtağtlt
sis:n aıdından penbe, hemeı kı
rılıp dağdıveıecek gibi bir şaiak
süzüliiyordü ; öyiesine doıduıucıı
hir şefak ki. ham biı ııeyva gi-
bi dişleri kaaıaştırıyordıı. Sokak-
ta bir Lıç kişi vardı" Hemeo
)ıepsi de oynı istikanette gidiyor
lardı, I-Iepsinin de bir eşya den-

ıı }reıdi sürdükleri Lüçük araba-
]a|la taşıyoılaıdı. Bir kısmı da
kızak ayaklarile çıpIak kaldırımı
kazüyAn tepe tepe dolduruİınıış
k,zakları çekmekie idiler:

Bu ssbah, insanlar, karıncı-
lar giiıi, hepsi de şehirin muh-
telif Doktalanndan gel$ aynı yc.
re doğİu ağır ağır sürükleoiyor.
iardı ,yahudiler, şehrin deniz se.
viyesindeki eıı alçak ve kugvetli
kısmında, iskeletleri insana her
hangi biı at caıbazhanesinin çı_
dırıni hatıı,latan yanmış neft sar_
nıçIırııa bakın Peresype'deki
getoya gitnekle idi]e1. İki slre
paslanmtş tek örğü manii, fare
kapaoı gibi g;r;lec€k b;. ttk ye.
ri oJao biı kaç pis ııi\alleyi içi.
İe almakia idi.

Yahudiler Peıesype'e do,Şru
inen sokık]ardan gidiyorlardı.
Şimedifor köprülerinin altınd&ı



ğeçiyoılardı. l3uz tutouş yı-
ya kıIdırınıiar üzeıiıdo ayıkları
kayıyordu. lçleıinde yürümeye
tskati olrnayan bazı ihtiyarlar,
bir takın tiIolulaı vardı: Buıla_
rı tezke;elerle taşıyorlardı. Ba_
zıtarı düşüyorlardı : Otduk_
iarı yerde, sırtını bir fenerin
direğine dayamış, veya bİonz çit-
Ieıe yapışınış bir vaziyette ka.
lıyorlardı. Hiç kiınse ba;ını çe.
virip bakmıyoıdu bile. Yalnız
başlarına, devıiyesiz gidiyorIeİdı.
Biljyorlır ki, evde kalaılar kur-
şıına di:ilecekteıdir. Evinde Ya-
Ludi saklayaılar da ö]üaı cezaı_
na çarpıIırlatdı; apırtmanın bi.
rjnde bir yahudi bulundo mu id;.
oradı oturanların hepsi sıtadan
gcçecekti. Bu yijzden yahud;ler
şehrin .mahalleie inrien [6p6o,
§arp sokaklır araslncın, köorü
a]tIarlDdan geçiP aİabalar]nt,.t.
kaka sım§ıkü s,ılmtş çocuklan
elie,inden tutup sürüyerek qeto.
yi doğ.u gidiyo/lirdı. Kclin., -
iar gibi kırağı yağmış e:ler ve
rğaç|ar aİasündan, di;i haliırde
yü,iiyoila,dl. Kapalı kaorlat ve
sokak kapıIarı ön ünden, bastn.Ia
Ruoen ve Almın de,rivele.;.;"
ısındıklatı .,c.cık m";sğı]A.-
önünden geç:yorlaıdı. Aİkerler
bunlara aldırış bile etınivorlaıtlı:
ayakJarıoı yere vu,ııyor, yün eİ-
div:nIerile kulaklarını oiı,ışturu_
yotIardı,

Soıık pek müthişti. Bir simal
şehrinde olsa. soo derece seıt
olurdıı. Odesa'de ise, sadcce in.
sanın gözü.ü koıkutuyordu I BD
türlü soukl&t }er otuz yılda bir
olurdu. Mavimsi ve yaşilimsi bir
sis araslndan, güne.ıin daracık
çentıeı:' y.rı paıiıyor gibi idi.

kıdın biı ııısu andıııvordu-
Çoeuk da öyie. Babıs, k*,l*d,_
da zibitlik edeD bir rusdu. Aına
bu hiç bir şcy ifade etmczdi kiı
Lad:n Yahudi idi. Ana oğııl ge.
to'!.s gitmek ınecburiyetinde idi-
ler. Sabahleyin kaotn pı§aPoİtu-
nu yıitnDş, buz tutmuş heh ku_
burona atrnıştı. Her şoy yahşın-
caya kadar şehıin sokaklarında
sürtmek kararını vererek dışarı
çıkmıştı, Böylolikle işin içioden

Gün Gdlecek

l(uşla. ned€n göç 6ttlı(Ie.Inl.
Denlz aylşlğlnln İad.ini bileceki
Eaşak bl.e. bln veldlğine pişman

olmayacak,
Analarıı hakkl ödenec6k dünyada-

M6yv6§İni klskanafl ağaç,
Hlcablndan bakafrlyacak toptAğa
Yağmurunu s§hc.yen t Ulrtlan

Kahr|.dan çatlayacak klslİ ta.la.

