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Köy

Çağımızda biitün insanlık, ö- 
»ellikle milletimiz maddî, ma
nevî sefalet ve ızdırsb içinde 
kıvranmaktadır.

Gayri İlmî ve gayri İnsanî 
sol ideolojilerin zorla tatbikin
den doğan bu ıztaraptan köy
lümüz de nasibini almış bulu
nuyor. Köyde ızdırab, sefalet 
ve iniltinin korkunç bir kâbus 
gibi çöreklenmediği hâne yok
tur.

Milletimiz gibi köylümüz de 
kendi haline terkedilmişliğin 
acısı içinde başsız, lidersiz, 
Mmisiz bir vaziyettedir. Ü- 
mit bağladığımız, bizi kurtara
cak sandığımız ve seçip mecli
se göderdiğimiz politikacılar t- 
se, galiba oturdukları koltukla
rın rahatlığı beyinlerine vur
muş olacak ki bizleri ancak şe
fimden seçim? hatırlayabil
mektedirler.

Ve güya köylümüzün kal
kınmasını, nurlu (!) ufuklara 
doğru koşmasını temin etmek 
üzere yapıldığı iddia edilen 
bazı yatırımlar ve harcamala
rın sadece göz boyamak için 
yapılan, plânsız, hedefsiz işler

olduğunu anlamakta gecikmi
yoruz. Öyle ki, köyün zirai 
mahsûllerini işleyecek, köylü
nün rızkını temin edecek fab
rikalar, atö^reler açılacağı; ya 
da toprağın verimini artıracak 
ziraî, teknik tedbirler alınacağı 
yerde, şimdilik köyümüzde pet 
rol lâmbasının yerine^ geçmek 
ten başka hiçbir işe yarama* 
yan elektriğe on binler har
canmaktadır.

Efendiler! Milletin bütüu 
maddî ve manevî gücünü, im
kânlarım plânlı bir şekilde se
ferber etmedikçe; köyü ve köy 
lüyü gerçek ihtiyaçları ve b - 
dirabı ile tanımadıkça seneler* 
den beri lâfını etliğiniz «İkti
sadî kalkmma»nın mümkün ola 
mayacağım siz de biliyorsunuz. 
Bu türlü hedefsiz, asılsız ted
birlerle refahımızın temin edi
lemeyeceğini de idrak ediyor
sunuz.

Ancak« efendilerinizin «sana, 
yiifi ziraati ezmesine imkân 
vermeli, böylece köylü sınıfı
nı ortadan kaldırmalıdır.» di
rektifine uygun olarak hare
ket etmektesiniz. Hem, bu mil 
tetin imkânları, yine bu mille
tin saadetini temin için sarfe- 
dilse» o zaman İstanbul’daki Sa 
lamon’a, Avram’a, Mişel’e... 
barda, kumarda harcayacak, 
yurt dışına kaçıracak pay kal-
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maz değil miY Q zaman vurgun 
gu ithalâtçının soyguncu yahu 
di ihracatçının; istismar imkâ 
nı kurur ve milletimiz kısa za 
manda şerefli ecdadının temi?, 
mazisine lâyık hale gelir, değil 
mi? :
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Ama yağma yok! Milletimiz, 

sırtında oynanaiı kumarın sebe 
bini keşfetmiştir. Buğdayı 85 
kuruşa satıp, hayvanına yedir 
mek için buğday kepeğini 90 g
kuruşa alması garabetini hazır 
îayanlann kimler olduğunu öğ 
renmiştir. Anadolu köy, köy; 
kasaba, kasaba teşkilâtlanmak* 
ta; masonuna, komünistine ve 
bütün millet düşmanlarına me 
zar olacak ölüm çukurlan kat 
maktadır. Güngörmüş dedeler, m
ihtiyar nineler kati hesap gü I
nü için hazırîanmaktadır. *

Mücadelemizde fikrî silâhı Ş
mız olan, ızdırabımızın, sefale 
timizin mesullerini şaşmaz bir 
katiyetle teşhis eden ve kurtu 
luşumuzda bize rehber olan 
Yeniden Millî Mücadele’yi çı
karan siz kardeşlerimize min
nettarız. Allah razı olsun. Ye
diden yetmişe yolunuzda oldu
ğumuzu ve idealleriniz uğrun
da ölmeye hazır bulunduğumu
zu bildiririz. Allah, başarınızı 
daim, kurtuluşumuzu yakm et
sin.

Zafer Hakk’ın ve Hakk’â i 
nananlarındır,

Fethiye Höyu 

Kazan Nahiyesi 

adına Mehmet GÜNGÖR 

ANKARA
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Şahlanıyor yine bu aziz millet 
Diyorlar ki artık biz geliyoruz 
Sağ yumruk havaya hışımla kalkmış 
Sıkılmış inecek biz geliyoruz!

Yeter olsun bunca zulüm hor görme 
Başlasın düşmanı yerlere serme 
Alçak hainlere hiç aman verme 
Korkaklar titresin biz geliyoruz!

Orta, Asya ile Anadoludan 
Konya, Kayseriyle, Mardin, B’oludan 
Ahmet’ten Mehmet’ten, Ali, Veliden 
Bütün millet kalkmış Mz geliyoruz!

Şehirli hemşehrim, köydeki çoban 
Bugün için seni anan doğurdu 
Uyandım geliyom kalbimde İman 
Artık uyandık biz, biz geliyoruz!

Her taraf inlesin tekbir sesiyle 
Cihana nur doğsun her ülkesiyle 
Düşmanlar kahrolsun bunun yasıyla 
Bilmeyen anlasın biz geliyoruz!

Milletime daim düşman olanlar 
Vatanıma sürü sürü dolanlar 
Sütü bozuklan satın alanlar
Kaçamazsınız siz. biz geliyoruz!

Trakya’dan, Batum’dan ve Kıbrıs'tan 
Bingaz’i Trablus, Fasla Tunustan 
Azerbeycan, Hicaz, Mısır Kafkastan 
Türkistan’dan kalktık, biz geliyoruz!

Malazgırd Mohaçlar nice Kosova 
Karşımda duramaz alçak Voyvoda 
Titresin yahudi. Pekin, Moskova 
Farmasonlar duysun biz geliyoruz!

Fatih Sultanız biz devir kapatan 
Yavuz’uz düşmanı önüne katan 
Şehit oğluyuz biz kefensiz yatan 
Barboroslar olmuş, Ü i  geliyoruz!

Kızıl Moskof için bir sürgüyüz biz 
Haçlılar korkusu bir kılmcız biz 
Bunca zulme alınacak öcüz biz 
Mücadeleciyiz, biz geliyoruz!

MEHMET AKPINAR
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KAYSERİBİZ DE SİZ ÎN LE Y İZ

Biz Afyonlu Belediye temiz* 
likçileriyiz. Sabahın 6-6,30 
ğundan akşama kadar bütün 
vaktimiz sokaklarda geçer. l>er 
dimiz büyük, fakat! derdimizi, 
halimizi bilen yok. Soğuk, yağ 
mur, kar demeyiz şehri binbir 
güçlükle temizleriz.

îslâmdan uzak, şımarık in
sanlar eline geçeni sokağa a- 
tar ve zerre kadar bizim ızdı- 
rabımızı hissetmez, bize acı
maz. Süpürürken elimime geçen 
nice gazeteler, nice kâğıtlar 
var. Müslümanların durumunu 
bunlardan anlamak bile müm
kün ve kolay oluyor. Bazan 
tamamen çıplak kadın resim
leri, normal insanın haya du
yacağı açık-saçık resimler gö
rür ve nefretle yırtar, süpüru 
rOz. Bazan da içinde ayet, ha 
dfo bulunan, fceae kftğıtı yapıl

mış gazeteler görürüz. Üzün
tüyle hemen yerden kaldırır, 
ağlıyarak cebimizde saklarız.

Aybaşında aldığımız 3400 li
rayı ev kirasına mı, su parası
na mı vereceğimizi şaşırır, ya
rı aç, yan çıplak yavrularımı
za karşı mahçup aybaşını bek< 
leriz.

Acaba, şu yevmiyesi binler
ce liraya gelen adamlar hiç 
düşünmezler mi? Allah’a şük
retmeleri gerekirken, günleri- 
îd gün etmek İçin sabahlara 
kadar içkiyle kumarla ömür tü 
kaimeye utanmıyorlar mı?

Bırakın bunları, peygambe* 
rimizin lânetlediği, karıştırıcı, 
pis millet yaltudiler de bizim 
memleketimiz de söz sahibi o* 
luyorlarrmg. Mücadeleci bir 
ge&dft «BİlrötıManna göre; h  
tpöbuln İzmir gibi büyîük şe

hirlerimizin en güzel yerlerin
de yaşarlar ve bizim almteri- 
mizi İsrail'e kaçırırlarmış.

Şehit, veren, kan akıtan bizim 
dedelerimiz mi, yoksa bunların 
hain ecdadı mı? Bu soruyu ne 
olur şu devlet adamlarına bir 
duyurun.

Izdırabımızı sizîn dindirece
ğinize yürekten inandık. Çün
kü siz de bizim gibi, belki biz
den çok ızdırap çekiyor, millet 
için gözyaşı döküyorsunuz. A* 
eizane arzulahim var; Allah rı
zası için, şu milleti iyi çalışın 
da kurtarın temiz yavruları
mız, mücadeleci kardeşlerimiz.

ALLAH SİZİNLEDİR
BİZ DE StZİNLEYfö:

Afyon’dan bir gmp gopçü 

AFYON
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Milletin imarı, ahlâk, kültür 
tarih ve menfaatine bağlı

haftalık siyasî 
MİLLİ DÂVA MECMUASI
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İnsan Hakları Çiynenemez

w

12 Mart cuma gününden beri gelişen hadi» 
seler, hükümet programının okunuşundan beri 
yeni bir safhaya girmiş bulunuyor. C.H.P den 
transfer, tarafsızlaştırılmış bir Başbakan namze
dinin başkanlığında yeni bir kabine ve progra
mı... Bu programın İlmî ve Türkiyenin mesele
lerini kuşatan bir tedavi reçetesi olması zaten 
düşünülemezdi. Zira beş on günde hazırlanan 
bfr programın İlmî esaslara dayanmış olmasına 
ve Türkiyenin problemlerini, Türkiyenin husu
siyetleri içinde yakalayan ve çözen bir mahiyet 
arz etmesine imkan yoktu. Çünkü programı ha
zırlayanların ne âlemşumûl bir doktrinleri, ne de 
sağlam bir ilmi metodları yoktur. Bu program 
ayrıca halkın tasdikine sunulmuş ta değildir. Bu 
haliyle program olsa olsa, bazı niyetlerin ve 
arzuların bir karışımından ibarettir. Ve üzerinde 
durulması lâzım gelen de, kesin olarak, bu istek 
ler listesidir.

