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Artık nıeselşIi gÖ.;ıg1 açık şekllde or,ıa.*
},a ko:/iılri,k z*ıu:ıiı,ıgu oı;aya Qıkmıştır. §İ_
aiın parblnin yijnelici]eri -nu tutumlarıyia
başa değil, ayağa b,i]e giireşemezler. Çabük

İ t_ lo§unun seçim kabiliyeti yokiur. Bütün

i karar vefııe yetenekleri, lra}kın aklında
: kalacak rtızglr]i deylmler bulrna kıırraRlık_
§ İ,arı ve bütün sossaiisl ceiıheyi sürükjeme
İ giieteri yokıur. Biibığ,ti'den döri g*zeteci
: do§tu daiıi tantm:,yacak kadar kafaları ye
İ davraııış]arı kapaiı ve dış görünüşleri se_
! vimsizdir. Oysa bu akımın değerlendirit_
! mesi için partiye küsnıüş, bütün sosyatist-
: leri. biilİıi ilerici a.y-dınlaiı. bütiın .ıkiı b;ı-
; şında kışilerl biıyü§ bir: §svk v€ he9euaıı
İ iqiııde §osyaiist ses! oi!nayai,ı bir narıd-
: meıltoıtuıl gerr;ek bir denrolçı:asiyi yansı-
: tanır},acağına inandırmalç ve sosyaiişt akırı
: ielnde keııdiierini derhai harekete ğeQirmek

= 
gerekmekted.ir.

İ iiiaalesef pertiüill bugünkü yörıetim

şereili görevler yapan kişiler olarak cla bu
ı:ıücadele.ie devan edebilirleı. Nedeıise hep
yöneijçi ve birincl adaıa olmak hrrsıtıda.
dıı,lar. Ve bu hırs içiıı bu akirul ziyan e|-
nıektedirler, Eundan vazgeçrnediklerı tak-
dirde seçinılerden soııra kendilerine karşi
bu yazıiarı tekrar yayüladığımız Eaınan
her]haide pek süklüm pük]üm olacakıar
ve öıılerine iıakacakls.rdır

tsu hirsı birıfma}arınt w §lca trkı"
nrp t)arlanaakia olan örgütiiı kiıı1,aı:ılnı *-
sıniı yo1 açmalarını Aok ynm ffi doçü oiaı-
rak rica elmekreyim.

§endikacı lqardeşier de bllmctldirler H
bu kadro ile bir grup dahi kurulamlyacak_
tir Mecliş'ie. Haikta §ağlaıımış olan birikim
«Nasıl cılsa oyum yana,cak htç değilse Ece-
vit'e vereyiı".ı» drişünceşine yöııelmektedir.

Eaciyo iyi kııli.enılınanrakla, §azeieier_
de clerıeç olarak h*,p basma kaiıp qekimi
oima.,y,aiı sOı yığ:nlnrı yayınJanmaklacilr.

Ecevit beniı:ı heııı eşkl, henr yakın bir-ariıı"r,]esımd:.ı,, hetn de meslektasrmdır. O-
ııııır haıcadığı Çabalar kad.ar QaIıa göster-
ıı:ıek zoı.undayız. ve anlatmak gerekir ki
şosyalist partıst oimayaı bir Mecliş'te or_
ta'nın Solu yerine oıuramau, Bunun yarı_
sını seviyeli ve çok alıdıulık çevreler içln-
de giiiürirıok gereknıektedlr"

Earbarca şaldırılara büti.in sol cephe
birlik, olarak karşı çıkmalı ye bu akım ih-
tirası gücünden büyiır kişilerin başta qo-
rünmek inadına tıarcanmamalıdır.''

karşı gütter, §eQimlerden §onra:
. __ Halk sosyalisü hareketi taşfiye ettı,

tiirlrüşiiyle tikacaklarciir önümüze.
Ve bunun soruıııiuluğu bugüııkü yöıe-

biciieie ait olacaktıi
Yöneticilerin bu sorum]ııluğu şırtlaya-rak evlerine dönmelerinden kurtuiınaıarı

aııeak yerlerini yenı ve taze kadrolara bı-raknıalarıyla rnümküııdür, Buna ya::;aş-i rnazlar i§d bir prr;-i;fii"*v"iğf'irİö,"iri-
! kamış, _engellemiş ve sonuç alamamış ki_3 şiler olarak yıne de Sonunda of tailİt,an
! sii.in,.cek!'erdiı.
İ oysa so§yall§t aklm bugiın seQiİıııeİde: keü)di güci.ınü büyiir ölçüde isbat, edecekİ ıiivamdadır

İ ,_____T*.!11e.ki bugünkü yöneticller bu a- Fartideki tıkaniklık birkaç kişi yüzün_
: IlmP toFarlaytcısı olanıamakta ye halkla dendir. Bu kişi]er değişir oedışnıez"nııttını geleken.ılişi{ıyi kuramamaktadırlar. Örrıe- şoJ akıın rahatlığa ve çok eiken bir ntte-İ gll Penım_ şahsen aldığım mektupiar tü_ liğe kavuşacaktır. ],re bu rahatlama bütün
: rüİ.ul aldiğı__mektuplardan zannederirn tlİte OilzeylnOe. radyolaİoa-ve-İıaş-ın,Ğ'ıer_; ttl biı'i<aQ misll fazladır. hal hissedilecektir, bralıkta göriinen't;İ_
İ Bu sosyalist akımı.n btrüalıııı becerik_ tıı ve sevİmşÜİ,t taynolacakİıİ'"--------
: siz ellerde ziYan edİlmesini önlemenın şo- iiayatını soşyalistl!ğe adadığt halde ke_
ı ]luluğu ile llarşı karŞıya gelnlış buıu_, ıaıa ltilmİş dcstlaı, halka ternas İınkAınla_: ^_ Joı'uz._ ı.ınt bulaçaklar ve örgüte çok rararlı ola-İ Perliye küsmüş bütün sosyalistleri. tu- cak]ardır.
İ 11T3_'iİ_,r,kaldrktarr_ için_ raysız lokomotlfe _ Her türlü fikir tartışmaları htç bir
: 9,onqiış hırQın Patlamalar yapan gençle_ ard niyet güdülmeden ve ha.ysiyet Djvan-
i 1ı,,__D]]Iu]o.a9dın]arı, gazebecileri, Türriye'- iarı çaiışiırılmadan__ gelişecek ve eylemeğ rı, D_utun aydınıarı, gazeb€ciıerİ,. İürkİye,_ ları_ çaiıştırÜmadan.. geıİşecek "ve eyıeme İ; ;ı"it.İ,iiıt',":l1"1a.İ_lİ^§iry_e! ıiy Ja;!ıi_ 19.1ıli.şe.l1reci[iii. özfii,iiiji}iil ;; ;İ&ld 

=
E lçsıy" ]ok sibı oturmaJından i,a"i--öiü ıonıut üı§fid;-;fiavr"çiti.?iii, ş! bütün vatandaşlan gniekçı İıiıeieriırıjiil- vs ıeçimleı ııutıaka kananıiacaktır" ğş gütüne dönük oıarak topirıaınii-;;üiı;- öJ"İİ-jİiİll,"İİl*Lİ?."İ1'::*Tl*J:-: ı§ımı §onuc ııacak b,, .rğ hıllşı -^çı**-İ ___§İvt*.!u.çE_ı*dı başarıtı ı_onuç ııına, İ' ı(ımt §onuo aıacak Pır çıq hElınç gitirmet *^rŞi'üin:,i,iH;;ilİrİ;ğil;ttT'ıiİ: lİr;: ;: yeteneğt maaleşef nugüdk.ii, 

'6;;di;i'ü;: 
ü;;ğil;-Ştıi!n ternıt etmek ıçın yazı_ :ş rodaosoktyİ __ , 

'-. " 
_-""- 

--- yürum bunları" z
, .wqo Ju^Luı'. yürum bunları" 

=; ,_ . §evimŞiz, kapalı, e\.hamit tg hariş tut- §iva.si lhilrıı?şıı ııiiçiinr{o* }ııı ar..*..* Ş: - u,Yiılışia' ı(aPalı, e'fnamil 
"g 

h&rl§ tut- §iyaşi ihtirasları yüzüncien bu akınıın İ: |rular partiyı cökerıme yoıundadu. ıju İeış oarmaoJğın-çıııaşıa giiniüm ıazı geimi_ :!___tutkuiarı kenara ıtıp şĞiiııiil-i'iririüıij* yoı.. aŞır]a 8ÇIıtum Iaul gej 
şıııı'ı}ııııııt"ı"rrrıtı"ııı|ıı|ıııııiıırııııiııılıııııiiiiııııııılrıııılrıır,ırllıııııııl!ııtlrııı|iıırıılılıl!l|ırlııııııılııııı,i
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İ i§i- "..i' ^-i,^_'^i-i.. NebltVgş.b*." ;

3 vuı
: b*Rjdım.