Celıi VARDAR.

sıyniacağın! saııyordı. Getolya
gitmek çıIgıntıktan başka biı şey
değildi, ölüm nuhakkak. Kala,
ba':k cadde'errieı sakınatak ço-
cukIa birlikte bütün şeh.i dolaş-
h. hk önceİ€ri çocü]üun hic ses;
çıkmadı: Geziyorlar, diye düşü-
nüyordu. Sonra sızlannıaya bas-
ladı.

- Anne, neye hiç duıınadan
hep yüıüyoruz ?

_ Geziyoruz.
-_ Bu kadar hızh yüıüyerek

gezilmez ki Yoruldurn ben.

- Bnaz sabtet, biraz sabır
yavrum, Ben dc yoruldum. Öyle
ike. hiç şikayeL atğ.ıiyoİUm. La_
k:n gc.-çekten hızlı, hen de pelt
hız]] yürüdüğüLiin o da farkında
idi. arkasııdan kovalayan varntş
gibi sanki koşuyor gibi idi. Da-
ha yavış yürümeği de,"ıedi. Ço_
cuk annesine bakh, .tanıyaftad,
Aınesinin çarpıImış ağz,nl, ör_
tü§ünün alhndan kayan souktan
ağarınış saçlarııı bebekleri sabit
etıaft mosmor _ oyuncak hay_
vanı6.da göİdiiğğ göz] ere benzeİ
göit.rini g,örüP korktu. Koxkusıı_
daİI ağtamağa başladt.

- Eve dönmek istiyorğm,
anne pipi yapmak istiyorun.

Almanca, ilinlııla kaplı biı

-köşküı 
arkosıta çabueak çoeığu

çekti. Aıne onün diiği»eleİini
çözeİ, İüzgarülan ınuhafazı ede.
fek stL.l şlk giydirirken, souk-
taıı titİ€yen çocuk ağlaınakta de.
vam ediyordu. Sonıa. tekrar yü-
rüıneğe başlad:kları zaman. ço_
cuk kırnı acıküğını cörledi. Ka.
dın bir kaymakçı dükkanııa dal.
dı, içerde kürkiü ytn ve yaka_
)arı kaldırılmış kıputiara sarın-
ınış jH Romen poıisi göıdü.
Eiiıde vesilalerı yo!tı; keıdisi-
ni ievkif edecekleİ, ceto'ys gö_
ti;recekler diye korkd,ı. Yaniış
bir dükkAna giİıniş gibi yaptı,
b;rdeıbiıe kap:yı şırak diye t<a,

padı. çocuk ıe olduğuıu anla-
madaı kadının ırkasından koşu.
yordu. başka bir kayııakcı dük_
kanına datdı, içerjde kimse yok_
tu.Yüıeğine su serpilen kıdın,bir
at natı asılrnış olao kapı eşiğin.
deı geçti. Çocuk sınsıkı sarıt-
ntş, bir §andaiyenjn üstüAe tü-
neraiş bir haLde, Pek sevdiği k6-
firi içti, galetayı çiynedi. Kadın
heyecan :'çiıde ne yapacağınü
düşünüyoİdu. Hiç bir şey aklına
gelmiyordu. L6kil kaymıkcı dük-
kenııda demir bir soba yanıyor-
dıı. burada insan pek il6 ısına-
bilirdi.

Kal'nakcı dükkAı:n;n sahib
kadın, kendisine lüsumundan faz"
Ia bir diknaxie bakıyoımuş gibi
getdi. Çarçabuk parasını verdi.
Kayınakcı kadın peıce.eye doğ.
ıu t.sal: tasa]ı baktı, ve biraz
sobaıın yanında kal:nas:n: ken-
disine tekiif etti. Ha.aretten kıİ
mış olan soba gürüL gürüi yaıı
yordu. Cıdarlarına kıvıicırı sa-

çıyordu. Sıcak çocüiıJ govşĞi-
nişti. Gözle;i k5pan!ıakta idi

Kadın dah: lazla ace:e ett;
kaynıakçt dükkanını; §ahibi kadF
na tekar €tti, acele işi otduğu-
ıu söyiedi. Dükkandı bir saat
kıdar kalnışlardı. Uyuklayan ve
kaını doymuş olln çocık güç-
lükle ayakJaı üze inde durıbilr
yordu. Kadıı çoc]]ğu omuztirtn.
den tutup saı,§dt, yakasıı; düzclt_
ti, kadn tekraı onu sokığa doğ-
ru süıükledi.