Bu istekler listesi, prensipleri (!) sıraladık 
tan sonra, Toprak - tarım reformu, Millî Eği
tim reformu, Maliye reformu, Hukuk reformu, 
Devletin yeniden düzenlenmesi, Enerji ve Tabiî 
kaynaklar reformu, ile Dış politikaya ait bazı 
temennileri ihtiva etmektedir. Belirttiğimiz gibi, 
bu tedbirlerin ilmin verilerine Türkiyenin ger
çeklerine ve milletimizin temel isteklerine ne 
derece uyduğu, belli değildir. Ancak, demokra- 
si sadece hukuk kitaplarının sahifelerinde kal
mağa mahkum değilse, en makbul tedbirlerin 
dahi beklenen neticeyi vermesi için, halkın rı
zasını kazanmak, aranır.

Bugün halkımızın tasvip edeceği bir progra
mın ilk maddesi v£ sözü «Türkiyenin yokoluşa .çL 
den yıkılışını durdurmak üzere, Tüririyedeki 
buhranın sebebi, ekonomik, politik, sosyal huzur 
suzluğun kaynağı Yahudi emperyalizminin ve i 
leri karakolu olan komünizmi ortadan kaldıracak 
sosyal siyasî, ekonomik tedbirler ve bu tedbirle
re kılavuzluk eden temel görüşlerimiz;» diye baş 
layacak bir program, milletin tasvibini kazana
bilirdi.

Zira, daha önceleri de sık sık belirttiğimiz 
gibi, Türkiyede bir millet, kendisini yok etmeye 
uğraşan düşmanlan ile savaşıyor. Kavga Müs* 
lüman - Türk milleti ile, milletin iç ve dış düş
manları arasındadır. Millet inancını, tarihini, 
ahlâkım, vatanını, devletini korumak için çırpmı
yor. Düşmanlarımız ise, gizli-açık, silâhlı silâh
sız, kanunî - gayri kanunî her mücadele şeklini 
kurarak, melun vazifelerini devam ettiriyorlar. 
Türkiyede bu mücadelenin varlığını ve mahiye
tini inkar, hıyanet değilse, ancak gafletin eseri 
olabilir. Ve bu mücadele kesin neticesini alası« 
ya kadar devam edecektir. Ya millet zafere ula
şacak, ya da düşmanlar...

Milletimiz kendisine karşı yönelen tehditle
re, tecavüzlere bir kuzu uysallığı içinde teslim 
olmayacaktır. Böyle bir şeyi beklemek, en büyük 
hamakâttır. Millet, yaşayan her canlı varlık gibi, 
tevbihlere cevap verecektir. Tecavüzler kimden 
ve nereden gelirse gelsin, millet reaksiyon gös
terecektir.

Kurulacak hükümet, her şeyden önce mil
letin hizmetinde ve onun hayat kavgasında hiz
metkârı olduğu şuurunu taşımalıydı. Ve taşı
malıdır. Bir iktidar milletin hizmetinde olunca 
milletin düşmanlarını bilmek, düşman projeleri
ne karşı halkı uyarmak ve tedbirler almak mec
buriyetindedir. Türkiye de ve dünyada bütün mil 
letleri tahrip eden beynelmilel yahudi emperya
lizmi ve doğurduğu kültürel politik,, ekonomik 
ve sosyal krizler hakkmda gerçeğe dayanan bilgi
ler bulunmadıkça, realist tedbirler hazırlanma
dıkça ve bu tedbirler tam bir feragat ve cesa
retle tatbik edilmedikçe, Millete hürmet iddiası 
bomboş bir laftan ibârettir.

Program ise ne Türkiyenin tarihle kesinleş 
miş düşmanından ne düşmanın hazırlıkları ve
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plânlan karşısında alınacak tedbirlerden bahset
miyor.

Bütün Anayasaların meşrûluk şartı olan, 
«Milletin hayatının korunması» üstün prensibin 
neticesi olicak hemen hiç bir tedbir yok.

T ü 'r  k i y e  y a h u d i  b e z i r  
ganlannm pazan haline gelmişken; milletimizin 
elinden serveti, vatanı, ahlâkı ve tarihi koparılıp 
alınmak üzereyken; millet düşmanı, kozmopolit 
Liberal maskeli yahudiliğin ihânetlerinden 
bahis açmamak, sözle ifâde edilmeyecek garâbet- 
tir. Komünizm 1968 den bu yana, kaşarlaşmış 
pilitikacıların himâyesinde ve devletimize çörek
lenmeğe çalışan yahudi uşağı masonlann des* 
teğinde silahlı, bombalı ve tüfekli dolaşa bilmek 
tedirler. Daha dün denecek kadar kısa bir za
man önce, O.D.T.Ü, Hacettepe yurdu, S.B.F. yur
dunda polise askerle müsâdeme edenler kimler
di? Acaba Ankara ve îstanbulda banka soyan, 
adam kaçıran ve öldüren haydutlar kimlerdi? 
Daha Kurban Bayramı arefesinde Mehmetçiğe 
«Faşist Ordu» deye saldıranlar kimlerdi? Acaba 
Gen. Kur. Başkammızm Bayram bildirişinde, Kış
lalara tecavüz ettiklerinden bahsettikleri kimler
di? İşte programdaki bir kısım gayri ilmi istek
ler karşısında bütün halkın sorduğu, soru budur, 
bu hümûmet neye kuruldu? Şimdi ne yapıyor? 
Yurdu komünistlerin cinâyet ve hiyânetlerinden 
temizlemek için kurulan hükümet komünizmden 
bahis bile etmiyor» Gerçekten durum budur. Bu 
arada, Milli Eğitim reformundan bahseden prog 
ram bölümü sarâhatten uzak fikirleri sıralama
sına rağmen, kesin olarak, «İnsanlara devir ve 
ferağ edilemez bir şekilde Allah tarafından veril 
miş olan... ilim öğrenme ve ibâdet hürriyetini» 
ortadan kaldırmağı hedef olmaktadır.

İnsanların tabiî haklannı kısıtlayan hiç bir 
tedbir meşrû değildir. Türkiyede İslâmiyet!, bir 
ilim olarak ve hiç bir kayda tâbi olmayarak öğ
renmek, Anayasanın teminat altına aldığı haklar
dandır. Sosyalizm, materyalizm, nasıl bir incele
me ve öğrenme konusu ise, İslâmm öğrenilmesi
ne mâni olarak davranışlarda bulunmak, demok
rasi ile bağdaşmaz.

Bu arada, hükümet programının dışında ka- 
şarlaşmış din düşmanlığının tezahürleri de gö
rülmeye başlamıştır. Ezanın değiştirilmesi tek
lifi, Kur’an kurslannin kapatılma arzusu, din 
düşmanlarının hortladığını gösteriyor. Şunu ha
tırlatalım ki; ne ezanı değiştirmek, ne de Kur*- 
anın öğrenimine mâni olmak mümkün değildir. 
Laiklik, en kaba manasıyla din ve devlet işleri- 
nin ayrılması ise, yani dinin devlet işlerine, dev- 
letin de din işlerine müdâhale etmemesi demekse, 
ezanın değiştirilmesi hiç bir kanunun mevzuu o* 
lamaz. Kanun çıkarmakla ayın doğmasına veya 
dünyanın dönmesine ne kadar müessir olmak 
mümkünse, ezanı değiştirmek te o kadar müm
kündür. İyice bilmelidir ki, din, nâmus, vatan 
ve millet için kanını seve seve akıtan bu millet 
ezanı değiştirme gibi, yönetimlerini dikta ka
bul etmeyecektir.

Ezan, İslâmm sembolüdür. Ezan hakkmda 
bir fikir yürütmek için önce, müslüman olmak 
şarttır. Yoksa İslâmî, bir manav vitrini gibi, di
ledikleri şekilde değiştirme arzusunda olanlar, 
müslüman değillerdir Müslüman olan, İslâma bü 
tünüyle inansın aksi halde «ben müslüman deği
lim» demek esâretini göstersin. Hem müslüman 
gözükmek, hem de İslâm düşmanlarına gönüllü 
uşaklık etmek ahlakî bir davranış değildir.

Nazarımızda, ezanın değişmesini ileri süren 
lerin, Harpte Mehmetçiğin, «Allah Allah sedâsı 
yerine, (Hurra! Hurra!) narası duymak isteyen 
hâinlerden, farkı yoktur.

Millet, geçiçi hükümetten, hayalleri ve za
rarlı telkinlere kulak kabartmayı bırakıp, üni
versitelerin yataklık ettiği KızılterÖrii durdurup, 
durdurmayacağını bilmek istivor

Yeniden Millî M ücadele
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Yunana, Fransıza, İngilize Karşı 
Korunan Hürriyetler, 

Yine Korunacaktır
 ̂ .  *

Millet, hürriyetlerini korumaya 
kararlıdır. Çünkü onu, hayatı paha
sına kazanmıştır. Millet, vatanını, 
devletini, namusunu korumak için 
can verirken, esarete karşı nefret 
duyduğu için, inancını yaşayamadı 
ğı çin can vermişti. Eğer, bir Yu* 
nanlı gibi yaşayabilseydi, bir Ingiliz, 
bir Rus, bir Fransız gibi yaşayabil* 
şeydi, herhalde bunlara karşı müca 
dele vermesine lüzum kalmazdı.

Millet biliyordu ki, şu veya bu 
emperyalist devlet gelir, vatan üze
rinde taht kurarsa, ne kadar mukad 
des bildiği değeri varsa imha edi
lirdi. Tasfiye edilirdi. Artık namusu 
kalmazdı. Ezanı susardı. Bayrak se 
malardan indirilir, yerine paçavra
lar geçirilirdi. Devlet, Rum palikar
yalarının işkence mekanizması olur., 
çan sesleri milleti kâbuslar içerisine 
düşürürdü. Millet, bütün bu menhus 
akibetler olmasın diye, baltasıyla, 
kazmasıyla ve şehid dedesinin miras 
bıraktığı tüfeğiyle kanlı bir boğuş 
maya girdi. Yaşayacaksa, müessesele 
riyle birlikte yaşayacaktı. Dini, dev
leti, ahlâkı olmadıktan sonra yaşama 
nm' manası var mıydı?