Ilni.e:,eşanaı] a:
Eeı: Meclis'te ye::ieı.do ıürühlenirkeıı

tıiurıirık]aı,ı verde parmağını kıpırdatnıa-
ınrş olan kişi]erin rlnadcrrı ha,ikına §ü§ya-
ii§tliir öğlii}eı.i verdlkteı;ini 8ördüm.

Eniere§aİldıleİ-
tfn beş bln liraya tutulmuş büyiik sa-

lon]aı,da ozgiiriük üstüııe nutuk!ar 5öJ-l€-
menin cezbesiyle gerektİği kadar oy pıısıı.
iaŞı bastıİmay! unutmuş yönelılırı ustaları,.nı sevı,ettim.

Enıereşandı.laı
Saoece icıikjeı,i §tlyun ayıı gii.tlp,i ki-

şileı:iıı birbİrieıi içiı} sovyeİ eaşusu, A:nş*ıikaıı caşusu d_ediEier: çalındı kıılağıraa.

Eiı'ier csançlı]ar
§iirt'ıe;ı, }ıluş'tan. Hairiıüri'citııı g+iııılş

ıi.ıısllaıa, sosyaiiş-i.lik adiira §eşyloi] ve Ei.ng_
teiı !i hıkkınrla- yapılaıı kiliiür gij§te-
ıileriilr§eyrettim. Acai]a §ö3lğdikteı.lni ye-
ırnt §üiu"njuk. bır ı!ıaknteıde de yazabiiirleı
lTıiyı:ti?,Buna eİısa.retierinin yştmiyeeeğinl
iıijefek (tiniedim onlar].,

Eıi i eresarıdılar
YeDi gcllşruekre ojan lıiı, partlde, par.

tiııiır kıoyrıııian eok daba biiyiirniiş ırı.i-
rasla kabaran boyun da§ıariarı çarpt: gö_
zume.

En.teresarıdrlaı,
şirtııncla yüz :,eııııiş yriiıh hapis eeıa^

larııııır bı,ıluiıe{uğunu ve bııurı ı ,,ı ı r"," _

Joı.velr;iİ .s].ri]ıiiek hes;ı,bıyia oiup bitenlçri
görrirez]ik,ien go]ece ğını hi]..ı:ir]. ]\ , ı{- Li,,..-...._j
yirtup slisı,ıcağiırı farazi..relerjııe bei bağla_
rniş ciavıanışlar]a i<arşıla.şiriıı,

E.i-ı,i.ere.!andtiar.
Kuli;l]er. kuii§jeİ, iürıiişier de,;,aııı ettl.

Ij.ı: ].,iıi el e şo§ı,r.ijo ı iik a d : ıra,ı,tiı,
F-:ıiiı: reşı.ndıiaı,.
Ozg, iir; uir. ö;rgüi,l uit tirye .,/az:j,a ıleıi,;iil..

düğii ı.şkii, hiçbir aıı:anı ıışrıDa.va,,3.. Ee-
iiııışleıi,ianyana. sıralayıp k-bndtleri,ne_ t*-
l}İJ"!]]-ıg<, İhtira§lyla, en aleyhiİj,de rıçı.,uş-
tub kişi]ere sörie elleriyle değii. aya*-
iarıjry;, cia şarı]ınaya kalka,niaı Yai:dı.

Ve bütüıı, biinlar lıep soeyaiis|.liK için
yalıiı,;7ord ıı.

Eıı [eıeşanciıiar.
§oşyaiişi eEırşa belki birtru da ya,,ıij,n-

rımia eğilmiş Anado]ü ill§anıa]:ilrrt elşıay
enlaysnıayscaklafl ha.rgkcitı maddeİerİ ka-
bu] çbttrmek için konuşan}&ra ia Anadolu
iııcanlaı,ınrn da amacın ne olduğuııu htç
enlamaden alhışlarla parma.k ialdırmaial.ı*
na bakıyortlun.

Eı] lere§andılar"
. Ben büıün buniar için nfli iaıahmıştırn,

uykul3.rımı,
Eunlar için mi gbğüs Eetniye u*ğaş-'

ın§ljıın-anağra, Qocuklarlüna, bütün ğ€vdi-k-

Bunıı tiı rakın doşt]ırımın ayııı çizgi-ye geidikierini gördüğüm iamaı1 yapmık-
tajr uezgeçeceğirni sannıanın gafletine dii-
şen]er ha]kın ve tarihin örlliırde aiılanııiş
oiduklarını göreceklerdir.

Biz cıiız omuzlarırnızı heyatts. hiçbir
şsy oiamajnış. rate kafalar:n abstraksij/onşe fantazi gösıeıiİeıine rul:rdiven oialak
kı:ijıı_nıimasıni kabıii ed6eek iırıdala].ardan
değiiiz.

Te suısyalı:*; ırıücacleieıriıı rıaşi_1 r_,ılahl-
jeceğiıri zindan jarciaıı da gösternıe.,},g r*-
haıça dovam ecebiliriı.

Aııa ha}kı aidapııialıız, k*ıılİırına-yıı,
yaııılinıayız ve (Jnu kğndi aÇ l,ıeı:ıIik]şriınl_
glı1' uyciurrııa. payeieri;ıe ğlei; eınıe].i 

"

Erınrjan böyie lıağiı ıüjdugıtııı IJafii}.E
iau ia bir erneğım geçıniyecektir. iljneği-
miıı geçmedtği bır örgüte de yiik olmak iş-
Lem efi1.

Ya akıilarınr başiaı,rı:a tııplarlar ye
§oşyalişıiiH acı aitında zibidilik et}nektcıı
v* hiçbjı şeü/i yönetrneyo hazj.r değllkeüı,
deyieti yönet:rıe gösüeıiieriyltı ııiı}:ir]erine
şövmek zı.vaii:iığ:rıın ahmaklığıııden vilz-
ge,:e;:ieı. Ya ıJa cüı"ııiu,lı;arırırj.ı:t ve c;] h:) iı-
:,ıü:zl,i(eilailjerirıe ralıatüia hşçliyc edeı,şk:

--- }.je hii;;;]iz yü,f§a gbiiiıı, ş,.ıs.r.ı]isıiık
adiıiı.ı eeiik çoınııi;. u:r.ilriiııaj/ai clevaın ediİ1.-._Biı iu ciAval,ı _vüi,liiıne,ı€ :jeienekji c.ınk r]a-
hı akiı başıı:da, sa.ğiam ıi<ısl"iar]a ycılılmu,
aa d*vaı-n eieriz, deriz.

_E*n lıunjıııı (]0k üiiıila 0lics(lü]ij g0r,-
nıiı,:.ıjıı dşgij. Giircıüın.,Eir ı,ııııuı-ıı gı:iıştir.-
rnek gerehiyordu. iiajxa irrn].e!( ğerekiyör-
du. Bunun için belİrİi i]ir sevredg bundo.ııyararlannıak iştedirı. yoksa amacını bıııı
yeieırek§iz ve ne oldtıııı çir:lisİ ar:iığ:ı;tlaki
kişileri rnemjekeiin ba.şına belA et,mek dç-
ğiici.

Akıırı haiiça ar çok ılila] oln]tıştur. .ürıa
§lüiltl fia bj,jnıek geiekir kl scısyaii*tik, ih-
tiı:a$ı&§j eiğerleri göç gijz ııyulrnı-ış i:ıa;l,ı,_
irnı raielikre aiyan etnıış kişiie,:"iıı işi çie-
ğjılrıir.

itrİme §övüımeşino...
Ve oııjar ari;ık baııa stivenletiıı düı,ı}a-

sıııda övüliıyorlardı. }Iepsiılj görüyorııın.

Enıeresandılar
_ O kadax çnüerğ§andüar hi, hğp §o§$a-

lltttrik için yapıiıyoıdu bqniar. çbıı sdvı-yoı}a,ıd] §ü,,§yati§tliği.." Ve kendileİ:i aikıştı
çopiulukların hek edlımemiş ün!ıri oiınaİ-ıerşa soşyaIist]iğin ifiğs edeceğini sanlyor-
lardı.