(sonu g.l6c€li laylda)

-E.E
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Fiail 2oo krş.

ARKAt}AŞLARİil

i,|iyazi

"T€kin değil bu oğlan,, deldi ho6ala,
soğuk ditvra6lİlaldl nol1ğpt€ 5ana.
Ayakyolunda .lgsla içiiğln 6öytenlldl
mahaıle çocuklarile g620l d6ll9rdi :

6imıt sataİ, aşlİ ataİmlşsıi d€lle.di Hecoltepe'de,

Yokig kaPlcl9lndan başk& dogtun
Müj3€vl Mahall6slndeki ntoktobimizi. :

yasağ. gözyumal altfmlş §9l]i
bilİn.l der§ten sğnlajça.i.

c€dvel tahtaslnln rırtıyla vururdu Ramaratr hocaj
döv6l döv,. afjeül6İdi 9enI
kallat cetvelinde iyı§ın diy6.
Mülaklbıüı çocukları da şaşl.ırdl
§eki, kere dokuz{. krq €ttlğ]nd6.
v6lIldln h63ablnı iane6i yüz paradin
itl §o|rkla yüz simidin.
6elm§dlği. d6 olurdu ala sl.a
tan§sjn.le on paİa kaaılmış,
gündğ y0z simittan, yilmi b€ş kuiırş,
ı]cuzIuk d.vllde iy| pala.

soila gğlınez oldutr bir alalIk
bazan hab6ll€rin golirdi lüulağtmal
.'Rakı, şa!ap n€ bülulsa lç6liİtiş.
e§rrf*€ş Ahmet'le birmış d6llaraıi
arkadeşlal, o.le mek6p gağt.da.

"Ana öımüş. baba ölmli§,,
"Ipslz olmnş, ayyaş oım!ş,"
'lgaçanıeİdo hapi§ olmu9" d6djler
o€mek böyle ha l'liyazl,

ibrahim GÖKTÜRK.

Mücgsisi Esat Adil Müstecabi.lmtiyaz sahibi,neşriyıtı fiileı idate eden: llasaı Tanııkıt
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okurunuz ve okutunuz.

sendikalizmin

Menşeleri
(Devaml 11cl sayladaİ)

ve hürriyet va:ifesi kailalar
biılikleri veya "gavot, lar;n teşek.
küI ettiği göİü!üyo6 bunIar bir
lıirleriie mücade'e ediyor, bazan
işi kargaşalık çıkarnıağa kadaı
vardıııyorlırdı. Sonra, biı Sion-
bise'nin evliya!ığı altındaki dül-
gerltr birlikleri ıney:dana çıktı.

İşe yatırı!ın , semıayc üzeıiı.
deki idaleyi eiiİde tutmık i§te-
yen u§lataİ tarafııdan israr]a
takip ve tacizedilen bu topluluklır
bnhassa 17 inci ıgııda
kiifıe saptıklanndan dolayı kili-
se taraiııdan, bğtün 18 İlei .3lİ
boyuncı da 1.6tü işla. y,phkle-
rından dolayı idaıi nakaııhı ta
İğflndaa mahkaıın cdil.niştir. Böy-
le olduğu halde, hiç tir kuvvet
bu birlikleıin çoğalınagının önü-
n€ geçeııemiştir. kuvvetli bir çok
brliktcr kııtıılmuştıır. Mesela, bu
arada 18 inci asırdı kurulın
kağıtçı kalfaları birliğini 5a.

yıbitiriz. LAkin, lııi birliklerin
faaiiy€t sshagl heıüz sıırlanmış
buluıuyordu. lşçiler m ii şte r c k
nıenfaatleri hakkınCa iyiden iyi-
ye aydın b;r şuur sahibi de,
gillerdi; nıesleki tesaıüt hissinden
s"n de.ece uzakhlar. Bunun .n iyı
delillerintlen biri dt, kar:şık işçi
topluluktır, arasınCa bir toplu,
l,ıL o1arak bulıınduklın }ıalde,

ııadenciter ktndi aışlarında bir-

1itrleı kurmamışlardı.