İşte bu boğuşmada millet muzaf
fer oldu. Bir Sevr vardı. Millete zor 
ia dikte ettirilmiş istila ve imha an- 
laşmasıydı Millet yırttı: parçaladı
ve emperyalistlerin yüzlerine çaldı 
Topuyla, tüfeğiyle bütün millet düş
manlan, yedi yaşındaki yavruların, 
yetmiş yaşındaki dedelerin, bacıla 
nn ve yağız delikanlıların, bu ölüm 
kalım mücadelesinde dize geldi.

Bugün, rum artığı mıdır, moskoi 
beslemesi midir, İngiliz ajanı mıdır, 
nedir, birkaç cırtlak ses çıkıp, mil
letin kanıyla koruduğu değerlerine 
dil uzatmaya, el uzatmaya çalışıyor.

Onlara göre «ezan değiştiribneliy- 
miş9 Ve türkçe okunmalıymış. Oku
mayana da bilmem ne kadar ceza ve

rilmeliymiş. Bu sesler Türkiye'nin 
Cumhuriyet Senatosunda hasbelka
der yer almış bir meyhanecibaşımn 
sözleridir. Bu sesler şeflik devirle 
rinin artığı menhus bir hatıranın 
canlanmasıdır. Mü’mini erin zindanla 
ra atıldığı, Kur’an okuyanların ken 
di devletine, hayatını vermekten çe 
kinmeyeceği devletine, çöreklenmiş 
Millî Mücadele kaçaklarının emirle
riyle baskına uğradığı devirlerdi ve 
bu devirler, milletin sabırlı protesto« 
suyla, tıpkı istilacı rum palikaryala 
rı gibi defolup gitti. Fakat, müsait 
bir ortam bulduğunu zannetmiş olma 
lı ki, İzmir’de Gül Ağacı Meyhane 
sinde sarhoş eğlendirmekten CHP’ 
nin lütuflarıyla senatörlüğe gelebil 
miş Necip Mirkelamoğlu diye birisi, 
ezana dil uzatmaya kalktı. Ulan (O 
kuyucularımızdan özür dileriz) Tür
kiye, senin meyhanen mi ki istedi
ğin tasarrufta bulunasın? Müezzin 
senin meyhane cazgılarmmı ki, iste
diğin havayı çaldırasın? Ezan senin 
(hâşâ) sarhoş eğlendiren düzmele
rin mi ki, istediğin şekü veresin? 
Ve millet senin, kafa çeken müşte
rilerin mi ki, istediğini dinletesin? 
Sana söylenecek söz bulamıyoruz bu 
rada. Zira mecmuamızın muhtevası, 
senin vasıflarını anlatacak düşük ifa 
deleri kaldırmaya müsait değildir.

Garip olan husus şudur ki, bu a- 
dam hâlâ senatördür. Ve milletin 
meselelerinin konuşulması lâzım ge
len meclislerde sandalye işgâl eder. 
Milletin inancıyla açıkça alay eden, 
milletin inancına hakaret eden bu 
adam hakkında takibat açılmaz. Sos 
yolojik bir gerçektir ki, bir toplulu
ğa devamlı hakaretler olur, tonlu
mun aziz bildiği kıymetleri çamur
lara bulanır, millet adına hüküm ve
ren ve takibat yapan müesseseler su 
sarsa, sosyal patlamalar her an bek
lenmelidir. Millet, o noktada, kendi

sini temsil edecek olan fakat yeter
siz kalan müesseseleri aşar ve bizzat 
meselesini halleder. Haklan korun- 
m azsa, ihkak-ı hak yapar. Bu sosyo 
lojik bir realitedir. Şimdi millet bek 
lemektedir. Ve temsilcilerinden bu 
ve buna benzer hakaretlerin hesabı 
nın sorulmasını istemektedir.
BU ORTAM NASIL MEYDANA 
GELDİ

12 Mart muhtırasının, milletin ha 
yatının tehlikeye girdiği ve komü
nist tecavüzlerinin arttığı bir zam a e 
da* milletin isteğinin dile getirilme 
si şeklinde anlaşılması istenirdi. Mil 
let böyle beklerdi. Kendi ordusu, el
bette milleti korumalıydı. Ve 12 
Mart muhtırasını veren Ordu Kuv
vet Komutanlarının duygusu buydu. 
Lâkin, bulanık suda balık avlamayı 
prensip kabul eden teşkilâtlı şer kuv 
vetler fırsattan faydalanmayı denedi 
ler. Beynelmilel masonluk ve komü
nizm aîanlan ve teşkilâtlan vasıta
sıyla muhtırayı bulandırmayı dene
di. Vatanın yok olmamasının ve mil
letin yıkılmamasının tek garantisi 
milü müesseselere karşı namussuzca 
bir harp açıldı. Basın ve yayın vası- 
talan ile devletin en mühim mevki
lerine el koymuş hain kuvvetler bey 
nelmilel masonluk ve komünizm, kar 
şılanndaki engelleri yıkmaya karar 
verdiler ve propagandaya başladılar. 
Komünizme göre, ahlâk, namus, 
din, milliyet üst-yapı idi ve tasfiye 
edilmeliydi. Bütün bunlar afyondu. 
Ortadan kaldınlmahydı. Masonluk, 
yahudiliğin ileri karakolu olarak, si- 
on hakimiyetini kurmakta vasıtaydı. 
Onun hedefi de, millet, din, namus 
gibi delerleri yıkıp insanlan hay
van sürüsü haline getirmekti. Fakat 
Türkiye’de, milletin hayat güneşi İs- 
lâma direkt hücum edilebilir,miydi? 
Bu mümkün değildi. O halde, önce 
Islâmın müesseseleri yıkılmalıydı

Kur’an Kurslan, İmam-Hatip Okulla 
rı, hoca, imam, vaiz ne varsa haka
rete uğramalıydı. Uydurma haberler 
le darbelenmeliydi. Ne kadar adî ha 
dise varsa, doğruluk ve yanlışlığına 
bakmaksızın bu konuda bir namus 
ölçüsü tanımaksızın, onlara izafe e> 
dilmeliydi Ve öyle yapıldı. Basın, 
Kur’an Kurslan ve İmam-Hatip O 
kulları aleyhine, harb açtı. Onlara 
göre; Kur’an Kurslan ve t. H. Okul 
lan devrim düşmanıydı. Atatürk dü$ 
maniydi. Laikliğe aykırıydı Onun 
için birşeyler yapılmalıydı. Milletin 
dinî ihtiyaçlan tatmin edilmediği i- 
çin, kendi kendine harekete geçme
si boş şeydi. Bir hristiyanın, bir ya* 
-hudinin okullan vardı. Kimse el sür 
mezdi. Papaz yetiştirir, Kıbrıs’a gön
derir ve orada kardeşlerimizi katlet 
tirir; ses çıkarılmazdı. Havralar, ki
liseler hani hani çalışır, gidip kont 
rol eden olmazdı. Nedense camiler 
kontrol edilir, hocalar hapislere atı
lırdı. Hapishanede bir tek papa2 
var mıdır? Bir tek haham var mı* 
dır? Bu adamlar, bizi bu kadar mı 
seviyorlar? Bunun için mi bizi, İs
tiklâl harbi yıllannda arkadan vur
dular?

Fakat her nedense Türkiye’de yal* 
nız müslüman, inançlarından dolayı 
kınanır. Yalnız müslümanın din ada 
mı, tecavüze uğrar. Hapse atılır. 
BAHANEYE BAKIN

Hükümetin programına kadar 
geçen İmam-Hatip Okullan meselesi 
ve hergün Pravda olabilmek için çır 
pman komünist basında takdim edi
len Kur’an Kurslan hakkmdaki ba
hane, o kadar sahtekârca ve haince* 
dir ki!. Diyorlar ki, laik bir devle! 
İmam-Hatip Okulu açabilir mi? Dev» 
let eliyle din eğitimi yapılabilir mi? 
Diyelim ki yapılamaz.

Millet de dinî ihtiyaçlarını gider*
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'  Geçici KabineDİn Programı Hayalidir 

ve Türkiye’nin Gerçeklerine Aykırıdır

mek ve îslâmca yaşamak istiyor. O 
halde, millet kendi ihtiyaçlarını ken 
di gidermelidir. Bunun için Kur’an 
Kursu açar. Hayır, o da olamaz. Çün 
kü kanunsuz müessese açılamaz.

TMvhîd-i tedrisat kanunu vardır 
Bu manidir.

İmam-Hatip okullan, devlet laik 
olduğu için kurulmamalıdır, Kur’an 
Kursu da, kanunsuz olduğu için te
şekkül ettirilemez. Diyanete, devlet 
laik olduğu için yatırım yapılmama
lıdır. Mujıtar bir Diyanet İşleri de, 
«korkudan» kurulamaz. O halde ne 
yapmalıdır. Çıkarın geveleyip, dur
duğunuz pislikleri beyler! Açıkça, 
biz Türkiye’de İslâma hayat hakkı 
tanımıyoruz, deyin de millet bilsin, 
gerçek yüzünüzü, iğrenç emellerini
zi. Fakat onu da söyleyemezsiniz. 
Çünkü arpalıklarınız kesilir. Millet si 
ti beslemez.

ANAYASANIN MADDELERİ 
AÇIKLANMALIDIR,

Anayasada inanç hürriyeti ile ilgi
li maddeler, hiçbir istismara mey
dan verilmeyecek ve sadece milletin 
menfaatleri ve ideolojik yapısı hesa 
ba katılarak açıklanmalıdır Şimdi 
laiklik, inanç hürriyeti v.s. gibi mad 
deler, masonlara ve komünistlerin 
elinde, milletin inançlarını itham e- 
debilmek için vasıta olarak kullanıl
maktadır. En hızlı bir komünist, en 
fanatik bir mason dahi, İslâm bahis 
konusu olunca yapışıyor laikliğe ve 
başlıyor ithama. Başlıyor, millete 
küfretmeye. Ve milleti koruyacak 
hiç kimse çıkmıyor. Anayasa «Kim
se, dini inanç ve kanaatlerinden do 
layı kınanamaz», «Herkes vicdan ve 
dinî inanç ve kanaat hürriyetine sa
hihtir.» dedi§i halde, bütün millet 
düşmanlan İslâm’a hücum ediyor 
Fakat, bunlara mani olunmuyor. Müs 
lüman bir kadın, dininin emri oldu 
ğu için başını örtmüşse, fahişeliği 
normal gören bütün hainler, salyalı 
ağızlarla hakaret etmeye başlıyorlar 
Bir vaiz, kürsüde, tslâmm bir pren
sibini açıklıyor. Başlıyor, bütün şom 
ağızlılar, laiklik destanı okumaya

Şimdi ortada iki sık vardır*

1— Millet, kendi inançlarını, bü 
tün müesseseleriyle yaşamak istiyor. 
Hiçbir müessesesinden vazgeçmek is 
temiyor. Ya bu kabul edilir; Ki, vic 
dan hürriyetinin ve laikliğin gerek
tirdiği budur. 2— İkincisi de, mille 
tin inançlan, dizgini elinde bulundu
ran ve Anayasanın maddelerini yo
rumlamaya selâhiyetli makamlarca 
budanır. Yani İslâmın, bir kısmı atı 
lir. Yalnız bu adamların istediği İs
lâm kalır ortada. Bu da İslâm değil.
O adamların uydurduğu bir din olur.