Enteresandı]aı
_j -Ben inanmadrğım şeyjeı.i yflımadım.
İİDşjlaharıla.İa. igenileİı ırnıflara.- örEit]üşe lıe]ö,]ı güç]ere yalanıarının. liıİlİJs:laİı-nın Te küçüklükierinin başıadı*ı yerde ka-fa t,uütum.

_ Atim süçlçndiği lçln gerçek şçviyç]er
Çıbuk me.ydanfi, tüfi. Yoksa kafamdani
ulAıın göra bir yı] şonra bıitüri §osyali§l
kadro,ları bir araya getırnıen]n §trateJisilri
uyguiamaya baştayaca.t(rık. 1ie gerÇekten.
iiklı,özgürlüğü nedir, haık sevgİsi neCir.
hepsini şomui oiaıak isbat ede ecie 5,ap-§ıayg ça]ışacaktık bunu. Dosıtar bizı ı<ui-landıklarını §aüırkeı!, biı dostları bir yıi-
Jık bir nresafede güç]erinin yeıırıeçiiğiııi
hi,ssederek keııdiierindeıı bu İddıa.ıaı.ğan
IaugeÇğcekleri ve İezii olnradan kenara çe-i*iiecek]eri yere kadar göğürenıedik. }ie .İa_
galını biraz,erhen su koyuverrtiter. Ve keıı-
di_ yaptıkları hesapıarın dış:nda çoi< ciaııasrhhatli başka hesapiarın da yapıidiğinr
şşamediler" va neden bir Tahsim mit,iıı_ginde hlç birinin ce§aretlnin §etıııedeğl
i"erde. partinin sosyaiişt partisl o}dug.urİuilan etmeılin anlamını YĞ gereğinı değer-
],endirmediter. Beni sadecs Olr propas*.!İaıgracı oiarak kuiianacaktaıını şandılar. Ben
ise onları srıçt€rinin yetmedtğini bizza$ his-
şedereii kenüitihterinden şıkılaeakları yere
gıjıiirme§ iştişordum, ve mag,ıesef tehııı
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fikşam'dckİ odgm{ı ffilhffi
§sv§iİ*rİ* w

Şiı AK§.AM'daki oclııın baıan rıaşiı gö-
ziimcie ıü[üyor, tıihnıln eclemeusiniğ. ilıı i.e-
pedo kiiçiik blr odadir. gan peııcefğleri §ir-
keci'nin üştÜnden Eoğaz'a bakar Arka peır-
cererıiıı karşısınCa bir kiişe ıtölyesi vardır.
İşçi ctcıştiar güleı,ek ei şa}iarlar. tazıyı bi-
l,irdin de Ha§an eİendiye şöyleıiin ırıi kalr-
veyi, ge] keyfinı gei. Nerden geiciik bu An-
kara'ya Tanrının güııü mangal üştüıre kon*
muş ke§tiııle gibi kavt'ul dur. Ne şiıiır kalı-
yor in§aıxla, ne tahaıımül.

Aıl,ık iYice zi:ra girii-vçi T i,rr§,i;lt. j:ief
yönçie karanlık belaların iı.yak ,ıesieı:i du-
yulruü.Oa. Boşrına ceği] İsııleı }ıaşa'rıin iki-
de b:rcie:

_ Ka,ygı]ı},ım, riı,nıesı.

Geri iijkeleriıl ObJeki,İ{ kçşu]ları tıütrılı
Qalüaları, bütün iraçieleli yeı]lp b:ldigini
okuyçr lıir yeıde.

Denriıei hayal,ınrian menlRun mu cier-
siııia" niı; şaniıııyorun}. ncevit, dğ byie. §iz-
ier dtı iy,ı*}:ıa. lvteğtır t?lıenıieıııdtıı.ı clt, ne-
]"erİıiiş lıu ,ıiyasi }ıa;,at. tiİele lıriz anirirrıı_
*a, ı\ıeden bircleı,ı çıkar !ıt hrİa]eı, neiİeıı
her şğy 'şİr aılda aiiak İüuilak oıurl' Ger_
çek nedenlerini tam bilemezsiır. İnatiaı,,
.fttira.şja,r. küüük üyuİilar batakiık daigala-i! |-!,*ı\ uJ ırı ge.ğgı.!

İ rı Eiiı; rai]aıa ğabara bııyür. Çeır. git. {iaç-
: tr ,jerier. Kaı,ışnıa, opoliiini§[iıi( ed:,yui",
İ der:eı Kai:.ş, ttinienıezjeı,. Üs,iıı,c :,i-
İ rü. 5f kelenlr]eı,. Yini biı derdc çati.lk
! ki sorınayın. üir iş yütüşiin cliye li-ızurnun*

AKŞ&iı!'dakt odamda o!şam o (ben, dl-
yeııiere ne güz0} çeiıerdiıtı:*- }-Iıydi be'yi..,

Eski yagılaı"ı,ına bııki},oriıırı *a }ıaıağı
gururİanıyorum,. §öyledikieıi,ııırzlıi 1,,iızcle
şşk§eni hep doğru çıkmıs. Eu bıı baktrna
da ya}ıiığınıız uyarnralarln hiçiJı§ işt yı-
ı,aman}iş olduğunu gösteı,"iyor. önıtıriinıüı
herhırlde he}ı rıyarma y{ıT]mayle EOAeü]eh
,J* zamnıı ıia bizi az ç,Jk doğrulayş doğrrı-
,ia.ya. yiiı,ii.,ıiiıı gldçcçk.

Eir daha diiııyalıa flejişinıdc ,ıo'lit.ıtı-f.l sü]rdiiü1 inii. so:l:,,iı]i;-;i. $1sı,lü, kıtıjlş'ltşt
oisıırı lıiı, ki]oirrei,ı,e öi,r:şıırri+:ıi geçtıct ğiiıı.

* i.{erliaba._ Merhaba,
O kaiiar.
Otırırı burıuır yaiı]ış lıeı;ııpla::ı. 1üzuı,ıı_

si-ız iııatiaşmalari, soi,itı(: vırrırıeycuıık işgü-
za,rirkisrr itin ııe iir<:yiırı tatiı carıııııı.

Il,uyuıı kuııı:.ıııi-ı_, §aı,ilılığını $eye Ubı,L
eiıe ş;ıl,i]iıırı; Cıvaiieiii3,i i,ar iıcritiç:. üa,zci.e-
cıiiğc öl,je sa:,ıii:ııı=cıılıüıı,. j]iiir üab.ıııiı'drıki
ar!:aıias]ar. iııarrtirğrıı: ciAve.iaıa ü;ç jd :saaii-
ınışrmdıı, }1erkesiır de ii;ıle sarılıiığtiı: saıı-
ınrşımdrr. Kim itıindeıı ıre cliı.şüıırr3,ır. kiıır
ııeyi rıereşe kadaı, gii'ıüı,ebi].i:,. fa*ia kur-
ciliaın'ı,ırı:.:iiiııriı:.,, Tıhiİ iiy_iü (ı],..ıliı:a ü:l;l i];-
keıı g,ıc. biı ırr:ror: ırısar:ııi ayaitiaı ı ur:.şi*
verlyoi,nı.i."r'a. Ve ne ııı:i şe_vleı g,uıüyoı,,
gö;:ier.