Bu iki şık halledilmesi gereken 
mesele olarak ortadadır. Ve millet 
beklemektedir. Bu güne kadar, vu
ku bulan hadiseler, maalesef mille
tin istekleriyle taban tabana zıt ol
muştur. Ve bir şebekenin arzularına 
uygun olarak gerçekleşmiştir. Türki 
ye’de yalnız İslâm’a - o da millet İs« 
lâma bağlı kalırsa masonluğun ikti
darı devamlı olamaz diye - hayat hak 
ki tanınmamıştır. Darbe vurulmuş
tur. İslâm’ın tedricen ortadan kaldı 
nlması için, ne mümkünse, yapılmış 
tır. Millet direnmiştir. Onlar hücum 
etmiştir. Millet karşı koymuştur. Mü 
lî heyecan söndürülememiftfr. MilH 
idealler yokedilememiştir. Ve millet

kendi değerlerine dömi§ün heyecanı 
içindedir. Şimdi bütün millet düş
manlarını' kudurtan budur. Bunun i- 
çin haince komplolar düzenlenmek- 
tedir.

Sanki başka iş yokmuş gibi, ban 
kalar soyulmuyormuş, adam öldürül 
müyormuş, okullarda dinamit patla- 
tılmıyormuş, bütün bunlar tmam-Ha 
tip Okullannda vuku buluyormuş gi 
bi, «Reform yapacağız ve Anarşiyi 
durduracağız]» diye gelen hükümet, 
Millî Eğitim Reformunda yalnız I- 
mam Hatip Okullan ele alınıyor 
Hem de birinci maddede.

MİLLET DİRENECEKTİR

Meyhanecibaşı Mirkelâmoğlu ve 
ona benzer İslâm düşmanlanyla ay
nı paralelde yapılacak hareketler 
milletin protestosuyla karşılaşacak
tır. Programa alman muğlak ifade
ler, eğer milletin aleyhine İşletilme
ye çalışılır, mason localan ve komü 
nİst hücreleri, silahlı komünist cani 
leri dururken dinî müesseselere, 
Kur’an Kurslanna, İmam-Hatip Okul 
lanna el uzatılırsa bu îyî sonuçlar 
doğurmaz. Millet mukavemet eder. 
Karşı koyar. Ve Anadolu’da, millete 
düşman bütün kuvvetler imha edi
lir. Sosyal psikolojinin ortaya koy
duğu gerçek budur. Cemiyetlerin ta
bi olduğu kanunlar, en az fizik ka- 
nunlan kadar katî neticeler verir. 
Tecavüz tepkiyi doğurur. Millî kı
yamlar karşısında nasıl, yedi düvel 
duramamışsa, onların artıklan da 
duramaz.

Bilinmelidir ki, Türkiye, Bizans 
tekfurlarının Türkiyesi değildir. Tür 
kiye, Alpaslan’ın hainlere kan kustu 
ra kustura aldığı ve milletine miras 
bıraktığı Türkiye’dir. Türkiye, düş
man çizmelerinden kurtuluş mücade 
lesi vermiş bir vatandır. Bu vatanı 
korumak için can vermiş bir mille
tin nesli, düşman kuvvetlerin murah 
has heyeti gibi, millete şart dikte et 
tirmek isteyen, hangi kuvvet olursa 
olsun karşı koyacaktır. Millet kasap
lık koyun değildir, artık. Millet, en 
sudan bahanelerle, topa tutulmak, 
hücuma uğramak zilletine katlanma 
yacaktır artık. Millet teşkilâtlanmak 
tadır. Rehber kadrolara sahiptir. Mil 
Iet kanı ve canı pahasına elde ettiği 
haklanndan zerresini bile terketme- 
yecektir. Din, vatan ve millet düş
manlan, ihanetlerini birleştirseler bi 
le, millî kuvvetlerin korkunç protes
tosu millet düşmanlarını ihanetleriy 
le birlikte imha edecektir,

Günlerden beri beklenen prog 
ram nihayet ilân edildi. Başbakan 
Nihat Erim’in iki yardımcısının 
başkanlık ettiği komisyonlar ta
rafından hazırlanan program hak
kında geniş tahlili, daha sonraki 
sayılanınızda yapacağız. Fakat 
şimdiden program üzerinde bir
kaç söz etmek gerekirse denebi 
lir ki:

1 — Amerika’dan veya şuradan 
buradan çağrılmış uzmanlann ha
zırladığı program bir takım pren
sipleri ihtiva ediyor. Bu prensip
lerin hiç birisi, tek manalı, ma
nasında herkesin ittifak ettiği 
şeyler değildir. Çeşitli ideolojik 
gruplar, bu prensiplere ayn ayn 
mana vermektedir. Kabinenin için 
de bir homojen yapı mevcut de 
ğildir. Kabine üyeleri de değişik 
ideolojilerin mensubudurlar. Bu 
şartlar altında, herkes, program 
da bahsedilen prensiplere ayn ay 
rı mana verecek ve bunların işle 
yişi de ayn ayn olacaktır. Mese 
lâ: «Reformcu tavır, dinamik dav 
ranış, Atatürk ilkeleri, modernleş 
tirme, sosyal adaletin gerçekleşti 
rilmesi gibi prensiplerin hududu 
ve şümulü kesin ve objektif de 
ğildir. Devlet müesseselerinin şu 
veya bu mevkiinde bulunan deği 
şik inanç ve düşünceye sahip in
sanlar bunlardan ayn ayn mana 
çıkarmaktadır. «Devrim»!, «sos- 
yal adaleti gerçekleştirme»yi «re 
formculuğu» sosyalist t i r  görüşle 
değerlendiren insanla, millî ide
allere bağlı düşünce sahibi insan 
arasında fark olacaktır. Ve bu du 
ram programın, çeşitli taraflarn 
çekilmesine vesile olacaktır

2 — Yukarıda bahsi geçen vc 
programın niteliğini ortaya koyan 
prensiplerin nasıl ve hangi vasıta 
iaria gerçekleştirileceği de hayali 
olup, hiçbir ilmi esasa dayanma
maktadır. Sanayi reformunun, mil

** lî eğitim reformunun, toprak re
formunun» nasıl ve hangi vasıta
larla gerçekleştirileceği tesbit e 
dilmemiştir. Türkiye’nin şartları
na uygun olup olmadığı, uygula
nırsa neticelerinin ne olacağı he
saba katılmaksızın ve basının pro 
pagandalarına kapılarak tesbit e- 
dilmiştir

3 — programın, ilkeler ve it* 
formlar bölümünde realist değil 
dir. Reform yapabilmek için her 
şeyden önce, Türkiye’nin buhranı 
iyi tesbit edilmelidir. Ondan son 
ra da buhranımızın sebepleri İlmî 
bir tarzda ortaya konmalıdır. Bub 
ranımızın kaynaklan ve sebepleri 
nelerdir? Zira, Türkiye’de buhra 
na sebep olarak çok çeşitli şeyieı 
gösterilmektedir. Acaba buhranı 
mızin sebebi, materyalistlerin (ko 
münist-sosyalist, mason, ortanın 
solcusu v.s.) söylediği gibi iktisa 
dİ midir? Yoksa, ideolojik mi? 
Yani, milletin ideolojik yapışma 
zıt sistemlerin uygulanması mı? 
Anarşinin yok edileceği söyleni
yor, lâkin anarşinin kaynağı hak
kında tek cümle yok. Türkiye’de 
millete hayatı haram eden, rahat 
yüzü göstermeyen komünist hare*

setler Hakkında tek kelime yok. 
Komünizmin millet hayatım bu
landırdığını ifade eden tek cümle 
yok. Sanki İsrarla bundan bahset
mekten kaçınılmış.

4 — Komünist canilerden olâm> 
ğu gibi, onun palarianmasmı se
bep olan beynelmilelci mason tef 
kilâtından da bahis yok. Muhtıra
nın verildiği zamandan bugüne ka 
dar, devamlı toplantılar yapıp, 
karar alan ve millet üzerin« örfim 
cek ağı gibi sarılmış mason teşkl 
lâtlan sanki kasten gizlenmiş, tk 
tisadî krizimizin sebebi sanki, köy 
lünün 10-20 dönüm toprağıymış 
gibi, sanki köylüye beş dönüm top 
rak verilirse ızdırabı bitermiş gi
bi, sanki şimdi elinde toprak o  
lanlar kendisini geçindirebiliyor- 
tnuş gibi «efsanevi toprak refor
mu» birinci maddeye alınmış. Mil 
lî serveti kontrolüne alan, gayn 
millî azınlıktan hiç bahsedilme
miş. Türkiye’nin ekonomik ve si
yasi krizinin failleri ve sebepleri 
nelerdir? Sanki kasten bu gerçek 
gözden kaçınlmış. Halbuki, buh
ranımızın mesulleri billnmekshdn, 
ona çözüm getirme imkânı yok
tur. 200 yıldan beri devlet bünye
sini kemiren, büyük devletimizi 
yıktıktanve bizi Anadoluya hapset 
tikten sonra, şimdi de servetimizi 
soyarak, sıhhatimizi darbeleyerek 
tarihinizi lekeleyerek, siyasî ha
yatımızı, düşmanm politikasına &- 
let ederek bizi tarihe gömmek is
teyen beynelmilel yahudilik ve o- 
nun ileri karakolu masonluk hak 
kında, düşünmek lüzumunu bile 
duymamışlar. Milletin hayatı üze
rinde bundan yıllârca önce, düş
manlara verilmiş teminatlar göz
den geçirilmemiş. Halbuki bir NA 
TO ne kadar düşünülüyorsa, LO- 
ZAN’da o kadar hesaba katılma
lıydı. Fakat bunlar nedense hasır 
altı edilmiş

5 — Millî Eğitim Reformu da 
hayalî prensiplerle dolu. Sanki 
bütün mesele İmam-Hatip Okulla 
n  ve Dîn Eğitimi imiş gibi ilk 
maddeye o alınmış. Sanki üniver 
sitelerde ders yapılabiliyormuş gi 
bi orası bırakılmış veya bîr iki 
kelimeyle geçilmiş din île, din e- 
ğitimi ile uğraşılmış. Üniversite
de bir yıl içinde ders yapılan gün 
terin toplamı 15 günü bulmazken 
programı İmam-Hatip Okullan 1 
le uğraşmış. İmam Hatipler için 
alınacak tedbîrler, ancak terör 
levrl tedbirleri olabilir

Diğer taraftan, yabancı okullar 
harıl harıl faaliyet gösterir, mil 
teti evlâdına gayrî millî kültürler 
«erkedilirken, bunlardan hiç bah
sedilmemiş. Hayali bîr takım ören 
cipler doldurulmuş. >

6 — Program, tatminkâr, rea 
(ist, ihnî olmadığı gibi. Türk mü 
letlnln İstekleriyle de tenakuz ha 
ündedir. Muhtıranın verildiği gün 
den bu zamana kadar geçen za
man içinde yüzseksen derecelik 
bir dönüş yapılmıştır. Ve hic bîr 
zaman millet tarafından tasvib e- 
dilemeyecek meseleler meydana 
çıkarılmıştır* Belirtmek gerekir kİ 
millet memnun olmamıştır.
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Beynelmilel Kuvvetlerin Tezgahla dıgı

m

Geçtiğimiz hafta içinde kardeş 
Pakistan yirmi üç senelik tarihinin 
en büyük felâketini yaşadı 1947 Bri
tanya Hindistanmm parçalandığı ya
ni Pakis tan Millî Mücadelesi yılla
rında tngilizler ve hindular tarafın
dan milyonlarca Müslümanın şehid 
edilmesi hadisesi bir yana bırakıla
cak olursa, bu felâket, Pakistan’ın 
başına gelen en büyük felâkettir.

Doğu Pakistan da kan gövdeyi gö
türdü. Bilindiği gibi kardeş Pakis’ 
tan İslâm dünyasının gozbebeklerin- 
den birisi olup, en fazla Müslümanın 
yaşadığı bir ülkedir (130 milyon)

Bu büyük Müslüman kitlesinin ya
şadığı Pakistanı, başta Beynelmilel 
yahudilik ve Müttefiki Hristiyanlık 
olmak üzere bütün emperyalist ve 
şer kuvvetler. Parçalamak için bir
leşmişlerdi. Nitekim Papa, evvelâ 
Kızıl Çin’le Rusya ile ve daha sonra 
Yugoslavya ile anlaşarak İslâm aley 
hine komplolar hazırlamıştı. Doğu Pa 
tanı, Pakistan’dan koparmak isteyen 
hainler yüzlerce Müslümanın Kanma 
girdiler. Beynelmilel yahudiliğin 
kontrolündeki bütün dünya basını 
ve yayın vasıtaları Pakistan’da Mey
dana gelen olayların gerçek yüzünü 
aksettirmedi.

Pakistan olaylarının, beynelmilel 
yahudiliğin dümen suyundaki basın 
ve yaym vasıtaları tarafından akset
tirilmeyen yönünü bilmek zarurîdir. 
Çünkü.

a) Kardeş Pakistan, vazgeçilmez 
dostumuzdur. Bu dostluğunu Pakis
tan en kötü şartlar altında bile İspat 
etmiştir.
Hindistan Müslümanları, (Pakistan) 
Hindistanın emperyalist Hristiyan İn 
gilizler tarafından işgalinden sonra, 
Türkiye’ye kurtarıcı gözüyle bakmış 
lardır. Hindistan müslümanlarınm ya 
ni PakistanlIların Türkiye’ye duyduk 
lan Sempatinin büyüklüğü anlatıla
maz. PakistanlI kardeşlerimiz, bizle- 
rin sıkıntılı günlerimizde dertlerimi
zi Sevinçli günlerimizde sevincimizi 
paylaşmış kader ortaklarımızdır.

93 harbinde, 1911 Libya ve Balkan 
Savaşlarında ve millî mücadele yıl
larında eri büyük fedekârlıklan gös 
termişlerdir. PakistanlI kardeşlerimiz 
gelinlik kızlarının çeyizlerini, hatta 
tencerelerini bile satarak Millî Müca 
delemizde bize en büyük maddî ve 
manevî destek olmuşlar. Türkiye’de 
ki dindaşları ve kardeşleri için zin
danlara girmek pahasına da olsa, İngi 
lizlere karşı protestolarda bulunmuş 
lardır. PakistanlI kardeşlerimizin gön 
derlikleri paralardan bir kısmı He

Silahlı Kuvvetler teçhiz edilmiş, Din 
devlet ve millet düşmanlığı yapmayı 
vazife telakki eden bir gazete de Ku
rulmuştur ve yine bu paralardan bir 
kısmı bir bankanın da sermayesi ol
muştur.

Bir prestij meselesi haline gelen 
Kıbrıs davamız sırasında en samimi 
ve aktif destek dost ve kardeş Pakis- 
tandan gelmiştir.

İkincisi ise ;

b) Pakistan’ın jeopolik ve coğrafi 
durumu istisna edilirse, bütün şartla
rı Türkiyeye benzer. Pakistan’ın ka
deri ile aramızda büyük bir yakınlık 
vardır.

Bir kerre, Pakistan’da Türkiye gi
bi, Beynelmilel yahudilik, müttefiki 
hnstiyanlık ve uşaklarına karşı Milli 
mücadele vermiştir. Bu milli mücade
le yıllarında Pakistan’da da sütçü i- 
mamlara, Şükrü hocalara rastlana
bilir.

Pakistan’ın, bizim Kıbrıs gibi bir 
Keşmir meselesi vardır. Pakistan’da 
da bizim gibi var olup veya olma
mak gibi bir tehlikeyle karşı karşı
yadır. Nasıl Türkiye’mizde, Doğu 
Anadoluyu Türkiyeden koparmak is
teyen komünistler ve Mason locaları 
mevcutsa, Pakistan’da da Doğu Pa
kistani, Pakistan dan koparmak iste
yen Komünistler ve Mason locaları 
vardır. Her iki milletin de tarihi ka
ran İslâm kalmaktır.

Pakistan ile aramızdaki Dostluk ve 
kardeşlik bağlarını CENTO, RCD gi
bi sunî anlaşmalarda aramak çok 
yanlıştır.

Bu dostluk ve kardeşliğin temel
lerini, her şeyden önce ideoloji ve 
kültür birliğinde aramak lâzım ge
lir.

Doğu Pakistan valisi Mehmed Ab 
dülmümin han’mda dediği gibi «Pa
kistan da Milliyetin esas Mefhumu 
ve ülkenin kuruluş sebebi İslâmdır. 
Pakistan ideolojik bir kuruluştur. 
Bu ideoloji de İslâm ideolojisidir. 
Ve hind müslümanlan bu ideolojiyi 
yaşatmak için Pakistan devletini 
kurmuşlardır.» (1)

c) 20 ci yüzyılda İslâmm yayılma
sı ve propaganda edilmesinde Pa
kistanin emekleri büyüktür. Pakis
tanlI Müslüman kardeşlerimizin, kur 
dukları Youngmen müslim associti- 
on, İslâmic arcle, world Federation 
of mission, gibi teşkilâtlarla İslâm 
Antil adalarından, Avusturalya*ya ka 
dar yaymaya gayret serfetmekdedir- 
ler.

PAKİSTAN VE KURTULUŞU

İşte bütün bıı sebepler yüzünden

Türkiye’ye de Hazırlanıyor

Pakistan olaylarının gerçek yüzünü 
bilmek zaruridir. O halde Pakistan 
olaylarının gizlenen yönleri nelerdir? 
bunu anlayabilmek için Pakistan hak 
kında kısa bir malumat vermek ge
rekir.

1930 dan sonra, İngiliz işgali 
altındaki Hindistan’da, Mülümanlar 
arasında ayrı bir devlet kurma akımı 
başlamışdır. Yukarıda zikredildiği gi
bi Pakistan da Milliyetin esas Mefhu
mu İslâmdır Bengallıyı, Sindliyi, Pen 
cablıyı, Belucistanlıyı birbirine bağ
layan bağ, bir Pakistan milleti haline 
getiren müessir bağ, İslam olmuştur 
ve olmaktada devam edecektir.Yoksa 
bu bağ olmasaydı, Pakistan diye bir 
devlet ve Millet olamazdı. Nitekim 
aynı ırkdan olmalarına rağmen bir 
PakistanlIyı, bir hindliden ayıran tek 
ve mutlak ölçü onların ideolojik ya
pılan arasındaki fakdır.

İste Pakistan MilÜ Mücadelesinin 
köklerinde bizde de olduğu gibi böy 
le bir gerçek yatar. Pakistan, İngiliz- 
lere ve Hindulara karşı can vererek, 
kan dökerek bir istiklâl mücadelesi 
vermiştir. Bu kutsal mücadelede mil
yonlarca PakistanlI kardeşlerimiz, 
hindu, budist ve hristiyanlar tara
fından fecî şekilde katledildiler. Pa
kistan, İslâm’ın önderliğinde kan, a- 
teş ve zafer üzerine kurulmuştur.

Cezayir’de Türkiye’de olduğu 
gibi Pakistan da dökülen kanların 
bedeli alınmadı.. Savaş meydanların 
da kazanılan zafer masa başlarında 
kaybedildi. Kazanılan askerî zaferle 
rin siyasi ve iktisadi sonuçlan alına 
madı.

DOĞU VE B. PAKİSTANIN
YAPISI
•Pakistan iki ana bölümden mey

dana gelmiştir. Doğu ve batı Pakis
tan arasında 1000 millik - 1400 km 
lik bir mesafe vardır ve iki Pakistan 
arasında Hindistan toprakları uzanır 
İki Pakistan arasındaki temas Hind 
hükümetinin izni ile olur. Batı Pa
kistan’da 58, Doğu Pakistan’da 78' 
milyon müslüman vardır. Ülkede 
hindcenin bir kolu olan orduca ve 
diğer diyalekler konuşulur.