3 dan faaia_ yumuşak duıdrık galilpa orıun ce- Toz diıırıan biraa dağisııı, tieykts bi,İ z&slnı ÇeKlyoruz. raz'ravuşsun seriııkarriılığ,:ıı;ı §/lli;l<,ı:,ı.
* *..... söi<iikleri dikebildiğiıııir kaciar dikütin1. tlhi Burıdaıı böyle hatu. goırül, Cüstiuk- }iiiiiii- giolp-ıröiıtli.o.,., öımayaıi ,r,, ,,.., _

İ flg*ul_Itiul .1İ_l1k festekiz, tıiç'ptı, §el,i oe iırttısTıı ia;a;;ğ;i;i.,ve-şii",üi-n,-[,,n,
ş İlly.nıTek get_ekti,ğini an}ıyoruni Ne gij- 

- Ben, derse lıarşisrna geçıD oahaş nül yönUnü gd§ieretek§in _lnşanlara, ' ne çok:! i*yğint. Ya kırıllr§a. ya üzülürse. ya güco-
İ lse demiyeeeksin. ÇünEü buııu şa,decş -* Beıı, di_ye bağIracağrn.
! '*h düşünü}ıorsun ve klnışe sana karşı bıı- Baka],ım 'i:ir de böyle§ın; ıieneşelinı^.ı nu çtüşünmüyor lıirader. Bizim Doktcr tgrılı ne.v şiırıdi"cieııiee

ı .^, şu AK_şAM.daki o,da.,. Gtiıüııü şo- §İ'L,ŞİŞ§İl'$İ';İ,:,İ,lt,*§,tfi tŞffi{?l! tevirı,.sazarllğln. Var _mı yazarlık gibişi. iıgım ıiisün'ü]reııi-ı;;ii;i;;ffi;.ii#,"r.i Otur kitsp yaz. olur piyes yaz. o|rır fıkrı İıiaıı:----'-- --'İ yal. Yülnıg yagırlarla'ahbaİiık eı. Ne lşiıl
! 1*, po!İtikacılarla iş turacaksın. Durup -_ Ben ona şöylemiŞtinı, dıyvrlar.: durufkĞ]l dert aÇtık başımıza, Bu kadar Ve Ai(ŞAM'daki odarna beı:ı-ülıuadlğıın3 etiyet, bu _kadar Qabğ ba.rl b_i_ışeye xaı.a- lçin doian muhasebeei doştlar }ıesa}ıiar ya-
İ §aYdı Yi.ireğİm yarırnıya*&Etı, işey§ş... Tür- nıyorlaıdır" Aınan doşttaT aman uİıın o o-
! $ir.elnln. oı,_rİEiı nu. Dört ktşi_ aıiiaşanrıyor danın tıyrnİİİİıil. O aa 

-uenİrn-_ 
ı*,-yrnşİlml

İ !l|!iliylİ: tlerkes şen dlyşr da lıaşka bİr- bildi de, ben onuııkinİ biiemediğim için! Şey demİyor. ne deriiere sardırdım başcağızımı...:-
üllılıllılllııııııılıııııııırrrııılıırılıllılılııllııılllıllllltlılııllııııııılııırrııllrırılllllrııııılllıılıltıılllıtrıııl]rllllllt
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l'] ı.ç4+r* ıle§lffiruy
!1 ,jl

r'ffi rıffi ffi t?.,ıv.*ffi ffi yffiff ffi §ffi rğıı.f ı?rr!-ır"rrrr**rrr#lŞ§lr'r!r$Y,rrr rro,

Ş lnganhiçsohrp§ia ?& ffi ffi :si l,ıuarrnı ? "*& ry h§P :

İ Fikir a},ı:lıkiarı_oıur..Eer._tıkra saygı ffi\dJİ}' Ii ouv"rat ve bnnlarrı<aiii tenoı-tıii*ilf- WrŞŞ// 1'ı iE vuunıak fikir dünya§ınııı özünü ieşkit e_ ' |^ / 'i ii der... :ş n Yınlı_vatakNır, V; orada cıık oiuraeakiır :İ Aına karşı§İlrdakini:r fikı.İne yar§ı uy_ benİm haııgi §r.ınıu! davranışlara kİzdxğlm. :: durına belgelerle poiise dı göı kırparak 
'; jurııaJcılığa heves eden loir bashıyia ol'üaya *** i

İ Ş'ffil't'-?'İ'şiiii-u$ffii:i.,,ff,1iil- i"T,,J$i , q.. gün paaar, ta.uiı tarafında,rr aça :
İ yıtıİır. akııuaşınEa niçbır üüio »oyı"e''iiı] lı§;"İlİi}]_1" yazının ılık güzeltığı de bır :
İ iıyıe ousii dav; aitaoişiüimaİıaiıı"-ioni_ oaŞEa..oiuYor. Ağaçlar..yorgun yapraklar:- ;i iü,g, iii*-Jt*.i. 

-' 
İao*L'l|Hİ[İ,"* *g:l".iİ*g? }İ,li:İi !ı şuluğlı bı]e eimer. i,-i:t,tıiii,"ii,Şi;İr#İİ -X;l"';İöt? ffffiİffi ;

ğ Beniın kı.agıııtü patieııı&lııı yeproaın da geri dönülmez bir ;,61crl,rğ. çıkarıyor- :
aQtrkları 1ıavrularrnr her rüzgöİ salvo§rıtr ;da geri dönülmez bir ;,61crl,rğ. çıkarıyor- :laı, .Sabairın sisi dağıldıkta_n sonİa kiİçük 

'
ğ Beniın kı.agıııtü patieııı&lııı yeproaın .Oa *erj dönülmez bir ;,61crl,rga çıkarıyor-İ boşuııa değtlrlir. Çok acı ve ınanamİyaca_ iar, Sabaiıın şisi dağıldıkta_n sonİa kiİçük
İ ğ,rr, şeyler görclüm §on giinierde. oiİyıarı küÇ;.ik beyaz buiut]aı; ciolaşıyor irfukğa.
İ benini katİar .yakiııdan iziemtş olanlaİ du Aş]rnda pek canrnı bt türkü sibi ha_
İ ]]*| 

'l.e bunları. görnıüşier ve tıayatınıcla yai. Şeje cacidelerde seİe İJlıe İİlİllyens bu i.- aı' yakınlrk duyduE]arıma bu kadar genc kızlar, afi]j delika{]ııar, Bazaıı brı_, uı. r! al .Yo§ılfııA uuJuu§jal'ti.ta I,u §auar ğ,ts:tu Ktzlg,r, aIü] oellKal_]İüar. Bazaı] brı_ '.

= serr biı, tepkİyle karşı çıkmamın nedeniııi ruk. viirinlerdeki oyuncaklara ha]ııin ço- :İ \avramıştardır. Biı kişis*:t kı_zgınlık deği1- cukjar:.nkine benzer nlr lç çJlıişı'a*ynİÖ_ 
:

ı ,lii bu Affediınrez,_ taıİrir_ ediiĞez pex İii- runı yüreğimae. azİcit- znı,İİ"y'-ei; ;r,1";: Quk d.avranıŞlara karSı hetkeşln göstere- liııroıılrı, cliIle, damak arasında'kayacak en :i eeğı bir: fes bir iaiJraa-Jıiiııi grbfii;yriild,;k;; i

qvJlL l, ur gJ qırıç.- {Lç-ı ınektir 
ş11, ",liĞ| ;i,3jl:;i:§-3i,ti.ı-;r,ff?'il1;

İ ııu* sandıklatımrs sonurıüia doğura rio l}l'l 9_1*rnlar. Daidan Oala atİ'ı}gn ğlr
: ğure fa.reler doğuı,muşiırdır. Yaraİaçakla ı(aÇ serÇe.

İ f1 !u kador kısu sahte büyüklerle kimse_ Manay dükkğntarında ortaşındı yarı-
İ yl tandırmıya hakkımız yÖktur. Ve şükür lın §ergi §andıklarmrn üstiine mostralİk di! ki bu büsbütÜn de 5eç kalınmedan ortaya }'e konmuş _kı.pk:.rmızı narlara bakıyorunı.
İ çıkınıştır. - Arnu'ıiar, elmalar, muzlar,: İzbelerde kışa hazıriaııan köylü dost_l flaman iler fiiyi cözümliyeceh 1.e her ır" ğeiİİ,.or: tr*'#rrr.,r. §onra 1stanbul ti_
Ş oavl yerlııe ııttırtaeakiır, ına:ıiİİıJ'elrrn İÇ vapur.

İ . ._ çetin niığ bu.kadır.sııııııencli, hirn v-h;:;iri,İŞİi-,l:"'rT-,1iŞlİY'n3§ltlo1İ;
= ne yaptı ona herha]dş._çok yg_ru|duğu i- yı1 öıice nteeiıie girişiırıiz,İ çin aşabı dayaııamadı gilİl su'üstü y6rumİ ları yahut bu aert pröüestoıarın aitıno; ___ I.gİ YıI sonraki _Şarıb_aharlar, biıı yg
İ plş dedtkodulara büriinen urd;;n;;;i;i i!ff?,İ*.-""raharlar 

kimbiitr nasıl glacak,
! çe ieatları bo§unadır.

i ! ienler biımektedirter,beniın neye kıı ,or.,l*o''" YaPrakları }ııalı hrılı kopu*
: dığıha. Yenl Ğazeteni.l .PaşYazarı ci oiaY 

.. ..Koparı ıakvim yapraklarında uçanlarİ larta claha yakındgn lİs_ll;ıİİı.-İq. qj*-Ş- söı:iıyoiüm. Ğ6zııır, gezer gibi oiuyor birİ 1*'ji',İH"n"s',*J.i,İli'j:l'j- ş,"#**,t, iii,.ii,ii'"iiı iiiıivo, bana geıeceküekı bi_fadan atma eski usuı ıivayet_iıydurn 
" vrl iılŞii"dir"iü"f,ilil:ir'ffir?rygeİec€Eü€ilı bı-

züar_ından vazgeter ve yerdan göğe ka-
<iar halı verlr İaİıa. - Kavgalar, günahiar ve sevaplar arın-

maınış kirii ihtiraslar. Çağlar içinde gitgi-
Biz hayatımız,boyuncı §u §eri iiüLeclç de ış:yan btr değişim, lıa"rn dşİ,irıero? İ-n-İ ki. şantal. ve Jufnal dğııımıeiine- tsırş*otı_ sanoğİunun çeİ"tibı İıÜ rrİseİİııİıJ.-' u,r_İ ylıs.ptı5, Ihtirag boşanmalarının her'türlü kane]ıklar, benciİiikiei, sahtecilik]el,ötçüyii geçen çtrkliııikıeflne _çeptıe- 

jıa*. 
.. "1ıç çağ]*ın hep§ini ağırdan ığırdanEn 8uüsal diranın ielnde şiındi üoyıe tıaİ- ştlııiiİön=§fİjlrİçsİ-t'talıkıar belirdlyşe şuna iai-ıİİİİ nİıİİlİŞİ" }16zım:

ı _._ __s, k_onuya ırtık dönmeh niyetinde dç- _,___-_- Bİr Şey ygpa'btldtnı dlyetıtlrnek içiııi ğüdtm, Zaman ye olaylar her- şeyi çöze- cılIJOr"

İ eektİr" Anc?k son yezüaıımın ltaİıtıı' vİ- §ağ alşa da imki:ı bulsam glder to-İ Y4 i&§ıtsu bir takım spekiueryonıaİa Arİı rard,ıııa kendlsine:: edildiğini sördüğüm lçln _öytc ğurup durur -_ Arkada§inı g*mmazlamak da gere-
İ §u_n her şeyi g6ze atirak-ıiagrğ*a;*: ur mıycıl,'lİİİÖ."': dığımı betirtnıek tstedim. Hiİ İıerak eime ea§ta'taİİİ'tararıııdaır açaiırn dedık.i vin,_ beır daYanümaz bir _çizglye geımedİİ_ ama ııisaııın ağrirrr, taci.ı bozuldu mu, tat; qe fantazl olsun diye. çıİış-İapiıam. Bir iı tarafını ıri#aı. 

".,- 
oirvji-i*rrJ'ı.r_

5 siin iırınun bels.eleri* iJs:ialifTi,illı ya- lınnııi,a_ -------'^ 6Çl Uı,JU,. [u§ura l

iİııııılııı"r'ı'ı'İı|'-ıılıııııl't'tıılıılıı|ıııır'rltrltl.ıı|ıtlı..ıırtıtıııı!aıri!ııilııırrllılrııılııll!l!ııltıırıtıılılr....-
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Atşivi \( {t<

iayiar.ııİ iırsaırlartla ciüşüııce ve nıe]ek* .ve_ ' natçı liceıler aynı'o.k*sİranm viitiib,]e,i :'ıeı:ekieı,iıi §oğuklıani:_1ık]a keııdiiiğiııcleıı oiai_ik ı;*zuji üir-uşlenıdJ ;rılakç' kli[;ö: İharekei,e gcçiirneslrre iıı,ıkAn şağia,pıair içiıı rlnin yiı*tjİ*ruşi ıiın'kendiierini 
';hati' 

;i_ iY&FinlYOrUm, la.va koya}ıijİr]ei" -*"''*-t* ' 
:

Yaiuıg Şu kadarına dikkati çehrnek is* İlie cle b*niııı <iediğim ,_ıIaiıab tnarrı srı- :
terrır*ı ki, bana şöveıı gazeteier üzüntülğ iıir na erer. Kulişj.er şOna erer, Onu bunu kö- ;kırıkiıkla karşı çıkitğım kişilerin övgiie_ tüleınek §ona efer. Akım iıir tarelia ve ı.a- 

'rini yapıııakta ve taktiyiç benim övgümü ha|iık kaaanır, :
V*pan .uf_ak i;efek ya,yinlar şirndi bana §öT- Bunuri üşteşiırcien gelrnek pekalö miırn- İ. rnektedir]er" kiinctiir Türlıiye'de" , 

=Ej] Aapraai-ığtı ıiecitınjerini çöamek ıc,r Eğı-.r i:ııııu'n üsiesiıı,den Eei.ıneyl ön]e- :{ieğiidir. }*ıı ]ıazı tıiçanrkjıkiar alurşa. burrrııı ııe_ i
Euraela çok üniü lıiı: şos}aiiş,t, iiderin denjeriııİ ve tikaz]lkliğııı ngrğen geicliğinl 

=*u şiiz]eriıri srrajaırıak ist,e.rirıİ: araŞt,ırmaküa ve şorumiu kiçitörin kğndl :
«Şovgi diiş.ın&n bİze esktsİ kaıjar şai. davralıısiıırını :yeırİclen gÖzci+n geciİmeJ€t :'- ciırüııı, fl, b' kötü lıir şeydir. Bıı ciüş- rincle yarar varcrr. :

nıaniİ ı.-şbİriiği yaprlğun:za işareı sayı].u. §osyalist örgütier için çn lıüyük teh- 
=Şayet dü::rnan nİze saıdırıyorş'a, iıu oİ iyı İiiıe burjuı'ş. örg,i.ıtierine iıerrzemeye cıii* :

bif şeye işareij;ir,. çürıkü 
- 
oüşnıaıİia arİ- nÜŞmeleri ve oy §eı,dası için her türlü so_ :

rnızda kes,ın bir çizgiyi çekniiş olduğumu_ ruınluiuğun kenaü:a itiierek, kişise] ihtiras- :
ztı gd"tterir ve şayet-"d-üşıİıan bİzc, çoİ zor_ ların di,r'ayı ikinci plAna atıneya başlama- :

. iu saidıriyorsır. bizi eıj karanlık renkler sıdiı'. :
iÇinçie gÖsterrneyo vğ heı, yap'uığımizl jıi* I_*iıe göl,e li*iktaiı da}ıa cok oy aİnra :
netiemeye uğraşlyoı,§a, bu daha tia iyidiı,, yerıne. daiıa co§,5osya_1i;jti bir a.ıaya qei -- :
Çürıkü, bı; sadece cjüşınania araıürğa bir nek ye buııciaıı çekinmenrek daha ç}um]ıi :
çizgi çeKıı1iş oiduğuınrızu değil, aına aynı bir yoiclur. Eur-ıun effiei(ci kütioieı t:tsıiıri- :
zauııırda Qabalarlmızcla ,büyük beşarılar d.eki.€l.ki§i çok veıiınli olaeaktır. :
Şağ]aınııkta oiduğumuzu işbat edor.» , Üsi sınıfıa.ki şosya] aclaletsizİiğin iyi- İ

D,OsiiaiiırlıErıı }ıi,Je öikeleıiirlerkerı, lıi- ce aüs!:iı cokınekt-e oiarı, ııytiıılaıj-kenç]i- İze klzİn-iıı't3 tt!!11iıllayrn bas]anııia!ar,ı ilu .i::,,ini". i-].İ1l;il edl.bi;ocı.lı,tiri tıir tı3,;01İ] .vij- :btiılıacian i]giııçiir. riingtjriiıe roi;iı]ıı,iıiTsı l,;ihı:rirı ırıiiİıı.eyeılek 7
?ine ayı:ı ünlii ııoeyalist i,ii.er. ,1c:lÇf]ı.ı' ailiıa.}]i]ii, Tiiri<jyıı'ce.,. :

i ul,;e (iog,na4ıiik,ı1e rje saptırma §c§tl,a_ Çr:rci mj.ijeli;eıili rıl,ııu. yar;şı bir haıı= :İ Jlırrı t,ıililciİr» cıemok[ectir, Çji,(al]iı:'. Ama ıııi]lei,vçıki11 ojına.lı lriiı iı'ı- :
İ B.,:njar u_;ııııı eitıııerrııerc.]e:r ^ı.ınra §35- İ:itİııe oııuz ı'uı:ııı-ak,reı,iııt eın{lktj kli,1_ :