Bütün İslam ülkelerinde olduğu 
gibi Pakistan’da Kızıl Çinin kontro
lünde yapılan komünist tahrikler, 
Yahya Hanın idareyi devralmasından 
sonra hızını bir kat daha artırmıştır.

Komünist tahrikler, bilhassa gayri 
müslimlerin, yani hindu, budistlerin 
azınlık çoğunluğu teşkil ettikleri Do
ğu Pakistanda kendini iyice belirt
miştir.

Cumhurbaşkanı Yahya Han, 1970 
yılı Aralık ayında seçimin yapılması
na müsade etmiştir. Alınan sonuç
lar Batıda Çin komünisti Butto ve 
Doğuda da Çin ajanı Mucib büyük 
çoğunluğu kazandılar.

D. Pakistandaki 15 Milyon hindu 
ve komünist militan öğrenci kuruluş 
lan tarafmdan desteklenen Mucib’în 
Meclisin toplanması halinde Doğu 
Pakistanı, Pakistan’dan koparacağı 
gün gibi aşikârdı. Yahya Han mecli
sin açılışını erteledi. Bunun üzerine 
Hindu ve komünistler tahrik hare
ketine başladılar. Pakistan Bayrağı
nı indirerek, bir başka bayrak taktı
lar. Bunun üzerine Sıkı Yönetim i- 
lân edildi.

— Gafilce hareketlerle memleketinde komünist çığırtkanlığına zemin ha
zırlayan Yahya Han, Mao ile bir anlaşma esnasında görülüyor. Buhrana 
İsabetli çözüm yohı bulunmaz, düşmanla dostluk yapılırsa netice ancak 
budur. Bizdeki, Çin dostluğu taraftarları ibret alsın.
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BfUCİB KARDEŞ KAVGASI 
TAHRİKÇİLİĞİ YAPIYOR

General Yahya Hanın federasyon 
devlet çağırışına kulak asmayan Şeyh 
Mucib, Batı Bengal - Hindistan’ın ko 
tnünist eyaleti-Üpi bağımsızlık (!) da 
İsrar etti. Bu açıkça Pakista’nın Mil» 
li güvenliğini ve istiklâlini tehdit 
idi. Sıkı yönetimin Hânından da la» 
tifade eden Kızıl Çin ve Hindu ajan 
lan Orduya direkt hücum edebildi
ler. Chittagon’da devriye gezen as
kerler özerine ateş edildi. (2) Asker 
ler de buna cevap verince 35 Pakîs* 
tanlı öldü.

Bundan sonra Çin ajanı Pakistan 
milletine ihanet eden Mucib, genel 
grev çağrısında bulundu, ülke için» 
deki 15 milyon hindu Hindistan ve 
kızıl Çin aktif şekilde Mucibi des
teklediler.

HttfMJLAR MTJCİB SAFINDA

Nitekim 29 Mart günü yüzlerce 
hind parlamento üyesi Yeni delhide- 
ki Pakistan yüksek komisyonu önün
de gösteri yaparak Bengal milletine 
(!) el sürmeyin diye bağırmıştır. (3) 

Yine Delhide ve bazı Hind şehiriz 
rinde hindular, Pakistan'ın Doğu Pa
kistan’da girişmiş olduğu askeri ha
reketi lanetlemiş Mucibürrahman sa 
fında Pakistan’a karşı şavaşmak için 
Doğu Pakistan’a geçmek istemiş ve 
geçmişlerdir. (4)

Bütün İslâm ülkelerinde de oldu
ğu gibi Pakistanda’da başlayan Kı
zıl Çin ile diplomatik ilişkiler kur» 
m ak temayülü, Kızıl Çin ve peykle
rinin Pakistan’daki nüfuzlanm kat 
kat artırmıştır.

Pakistan’ın Kızıl Çin ile kurduğu 
diplomatik ilişkiler, Kızıl Çin’i dost 
sanmasını bu falâketin temel sebeb- 
lerinden birisi olarak telâkki etmek 
yerinde olur.

Yahya han, Pakistan’daki Kasır* 
ga felâketi sırasında Pekin de bulu
nuyordu. Yayınlanan ortak bildiride. 
Kızıl Çin, Pakistan’ın İç işlerine ka- 
nsmayacağım, Keşmir meselesinde 
Pakistana yardım edeceğini, Pakis- 
tanm bağımsızlığına ve toprak bü
tünlüğüne saygı göstereceğini vad 
etmişti. (5)

Fakat Çin, bir yandan Pakistam o 
yalarken bir yandan da Mucib ve yol- 
daslannı desteklemek gibi bir hiya- 
netin içindeydi.

Türkivedeki Rus - Türk Kültür an 
laşmasmdan sonra, Komünistlerin 
azdıklan gibi Pakistan’da da K. Çin 
ile diplomatik ilişkilerin kurulması 
Pakistan için kapanmayan yaralar aç 
mıştır. Mucib Keşmir meselesinden 
bahsetmeyen fakat Ganj nehrinde 
yanılacak bir barajdan bahsedip du
ran bir vatan hainidir. Tıpkı Tür- 
kivede «bizim Kıbrıs diye bir mesele 
miz yok» diyen Aybar ve çömezler! 
gibi. Şevh Mucib, Dogu Pakistam, 
Pakistandan ayıracak olan 6 husus* 
luk bir prosram hazırlamıştı. Batı 
PaVîstanda da seçimi kazanan ve Mu* 
cibden hiç aşağı kalmavan halk par- 
tisi lideri Butto. Mucib’in öne sür 
dü§ü *6 hususa mümkün mertebe 
yaklaştıklarını ancak bazı hususlar
da anlaşamadıklarını söylemistir. (6) 

Pakistan olaylarının arkasında ay
rıca bevnelmileî güçlerinde tesirleri
ni kısaca incelemeden evvel sunu be 
lirtefimlri. Pakistan m coğrafi duru* 
mu. vani iki Pakistan arasındaki 

km mesafenin bulunması, Doğu 
Pakistanm, Pakistandan avrılıpası 
için bir sebep değil olsa olsa bir

dezavantajdır. Ve bundan da beyne! 
milel kuvvetler faydalanmaktadır,

HABERLERDE HİND
AJANSLARIN TAHREFÇİLÎ&Î

Pakistan olayları ile ilgili bütün iıa 
berle Hindistan basın tröstü kanalıy
la gelmektedir. Hindistan’da İslâm 
düşmanlığı geleneksel bir hal aimıg 
tır. Hindistan bu olaylardan adeta 
bir bayram sevinci duymuşdur. Se
çimleri büyük hir çoğunlukla tek
rar kazanan İndra Gandi, hükümeti
ne İngilizler ve beynelmilel yahudi- 
liğin teşvikiyle Mucib taraftarlarını 
desteklemiş hatta Doğu Pakistana 
Asker sızdırmıştır.

Hindistanda beynelmilel yalıudiM» 
ğin tesirleri açıkça görülebilir.

Beynelmilel yahudilik, geleneksel 
İslam düşmanlığını hindu ve budist- 
leri tahrik ederek, bir kere daha is
pat etmiştir. Bugün Hindistanda bir 
çok yahudi, hind Deniz ve Hava kuv 
vetlerinde, sivil hizmetlerde çalışmak 
tadırlar. Mesela bunlardan Josepb 
Ephreim, 1965 de Hindular safında 
müslüman PakistanlIlara karşı dövü 
şürken ölmüştü. (6)

Bilindiği gibi Pakistan ve Hindis
tan, İngiliz milletler topluluğunun 
üyeleridir. Hem Pakistan ve hemde 
Hindistanda beynelmilel yahudiliğe 
paralel olarak kuvvetli bir İngiliz 
nüfusu da vardır. İngilizler aynla- 
cakları bir yeri çıban başı koyar da 
öyle giderler.

Görünürde Pakistan, bağımsız bir 
ülke gibiyse de İngiltereyle olan bağ 
lannı bir türlü koparamaış, yani ger 
çek istiklâlini elde edememiş bir ül
kedir. Şimdiye kadar olan bütün Hin 
du - Müslüman çarpışmalarında İn 
gilizin uğursuz elini bulmak mîim 
kündür.

1965 Taşkent konferansında, Rus- 
tar da büyük nüfuz kazanmaya başla 
dil ar. Ve bu tahrik hareketlerine ka
tıldılar.

Pakistanda hadiselerin patlak ver 
digi an, bütün büyük kuvvetler de 
Doğu Pakistam tanıma eğilimi baş
ladı. Beynelmilel yahudiliğin kontrö- 
lündeki basın sözbirligi etmiscesine 
Mucibin ateşli bir taraftarı kesildi
ler. Hadiseyi, sanki bir milletin baş 
ka millete karsı yürüttüğü mücadele 
şeklinde aktardılar. Pakistanm par
çalanması için bütün hristiyan hin* 

(Devamı 13* te)

Şimdi yüksek öğrenimini yapan 
70 bin öğrenci bir o kadar aiit
endişe İçkidedirler. Bilindiği giM

bundan bir kaç ay dnce Özel Yük
sek Okullar konusunu görüşen Ana
yasa Mahkemesi, 025 sayılı kanunun 
bazı maddelerini İptal etmiştir. Ka»
rar, 3 ana noktadan tenkide tutula
bilir.

1 — Karar gerekçesiz verilmiştir. 
Büyük bir kitleyi yakından ilgilen
diren konulan», gerekçesiz karara 
bağlanması iyi niyetle bağdaştmia- 
maz. Üstelik gerekçe fiilen kapatma 
tarih! irfan Temmuz’a 3 ay kala açık 
lanmıştır.

2 — Kapatma tarihi olarak 7 Tem 
muz 1971 tesbit edilmiştir ki; bu ta 
rih öğrencilerin sadece bir imtihan 
hakkında başarılı olmalannı mecburi 
tutmaktadır. Yani talebeye Haziran’- 
da imtihana giriş hakkı verilmiş, 
ancak EylüPde imtihana girmesi Ön
lenmiştir. Bu apaçık bir mahzurdur.

3 — Kapatma kararı neden Ro 
bert Kollej ve O.D.T.Ü gibi-üsteük 
yabancı sermaye ile îşleyen-özel o- 
kullan şümülüne almamıştır?

4 — Kapatma gerekçesi, aylardan 
sonra açıklanmıştır.

Özel okullar uzun zamandan beri 
istismar ve taarruz konusu olmuş
tur. Sol basın ve teşekküller, hatır
lanacağı üzre önce «vakıflaştırmaı» 
istemişler. Sonra vakıflaştırmanm 
gaye olmadığını, «devletleşitirmeııim* 
gerekliliğini savunmuşlardır. Ve şim 
di de yapılacak işin bu okuflann 
«kapatılması» olduğunu söylemekte 
dlrler. Son günlerde açıklama yapan 
inşaat Mühendisleri odasının kanaa» 
tinin bu olduğunu hatırlatalım.