ırırit!ıiırıtrııı!ı!rrrıırı!rrııııırr!r,ırrı,ııırıı!!ti!rüır!ı Nebll VaruY
_ ,!İrlr!rt!lI!ılir,.ıı!liı!lİı'|İıilıılııtlııRÜlÖ!İslf$tigı,eııı,İliır.rtlrrııılrııltrltıl!ılıttlllc
: 44. ıa _ ü ı§o*yaiişt aicım çOit trw* !n ^&ı #ru İ

_;,*,-Tii*ı;;- 
" -qeŞ k] İ§oıı çünlerdş ılim tçk tıb belgeteıe

İ ha.ı*i<el.e ce;,"uİ,İ İtln ğuiiaıın:İarİu, ' - . .Yı:ksı ,sosYaiiznı viııe lıeııcli ri]tvı?,.iıı
! ,Iepeıien baknıa,, yerinli Eaybederirıl ie_ }.]i';l:,:::::İ,{11.9'h* 

geÇ 1'ürü;ıeı:eki,ir. }.lai,
İ latıı;İ',ltlşİİ,o, ntİıııi sciıaıışt] ]iaiiiiJıiir" ff,*Y}"[:l_]::rre"leri 

oria.!ı,a çıkmııya baı1,;_

: devamını şaciece Leırdişinde görnıe yanıl_ ""u'- ,,"'j""- -_, ı r-ı.. .-

i iştffi *i*x,,il i;}T§Jf;.#ii"i",iğşii,j §5 * 
"'f&l?h',$:,1;,,n*t]l;"lŞı#..:Ji çet)i|ir_ ,.et* hiı ,ia }ırıno lılinso fa..f"tx._ buııun da nıesetenin riüşüncıı -;ii,.;i i', -

dayanan ve bütün geıçeEieri olduğıi gibi ffi §: lİ\ İ§rııya ke"ıyuverecek şert po]emihıei ı-ap- W-H)l/$nnakİçinkaşınıyçr'3,nıabünuorialığt_bü*--rıİ{/lti
bütün gi.iriiltü:İe verııeırıek yg ıanıanla o- |A. l

İ ııyrıi ;ağı ş:kilii, uu. iııiienıiı" d;il y;r, ;ffşi#lJ.?;iİ;ı,i,ir-f,,$İi,r,r*"o, o," 
şğ netirırnıe sinrİsıJ ağirlrğıılı koyma yoııınrıa

: İJ'tinja§ D_iiLin cıe]lejrleİden §.:}nra §O,İ/.- '.ılr-'l}i: tJlliui ! ul'Ir!"it,K l'tjl'ıIt? ŞlTit.ı§tj ı{1'!,ı_ 2
İ leiı:ei.ı scı:iıı,djı. lı.e:'j'-iı ılaiıa,.oi ,:, a

! rİııııı uugunıçu gurüşjjııitiı buııın suı . kahı,_ojunılu bir _rjinanıizıııe yöne]ttbilir, E

İ ıx, };r,.,ür;[T,{şİig"}:-|,:;|,i *ij !ı, ii,,:i i:iöi?iil ;i,ii'ii,iijiii'ffii*- o*c- Şı vJiısi, oictıtç-İ,ışİ,şqı:ıpntisiııi inğıe.yarak fffl]i;ffll,İ';-ğ,il,il-YJ;fl!şi-İj;'TJ İ; İ;jfi' İ'j]'l!l,".['i';,:]'il,*:",,T,vij:Ti:":9i k;;§; ;;İ'ffilıie,.i,,ıo kötii bir takiidi oi- ;

Ş yebilir. Hele bir de 6una rımşe tarariiloan 
}i,'. 

"Ji,oTfl"ff'*ft,"#iİ--il#Tjr.ligir;rur_
i }İİ"İHX'İsfT.f,İ*-oi:iİ;HH,_-"\}İİj,:,,. j,ıruii"jİ.ti'"nıi[,,, 

ı]oj{),ıi.[ü_ p , .; , .akını hana]ite edilmek inıkAnİnı kaybecleİ. H;,:,'.i:.,j"'" il]Çnlr Po,lelTil§e P.. -'1-.;i':i i
ArıJanısıa ve dedikodulu. çektıme.l-ere- dtişer. "'"'Hıljr.'Jt kara:ırsarın şandığı gıbi beilıen
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ı{ügıb

Tökee

,-]§,.[Av

Arşivi
Nebll Varuy
(oleksivnnı,,

h*ıgmgı
Son Çazeiesinde, işianbul Betediye Beş-

kanı Falıri Atebey'iıı, dirsçklerini ma§a§i_
ıra dayanıış, başıııı avuçları içinde trıtan
ar:ık]ı lıir fotoğı,afırıı gördüm.

Ekin.ok' fiıtına yapıian scn zgııım,i ör*
nek oiaraiı göı';ereıı egnaf r.eşekküi]eri:

_ Bia C,e zam iştsriz diye tutlurmuş_
]aı.

İ naşte firıncı,]ar. siı,ıernacılar, §ueular,
= lokıniacijaf, jş;ieiribeci]er, miı:ıitıüsQüler,
: mu}ra]]ebici"leu olmak üztıre bütün e;snaf
! zaııı istiyoruıuş.
: . Fahli Aie bev. bu yiizclen kaı,a kaıa

= c uşuİriiyc],, ça ljİaınl),ol,j;.ruş.
: _ Nası] kabıil ederiz zıım tekliilerı-
! ni, haii,ııı,ı oııuziarı bu yiikü ka]ciırnırız, di*
ğ yorııru^1.

§ ııı'ııey hiç; sikı,ıııısıır tat,.Iı canını, Ma,a-
i §aı*,.ı kıiı:iııı halkıınız ciayanrklıdır, Daha
: böyie ue zamlar, lle uauıiar, ne zanılar kai-
İ dırır, i.]o de]niş eski bi.iyükieı;

İ -_ Kaşiklaı,ına giivtıneıı boi,ar,aıjcı ba-
§ §ı cisuıı, demişieı,.
; }liaim h,alkınr;z da AF'}i iktiülaıa ge-
İ ı;irınek için şeçe;:kerr, şade kasıki:ırrnı, <İe-
ğ Eıi tıeı taraiirjii glüvr:ı-ııııişiir. Oıııın iciır3 rıe kıidaı z€ıı11 yij,pıiirsa :*B,J:ılsııı,5ı.ı1t,Liıl&
: kadar rlüyaIıacakllı.
! üknıeğiır fiai,ı bir ke|t daha ari"lııü*
ı nıalidii,_
İ §uyun tla öı,ıe.
ğ İşkembeııiı,ı de ıj_Vie.

! Miııilıüsül) de ai:/le.

İ . _ Ijaİkırrıiz AP uşujİı kalKıİiıüallln'rıe ö] -
I dtığunu ıyice sorn1eiidir. Işkeııbe çırı.}ai,ı
! içen de ieeıneı:neiidiı, işkeıniıe ççr'ba.sını.
! Minibüsg bjrıeıı de yaya gii,melirlir gicieceği
İ yerc. Bütiin bunlarırr karşılığrırda koskg-
ı ca$lai,ı bif I8ianbul köprüsü yapı}ııcıi<tır,
İ yei;rnez ıni yani.

İ Eİ", kira]arı çia arlrnajııiır.
: Ayakkabı fiallaı,ı da arinıaiıdrr.
İ §igara flaliarı cia arimalıdiı..
İ AP gii:i palıalı biı, ikticiaı tııı katlar
: uüuza taşrıa]naz srri;lar.alğ. Halkırıııp kerıeii
İ oyuı,la ha,şıııa getifcliklerinin ağırlığırıı bir
; iyice duymelıdıı, yiireğiırtle. Zamlar yiik-
= lendikçe, heıkeslrı dizleri biikülıneli şöy.le: birı
ı -- Th. deme]idir..,
! Hat,ıılarsanız l)enıirel -ııaktiyie:
z *-.Beninr kökıinı nıi.lletin katbindedir.
; qemlşxt,.
İ

Kolay dşğtldir D*miretr gibi }ıiriııtn kö-
kürıü nıij,ielin ka]biııe srrknraşı. Böyie bir
kıjk bir kere ka]he §iı:nıi:,,e gijrsiiıı. Giı,di
ıııi tıırıarndrt vazi-ye'c. ğırtlağına kazık gir-
n,ıişien betei olursı,ıı.

ie,rn, biı zanı ılaha, aı:llasırıcian biı'
:ani daha.

i,]e yaiıaiım. htüzıJr ve öeğü,rl,iik içiııde
kaliııııı.ayı ödeneİ gereknıektcdiı,,

Oııuı için Atx'lrev h+iineır k6.'ri-ii ğıtlle-
1irlir zaniarı.