Mesele son günlerde yine aktüel 
konudur. Tanm Bakanı Prof. Orhan 
Dikmen, özel Yüksek Okulların dev-

İeştirilmeyecegini belirtiyor ve diyor 
ki;

1 — özel Yüksek Okullara şim
diye kadar 400 milyon lira civann- 
da bir yatınm yapılmıştır» Devlet
leştirme, sadece bina ve tesislere bu 
meblağın ödenmesini gerektirmekte
dir. Türkiyenin zaten açık veren büt 
çesl bu miktarı ödeyemez.

2 — Şu an devlet, kamu yük
sek okul ve üniversitelerine yılda
1 milyar lira harcama yapmaktadır. 
Şayet devletleştirme yapılırsa; dev
letleştirilecek bu okullara da yanm 
milyar gerekeçektir. Bu da şu anda 
mümkün görülmemektedir.

Görülüyor ki, Prof. Orhan Dikmen 
gerçekleri dile getirmektedir. Tanm 
Bakanının bu görüşlerine aşağıda
ki hususlar da ilâve edilebilir.

a) Kapatma karan sadece Türk 
uyruklu okullara değil, yabancı okul 
lara da uygulanmalıdır.

b) Eğer bu okullar kapatılacaksa, 
sadece özel yüksek okullar değil, bü
tün yabancı okullar kapatılmalıdır. 
(İstanbuîda malûm faaliyetleri icra 
©den 103 yabancı özel okul vardır.)

e) Devletleştirme bugünkü şartlar 
dahilinde ihtimal haricidir Oörünen 
yol kılavuz istemez. Devletleştirme 
bahane edilerek, anarşik hareketlere 
girişilecektir. Haddi zatında arzula
nan özel okulların devletleştirilmesi 
değil, kapatılmasıdır. Böylelikle Tür 
kiyenin zaten kızışan siyasi ortamın
da, sokağa 70 bin öğrenci daha dök- 
iürülecektîr. 15sas gaye tmdırr. Di
ğer taraftan, Ösel OVni talebelerinin* 
devlet okullarına alınması istenmek
tedir. Zaten, devlet okuîfan bu ka
pasiteye sahip olsaydı, bu talebeler 
açıkta kalmazdı ve Özel c*kıılîar or
taya çıkmazdı. Özel okullar bir 7.aru 
retten doğmuştu. Önce bu zarureti 
hazırlayan ortam ortadan kaldmlma 
îı; ondan sonra devletîeştirTv^v* git 
mek lâzımdır.

Balkan Şehitleri Üzerinde

TokuşturanlarYunanlıyla Kadeh
Bu yılki !25 Mart Yortusu* 

Yunanistan’ın istiklalinin 150, 
yılı için yapılıyor. İlk defa 1821 
deki Mora isyanı ile başlayan 
Yunanistan’ın kurulması hare 
keti, rumlar tarafından her 
yıl büyük şenlikler ve resmi 
törenlerle kutlanmaktadır. Bu 
tarihten sonradır ki Yunan sü 
rüleri B. Trakya’da en vahşice 
katliamlara girişmişler, yüzbin 
lerce millet evlâdını camilerde 
toplayıp yakmışlar, çarmıhla
ra germişler ve çeşitli işkence 
ierle şehid etmişlerdir. Yine 
bu tarihten sonradır ki kanlı 
cani papaz Makarios Yunanis
tan’ın desteğinde Kıbrıs’da 
yüzlerce masum yavruyu ban
yolarda katledebilmiştir.

Yıllann kin ve nefretliyle 
düşman bildiklerimizin seving 
günleri, unutulmasın ki bizim 
için millî intikamımızın yeni
den alevlendiği, millî şuurun 
yeniden uyandığı günlerdir.

Meselâ Yunanistan m istik
lâlinin (!) 150. yıldönümü do 
layısıyla, Yunan B. Konsoloslu 
ğu tarafından Hilton’da veri
len kokteylde kimler vardı?

İstanbul Vali Muavini Ni
hat Tahiröğen ve eşi, meşhur 
masonlardan ve 27 Mayıs son 
rası İstanbul valilerinden Re
fik Tulga ve eşi, Amerika Baş 
kolonsu Mr. Spain ve eşi, Kon 
solos Dillon ve eşi,Rus, Lüb
nan, Avustralya, Suriye, Japon 
İngiliz, Konsoloslan.. Aynca 
Türkiye’nin sayılı zenginlerin 
eten (Kapitalistlerinden) yahu 
di dönmesi Nejat fîczacıbaşı 
ve ermeni Ani Kuyumcuyan 
daha birçok ermeni ve rum va 
tandaşmu? (’•)

Millî olan herşeyimize sırt 
çevirdiğimiz için, hayat ide» 
allerimizin pınarı olan İslâm'a 
bigane kaldığımız için, dün bi 
te kurşun sıkan ellere bugün 
sarılır olduk.

— D, Pakistan’ı Çin Şovenizminin 
azgın iştihasma peşkeş çekmek iste
yen, İngiliz, Rus, Çin ve Hindular 
tarafından desteklenen Mucibürrah- 
man.

Özel Okullar Hakkındaki 
Karar ya Hissidir ya da Kasıtlı
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ırklareErnde Millet. İlahem
■ar ̂ 7 *

k i r k l a r e l İ ' n d e

S K A N D A L

r
Bütün millet evlatları, dikkat!. Yahudi Ha* 

hamı kestiği etlikleri yemeğe zorlanıyoruz İma
mıma tehdit ediliyor. Hayatımla tekirlenmek is 
teniyor. Milletin sıhhatli bünyesine kasdediliyor. 
Bütün Millete duyuruyor ve uyarıyoruz.

Aşağıda tam metnini okuduğunuz Danış
tay karan son yılların en korkunç skandalidir. 
Millete milletin hayat isteklerine, iman ve vicdan 
hürriyetine rağmen İşlenen bu cinayetin üzerin 
de derin derin düşünmek gerekir

Senelerdir, Kırklareli vilayetimizde müslü» 
man halkımızın mezbahadaki etliklerini bir ha
ham kesmektedir. İsmi ilayım Abravanol olan bu 
adam «Kırklareli Musevi Cemaati» hahamıdır. 
Etlikleri. İslam dininin emrettiği esaslara uygun 
olarak değil, metinde okuduğunuz gibi, «Musevî 
dininin emrettiği esaslara uygun olarak&kesmek 
tedirler. Yüzde 99*u müslüman olan Kırklareli 
halkının isteği ve ihtiyacı değil, bir kaç yahudi 
artığının isteği tatmin edilmektedir

KırJüareii Belediye Meclisi lütih yılında yet 
diği son derece isabetli ve hayat! bir kararla ya
hudi hahamının et kesimini durdurmuştu. Artık 
müslüman Trakya köylüleri bundan sonra kendi 
elleriyle kestikleri temiz etleri yiyebileceklerdi 
Fakat asıl cinayet bundan sonra başlamaktadır.

Yanm asırdır, milletimize ihanetlerin en 
korkuncunu hazırlayan yahudi şefleri, Belediye 
Meclisinin bu kararını bozdurmayı düşünürler. 
Dünyaca tanınmış şirretlikleriyle kıyameti kopa
rırlar. «...bu yasağın konulmasıiın vicdan ve din 
hürriyetini zedeleyici nitelikte bulunduğu» yay
garasıyla Danıştay’a dava açarlar. Ellerinde ko
runabilecekleri bir kalkan, saklanabilecekleri 
bir maske vardır:

«Din Ve Vicdan Hürriyeti»
Danıştay bu karan vere dursun saten millet 

ve her ne hikmetse daha ziyade gayr-i milli un
surlar tarafından sevilen danıştay, 70/1779 nolu 
kararıyla Kırklareli Belediye Meclisinin karannı 
bozuyor ve yeniden mezbahayı yahudi hahamı
nın kirli ellerine teslim ediyor.

Danıştay karan vere dursun; zaten millet 
onun hakkında karannı çoktan vermiştir. Onun 
nezdinde Danıştayın kırdığı ceviz bini aşmıştır. 
Bu bakımdan biz, milletin nezdinde karan veril
miş olan Danıştay üzerine değil, Yahudi cemaa
tinin maskelendiği «Din ve Vicdan Hürriyeti» 
üzerinde duracağız.

KANUNLAR KİMİN
NAMINA ÇALIŞIYOR?

Şu gerçek, artık itiraza imkan vermez şekil
de anlaşılmıştır ki; Türkiye’de kanunlar, milleti 
mahkum millet düşmanlannı taltif eden madde
ler olarak çalışmaktadır. Din ve Vicdan Hürriye 
sı»nın 19. maddesi şöyle tesbit etmiştir: «Herkes, 
M nedir? Bunu «Türkiye Cumhuriyeti Anayasa- 
vicdan, ve dinî inanç ve kanaat hürriyetine sa
hiptir.»

Ancak bugüne kadar Anayasanın bu madde
sinin işleyiş tarzı ister istemez insani endişeye

sevketmektedir. Acaba, bu kânun maddeleri mîl
lete rağmen, milletin içindeki ajan yuvalarına» 
mason iocalanna veya yahudi cemaatlerine mİ 
hizmet etmektedir?... öyle ya... İcrâât bunu gös
teriyor.

yahudi hahamlannın kasap
lık yapmaktan men edilmesi din ve vicdan hürri
yetini zedeliyor öyle mi? Dünyanın hiç bir ye
rinde bu kadar safsata ve her haliyle sûiniyeti 
belli olan bir icraâta rastlanamaz. Herhangi bir 
insanın kasaplıktan menedilmesinin din ve vic
dan hürriyetiyle alakası nedir, Aliahaşkına, Dü
şünün bir kere!... Din! eğitim yapan yerler din 
ve vicdan hürriyetinin dışında kalır, bir yahudi 
hahamının kasaplık yapması ise din ve vicdan 
hürriyeti maskesiyle himaye edilir. Garabetin 
bu kadar gülüncü nerede görülmüştür?. Yoksa 
bunu, ihanete eş bir icrâât olarak mı kabûl et
mek gerekiyor?