Zaten Şayet kabrıJ eınıezsc lıu şç:fıll de
AP'niıı be! keııiği olaıı esrıaf kizacakl,ıı",

- Eıı ıe lıiçıim iki,!da,ı: yahu.. rı kadar
çır1ış çebaja iiQ kııruş para kaiı,ırı;:or ,ıtrılıç-
iaı,ııııızdu, di1,.ce](tjf.

Eiıııa :-şi:./ast,i dijiııdç: tokez hı.vası cier,-
iı:r. Zaiü,, },?ap:iğn i]ai}: k]z-Lr*r)iü. ]i{jI]i]]a.!aii
esı:ai kiz:acıak ki o dır zaıen lıaikın biı, par-
Çasiriıı,.

Diyeiiııı ki nıiııibıis fiatla.rı aı,{|ı^ Ek-
negiil, suyuıı işkenıbecinin de iiatiarı ar';-
tiracağı için minibüsçiı yine nıeıtııııııı o]-
ırııya,caktıı,. iskeıııbeçi citı, rıriııibilg f iatı
§ll1jı9;i icin ıırenııı,ııı.:ı oimlyaı:aktrr. f§uçıı
cİtı ektııek fiatl ar[t,iğı icin nlenrnurı o]iıı-
}-;i(]ak'rır,. İ'lrıIlcr da,ııi iiaii ar'rt,ığl jÇitl
ğtenlnuiı oimıyacaktıı.

Bül.iin brın]a,rı ıııeı,ktzi biı,, ıı;liLtı i;,'",,ıt,
a_varlıınıı5ıa karşı ı;ıkiıkça. serrnayeci yo1-
daıı kaj.k:nına iıeve^ri daiııııı,ış::iıı)(ii{ !;i::-
1ip tökez havasirıa d&yaıla*akiir.

l"ürkiye'nin lıiiyiik patroııia"ri ıia ;ra-
kırid,a Bekan}aria yapacakiarı toiılaıılı iqiır
haairlEdıkları raporcia:

.-.- Ekonoıniuiiz }ıenicieri faşit
giııııegıedir" denıektedir]ei.

dnireye ::
Ve hiiküıneiten ithaiAi.ı kı.smasrırr iş|e- ;

ırıçkr-ecir]er. :
İtlıalAl,ın krsıjıııasr i§e yğlıü.ınıiiıriıı ki_ İşı.iıııası, işsiztiğiıı ariması ye şçiruııda ve-

riıııiıı tlıişmesi denıektir. İ
Tökez iıavasııııı: baııılcsıı 'oütiın şidele- İ

tiylş ça]mıya ba§lamrştu, :
Şinıdi İıra şİpet İıavaşındacirr" Baka- :

Jırıı o ne zan}an falmıya başiıyaeak.," İ;
"""'ıııılılıllııııtlılııılılılııııııtrııııllılıııılııllıılıııııııııılılııırlııılıırıııırııııııııı|ıri!itıııııııııırtıilllııııiıııır-
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\}

Eğr mirruariık ınaşmiı
Eyvel ııaıııalı içinde, knibur saıiı.aıı içııSi"

pire beıuer iker], dea..e i{itı&ı iıeı]. De]ı i]!tb&üuıi
ügşigıni tıJı§iı ıtt];;gli. §ajjai üeıı üü.rü pck 0§
ü,i,uyLillıları1].ş İ]ir ılıılıi;ıi ,,,u.r idı. Çİ]ş.tı t,,]5ıt §iniI,
İe Iııiiilıit,lıi,i.l eiiııi*ıi br1 ruı.jü i!}.,akt& duitiİ]ı
.}u,ıı, biı İür]ü !uii.cgieırriy*ü },li]}iıitı lil.iİıü1.,ıIiı;
ısıi;.oı riu.

.- llulılış ııuıııar İıiaıı ğfğjj, rıepşi d§ ljç
köğıtçı. kiıni ıuğia hıjrlz1, kr(tli ç],me]].to h],lŞ].ıı:.
kı!ırı de deıııjr husızr. Hiç bıri yaü1 n&s]l vaf
91!ıI bilIİıi}.or. Bazl§ı ise ti*ırıda:ı hiiişiıycıI, ba-
zısı üs ıüalkoıılaruan. yalııya aenı€lden ba§laı:ır
teİneldeİ], bi]iın b6yle §öylüyoİ. dlyordu,

Çevresiı,ıdekiıer :

--" Yasa djye bağıııyııılard,ı. Ya,n11.,a. t8ın,ıi"
derı ba"s]aı,ııı,, tıilim bovje sriylüyiır,

F;l]ejru]e iJııkan geç§e gı"ist;i.]ıeüei;]e].di bii
yaprılııı tıilinıse.l ııig.rai< nasrl y;r}ııleıbjiec:§inı,
Siınıjive kadeı s.ah,t.e nıtnlili]aıa kanı;;ıs c;iıiı,
hP.ik] küllIa,r.acaklafd[illğia irıl;ıejılıiıir; ria
|iotlb1. t]İ,üül|fj.ir,i, (]inigi]t1.1] }ıırsızlikiaı.ı da.. 1:e

ü5|i,]ik Vtıpı biı'lil,üOi o]aıak dı:v glbj Çlkt\:l.İe-
Cükt:, -rtı,,Ia...

.. stile hep hıryt!|]!ıji,!i d.aıi;dan. 0aliiıJr]-
e aı: <i-e.4ll, tenıtlıieıı vııpılmısı EefOktitj ko-
nusrılrirı.

A{iılara iriıırıarıl;ır :

-., İ)oğıir. rloğiı.ı ,ıa-lrı İenif,id{,!] !ıJl)ıi!İ ü;i-
vcırla ı,dı.

Jiır qrjı ıtlirıj,:ir. :

,* Yapı tei1,]e]Cle,,.] yapri]f §,6ziiJlü ki,ft]s/". küliti.
ari]olli]vor, YarJınlİ biİiİli:e i-üasl1 (üjeıad,ıı)l ıı.n-
latıysıık bize ku]ak vereı,ı]eıin sa.,ısı çoğatır,

i;ı: vıı.;;ııui bi.iiııısı:1 oiaı,ak rtııir:itierı yriı]ı.l-
ı]lı§! yerıı]e. tıo.ıiyoia.rııırı saİıanlri,;iıır:.ıirıı yc-
ffck D(iaiar:ıliıı] ı)asli rıiı.caAırıı anıal,ı,ü.ılya b*s-
ladı. Yerler grİır gicır per}ıe ola(:ai:iı" 'ıiı:n i0-
laia kı,i§ial avı:ıa\aı ye ta\,iiı,iı&r& kf|,a'ar rlaırkj1
ia;znnr1o, ].-tüııac]ekti. Yatı]ü üüdala ıin4* r2ş;51 ıı§.
iar buiuııacaktl

Gerçi eahte nıiıııaıiar da, blıa bi]nzşr si.r:-
leı sövlüyoriaı,dı anıa, r-ınla,r heF iş.e .iall1dai],
yan ı]eııceıelerderı iiıilıti kai rrıeı,drrıenlerirr-
deır basianııı.,a kalkrşcrlaldı. Otru_ri içiıı cie lıı-
na bir tiirlü çrkaıılyoı,du ortrl}-a. Aİi.aiü y.iJüa-
crklğı1 yapl_vı çOk tath g,nl.üttıl.laı,ı ;çirl daira
çok "üşie],l Lop,a.nı:,,ıırrİu arhaiarıııır.

çoğunlukla nıüsteriler, yapj teü,ieldOn
yrpıt]I, dİyenlere:

-- Aaııım efendıın kiı,n belrleyşçek c kı.
dar, vaz geçin şu i€meİdeD d'e, *ip d+ ıkıİıAj
katıan bışiayı-rerin, teme]i dahe şrırıra şapar-
ğıarİ, fuyor[afd]-.

laİrryı temelden baslaına iddlaları pek Qğ-
kİmli görünİnüyc,ıdu. Kaiabaiıklar üİaha hoıBr
c* yğ,pılğcak vs düİıü kolayca içirre gtrilecek
bİİ yapı öz]üyoİİardl.

v8 l]].xgün vaptııi]] blliİnsfl olıxrülk tnmelden
}apı].ıı]ssı geıektiğjıri §ö_vii},9n mimaı,

- oerÇekıen öyıesi uzun sürüyçr, deıııe],-o
başiadı. Tenıe] yerine yg.ndan payaııda da k0-
nrıiabilir, Usta ve hünerli biı minıarın biliına
de pek İhtiyaöı yoktırr. uaterı Vıiı]l payandalr.r-
la da yaprlabilir <liyen QOk ıı:inar ,;,.ırdri. i]j,
de vaz geçeliıır şu tenıeldjü de !ıııyıi.rıdı i;sııjıi,
ne Jiönelğ;]Jİ. Töprağ]n koşullar;, rla ıı-!-glıır lıir
na,.. Ddit laraftan dörl payaİıda ttarra ülur
biter. Beİü çözelim bu iş). deme},e bhş]a.l,

Bezr kişiıeİ:
-- Fayande,.ı/la olr.t-ıaz efer,ıcirı: ytkrlır çıık

deneı-ıdi, lıep ylkıldı yıpılaf, decİ]er.
N, çare ki rniınxı:

- B€n hepinizden i;.,i biiırirn. ben "tapıiır
dsrsem liıpıllr, diyordu.

Bır §üri da öy]A 81ttİ;
* Te!ı,ı.i öne!ırlı dağİldir. bİllr:ı dç değİştr

mlırıaılık da, yeni lıçiuşlara bakrna]ı. pekilğ
o)ur yıpl payandayia, denlldi.

ffiery
Ya,ptİe le?:,ieiden başlemak geı€lttlğinl ön!

6ılı,-.ı,ilei,, aıı.laşçsızlıkla. daı kg,f aiiİ;hiı ıuç]an_
{1i.

}ı5.|ı}'ıirıT I

__. üi,c§ ınt}şıeri buiai,ını da }japişa 6ııiı.ı
başl.ıyacağın, diyordu,

tsirtrrdtın mfuleriier iaaı
.,- Frii;il]idaya dtı !,ıçş y61 İ,r1,\.ü, ığa rrıadeu

rniıü]tı,;]ı1 l].işlayrv€f bil,;,*fındeo, diyorlardı.
()l,eki n-Jilİaİlarrn btı}.le y&paraİ üıa"tı çok

rriuŞl€ı,] 1ıpi;ıdlkiarıni ş{,ıyiÜymlaıdı.
I}erk9n,
_- P,j.i,aj]Cıa da ölJerılii cıeajltüıİ, öneğıu olaö

ıııiişieilcii;, çet'imeJle oaşlariııı. lBir ııeİa ıııiiş-
it]i,isj ccilı..:-r]n yapr rıasr! oisa 3,,;-ıpılııtfu"

,\{İ:..ır,l,i çıeaidr*ı Jçir, ün;,çapj §ag]irlıl a:a_
taiii1, yilisi] yaptnln 5ağiaü-iilğinn inanüjacağ!
ıçlt) irıi itlüst€İi çoğa]aCaktr ıııtlsc]eıriri bura§t
}:ek ai,ıl;tsı]ı lilı1.,o:,diı.

Ve p.ı_i,.ıııCa iı§]u]ii ai* kü]ılaiia üiilcii. ]\ılıııar:
_. \"iljiit 09i1 ]iıi]llııl, şi,irği1 ı].ri],iülü, nere-

§lilciell i),1:.].l:aJn lll,iiIl o]s*,'nil,iıİ'jşı. ciiirçr4u,
T'Gtllfjlcıi. ri,_ı;, aı,l,:ia"vciı, tjlin]arln htpsi fıısa fiso,
L;ııl 3,ı:ui bri üsu] buid,rıİn. siz ijeİllm u5ule bs-
ı<,,::, d:1,. .,,:.a,ı. edir o;rl,ı,

_.- İ\i];] jr b,. _çı_"l:i us,J1? fl:_Ve JjIli]d]i_-l_ıılcj6:
- - i.) : i 1_, ;, rrl,!-ışi.ğİi i]Opia]:il;rjİ,/ ö ıİt.i ii:d,1.1] gi §ll _

i:ı] eii,lr:li*",, Lıgn tıeie ınülıLeri:çi buiayıul, 5,a,-

iJ].,i tla§ı] ıisa yaparılı, elil,uı.du, l'e yapı sade
Leıl]4içieJi ;ı,iy:ıirr,az. şade pa:,,arıdayla ds },apli-I;lj; ul,,{,OGIl:i.:;ıık o]aı,ııh carnı orıa;ıı k,ı3ar-
s:l,. i ;l n ı,eJlCcl,eler ıe pe5 e çıkar, ıenıeii üç sa_
j1)]._ P. 5 jir§,il. gfi air;a da, İ,aı,ııR r,ıı'asıııl yerieş-
tiıiisiı. iı'ıjııııtri;k tarihjrüe b*:J,ük katl,iı oiur,
§.'İü]ıİ6.iılü bir şey Çj,iİar ortğ.rla. ŞlrTldlr. ka-
dı.r i<inrs,J alı]edenıedi böyio§ini, bütün bııniır
l]cniı1, üiıe] buluşlarım dönı$rı* iızuılacL.

Ve;

- Yap.jJa temelrien başlanır, |rilin: bolıl*
§i:!.ır]ii"çcr, diı,şplur', büiün öifk1 sıİrt* ınııııa:._
]aIla bi!"iikie suçiaını;tı lıaşiadı.

-- §ı ciemek 5a,|ıu yapıyı. teİl]elden ba§.
i€,nlr. Mö*a§i geçmiş şey!6r buı)]ar. Y€rıl ma_
todcie ierİ!€li bacalarin yeı,lnğ iıoyuyorıal, Elzı
en uyguıı oiani iia budur z.ateıı, 8:ıiffi maiş
teriiğr boyl.Jiin§ aiiş]k, ı]nlar bundan ı.n]iyor
ja.r ü},G dırendikçc direndı.

ııyla§*ı bu )ınb mirnarıa rıiü&rı İrr&rlanıeT
blı, şiire tğİreliı beıkon k€nşrnna mı, yok§8
ayak .r.chııı;ı m;, yokşa anireyc ml 1,.üjıın6§1
gt,lektığlnl ve hangisinın rnüşterilş1 İç!n daha
ç*kinrli 9ıaça.ğını ta],tlştliar. Eazllaİl yapıyı yür-
de yüa l.epttaklak ;,apaiım, bodTum]ar çaüıy§
ge]iİ§e daha orijinğ,]. daha İırakL oluİ, diyır.
iardı. Sıııııiı"ıdi i§ karişti, Nö üıtu5ıOi dii,ç rne-
ı,:iitiıı gi:_t,;,liş beş ol) itiüşt€ri ilt rİllınaİ,v6;ça,İ-
ıi,i,ll]criı11,1 ;)irbif]eİinjı yÜel:rıe tuha,f tühaf «gsr.
Çekıeıl ılıiiıiıl rıır, yohsa 1iılıo1 n,r,,r, di],ç lr*-
<ıı; la oalt,ı,,şa baslad;lır

KeIıiiiııc üegü büluşlhı,i üld.iğuılu ibctia ç-
deı] mjnitİ:

- T,rhef tuhat ne iıa,kı_ı,orsurııız öyln yü_
,urll€, cı,v* iylca sinifleılir oldu.

Sa|üte ı]:,lnaIjaı blr]]lrI+)İ:ne göz ;ilİp,.\ü:l-
İtr,lı. İşie:,iv]e6 Ela.p srç:ıa dtjİ,(ilj!:İ İJıt 31-, ıarid, y,İ,:t:tn yeni sf,s]er diryulııır,a baş]aı.dı:

nir yapl:/a teme]den b.rşlRlIJ, bilim
Dliıu bö.ç}e sĞylüyor.

},/İa§a,i bulads kesiliyor. Oü]jn 1çin şır.]ueu
«ı,rıiaı +rı;ıl., nrLıradlrıa. blz çıkaiıın keİe!et!ne»,
aİi},r bi§ir5]eb henüı mÜmkiİn deği] maşa}ı.

',l]], ,.'' i'l:ıi!l!]
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