Bu suallerin cevabını Ömer Seyfeddin’in a* 
sağıdaki cümlelerinde görmek mümkündür:

«Bu tanzimat,Avrupavârl kanunlann bizim 
memleketimize tatbikine başlamasıdır. Bu yaban 
eı ve muzır kanunlar, eski esirlerimizin olan re- 
ayalann çok işine yaramış. Çünkü bu kanunlar 
Avrupa medeniyetinden, yani hristiyanlık ruhun 
dan doğuyordu. Esirlerimizin çoğu da hHstiyan 
olduklarından hayatlanna biçilmiş kaftan gibi 
uyuyor, onlan terakki ettiriyordu. Biz Türklere 
gelince, dinimiz müslümanlık olduğundan, hristi- 
yanlıktan çıkan bir müessese mümkün değil bize 
gelmiyor, aks! tesirler husule getiriyordu... Mem 
leketimizde bütün zenginlik az zaman içinde e- 
sirlerimizin, yani o eski ve bangmaz düşmanlan- 
mızın eline geçti. Biz âdeta bir bekçi, bir uşak 
gibi kaldık...»

GERÇEK DİN HÜRRİYETİ

Anayasanın yukanda zikredilen 19. madde* 
sinin ifade ettiği gererek din hürriyeti su demek 
tir:

«Din hürriyeti engellemelere uğramaksızın, 
dini öğrenmek ve yaşamak hakkım garanti et
mektir» aksi halde din hürriyeti boş bir sözden 
ibaret kalır. Bir yahudi ailesi cemiyetimizde yıkı
cı, iğfal edici ve İslâmdan uzaklaştırıcı bir faali
yete girişmeksizin, milletin aleyhine ihanet plan 
lan hazırlamaksızın havrasında veya hanesinde 
istediği haltı yapabilir. Fatih Sultan Mehmed Fe
ner Patrikhanesini serbest bırakmıştır ama; Dev 
letimize ve milletimize ihaneti tescil edilen pat
rik de Patrikhanenin önünde asılmıştır. Millet 
hiç olmazsa Fatih Sultan Mehmed Hanın icraatı
nı görmek istiyor. Ne acıdır ki, atamız Fatih’in 
bu politikası devlet hayatımızdan uzaklaştmlmış 
ve Yahudi-Hristiyan düşüncesi 1839 Tanzimat 
Fermanından sonra devlet politikası haline geti
rilmiştir.

1839 Tanzimatı Hayriye adındaki ferman ger
çekte dünya siyonizminin ve papalığın arzularını 
kaplıyordu. Bu fermanın dayandığı temel devle
te isyan eden ve gizli entrikalar çeviren Rum, er 
meni ve yahudi azınlığına siyasi eşitlik vermek

İman Hürriyeti
olmuştur. Bir İslam devleti olan Osmanlı impa
ratorluğunu kuran, kan akıtan, can veren atala
rın döğüştüğü düşmanlar, şehit torunlanyle ay
ın siyasi haklara sahip olmuşlardır.

Lozan Anlaşmasından sonra ise 1839 Tanzi
mat Fermanının cüceleştiğini görürüz. Zira Lo» 
san «Türkiye’nin bugünkü siyasi temelini teşkil 
etmiştir.» {Norman Von Bişof, Ankara, Sh. 
İSİ) ve yine «Dünya yahudiliğinin Lozan 
konferansı sırasında bize çok sempatik bir tavır 
takınmış olduğundan bahsedilmiştir. Lozandan 
ionra Türkiye azınlıktan ile Tanzimat azınlıkla
rı arasında bir kıyaslama yapıldığı zaman, şöyle 
bir durum belirir.

Tanzimat» çeşitli hürriyetlerle şımarttığı a-

Danıştay'a Yal 
Bu Karanı

Daîre Danıştay
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Dosya No: 70/15 
Karar No: 70/1779

1 — Kırklareli Musevî 
başkanı Nesim Magrise.

Taahhüt No; 875

eemaati

2 — Kırklareli Musevi cemaati ha 
hamı Hayım Abravanel.

Tekilleri :

1 — Avukat Samuel Bizbahar, İs
tanbul Barosu avukatlarından.

2 — Avukat Yusuf Ankara Barosu 
Avukatlarından.

Davalı :

Kırklareli Belediye BŞK.

Davalı Vekili: Avukat Yılmaz Al
kım K. ELİ.

Davanın Özeti:

Belediye mezbahasında musevi ha
ham tarafından hayvan kesimini ya
saklamasına ilişkin K. Eli Belediye 
meclisinin 21.2.1969 tarih ve 4 sayı
lı kararının yürürlükte bulunan ka
nun ve nizamlara uyulmak suretiyle 
1492 tarihinden beri dini vecibele
rini serbestçe ifa ettikleri, bu arada 
3»nsevi dininin kaidelerine göre Be
lediye mezbahasında ve veteriner 
kontrolü altında yapılan et kesimi
min yasaklanmasının belediyenin gö
revlerinden olmadığı, bu yasağın ko
nulmasının vicdan ve din hürriyetini 
gedeleyecek nitelikte bulunduğu ve 
mezbahada et kesim isinin Belediye 
tarafından ifa edilmediği ileri sürü
lerek iptali isteğinden ibarettir.

Savunmanın Özeti:

Bava konusu karar Belediye Kanu 
©unun 73. maddesine göre kesin bir 
(karar olup, davanın bu kararın ilân 
tarihinden itibaren süresinde açıl
madığı ve anılan maddede gösterilen 
itiraz yoluna gidilmeden merci atla-



m Elinden Et Yemeye

eti Valııı Yahudi İçin mi Vardır?
anlık tipi Kumdur. Lozandan sonra ise Türkiye5* 
de yalnız yahu di için hürriyet vardır.» (Mason* 
luk saltanatına paydos Sh. 44)

Yukarıdaki satırlardan ve Ömer Seyfettinln 
sözlerini de gördükten sonra Tanzimat Kanunla
rının ve Lozan maddelerinin kime hürriyet ver 
diği açıkça görülüyor Kırklareli Yahudi cemaa
tinin maskelendiği, «din ve vicdan Hürriyetfonin 
hangi andlaşmalardan sonra istismar aleti olarak 
kullanıldığı anlaşılmış olur.

KANUNLAR MİLLETİN HAYAT

MÜDÂFAASIDIR.

Bugünkü Türkiye azınlıklarından bilhassa Ya 
hudiyi şımartan Lozan, bütün taviz ve taahhütle

riyle açıklanmalıdır. İçimizde yaşayan canavar 
Fener Patrikhanesinin, yahudi Haham teşkilâtı
nın yapılan taahütler ve bunların neler olduğu a- 
çıklanmalıdır. Anayasanın teminatı altında olan 
«Din ve vicdan hürriyeti» şımarık yahudi azın
lığın istismarından kurtarılmalı, milletin hayat 
müdafaasının temeli olmalıdır.

Bunun için de senelerden beri millete din ve 
vicdan hürriyetinin serresini tattırmayan zihni
yetin millet hayatından ve devlet müesseseler!* 
den koğulması gerekmektedir. Bugün kaç tane 
haham veya papaz vardır hapishanelerde? Papaz 
Yakovas’ın veya ihaneti sabit bir hahamın eline 
kelepçe vurulduğu görülmüş müdür? Ama birçok 
vaizimizin, bir çok imamımızın ellerine cani gibi 
kelepçe takılmış, zindanlara atılmıştır. Hâlâ ce- 
zâ evlerinde birçok hocaefendi, vaazlarından do

layı mevkuftur. Bu mudur din ve vicdan hürriye
ti?

Milletimiz tam bir vicdan hürriyeti istiyor, 
milleti tehdit eden kızıl caniler, sokakta dehşet 
saçarken içişleri bakanlığı acs gösterirse; Türk 
Belediye Meclisi kararlarına rağmen adliye müea 
seseleri hahamhanelerin isteklerine selâm çakar 
Milleti yahudinin kirli ellerine teslim ederse, bn 
sistemin milli idealleri temsilden uzaklaştığı bi
linmelidir.

Bütün mes’uller!..
Milletin hayat İsteklerine kulak verin. Mil

letimizin sızlayan vicdanını dindirin. Senelerin 
feryadını prensipleştiren şu a ta sözümüze kulak ve 
rin. Yahudinin sahte yaygarasına değil!..

«öl, diril, düşmanını bil».

mmm

ly'ın Y ah udiler Lehindeki Kararı 
ıranı Milletçe Unutmayacağız

inak suretiyle dava açıldığı ileri sü
rülerek. usulden ve dava konusu ka 
Farda mevzuata aykırılık bulunmadı- 
ğından bahisle de esastan davanın 
reddi gerekeceği konusundadır.

Raportör Melahat Tan’m düşünce

Musevi haham tarafından belediye 
mezbahasında hayvan kesimi hayvan 
lan sağlık zabıtası halkındaki ka
nun uyarınca çıkarılan tüzük hüküm 
lerine aykın bir şekilde yapıldığı ne 
denine dayanmayan dava konusu be 
lediye meclis karan sebebi yönün
den kanuna aykın bulunduğu cihet 
le iptali gerekeceği düşünülmekte
dir.

Kanun sözcüsü Kemal Ersöz’ün dü
şüncesi :

Davacının yetkisizlik iddiası ile 
davalı belediyenin merciği tecavüzü
hakkındaki itiraz ve savunması ye
rinde görülmemiştir.

-580 sayılı kanunun 15. maddesinin 
40 bendine göre mezbaha yapmak 
ve işletmek belediyenin asli görevi 
dahilinde bulunduğundan dava ko
nusu Belediye Meclisinin 21.2.1969 
tarih ve 1246 sayılı karar ile muse- 
vi dini reisi olan haham tarafından 
etlik hayvan kesiminin yasaklanma
ğında kanuna uymayan bir cihet gö
rülmemiştir. Bu sebeple davanın red 
dine karar verilmesi gerekeceği dü
şünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay II nci dai
resince duruşma için belli edilen 26/ 
2/1970 gününde davacılar vekilleri 
Av. Samuel Bizbahar ve Av. Yusuf 
Cemil Üner, davalı vekili Av. Yılmaz 
Alkım ve kanun sözcüsü Kemal Eröz 
in  huzuru ile yapılan açık duruşma 
sonunda verilen aynı günlü ara ka
ran gereğinin bir kısmı davacılar

tarafından kısmen yerine getirilmiş 
olmakla gereği düşünüldü.

İdari davaların İdarece verilen 
kesim ve yürütülmesi zorunla karar 
lar aleyhine açılması gerektiği da
va konusu belediye merkez karan i- 
se belirtilen nitelikte bulunduğu ve 
bu nitelikteki belediye meclisi karar* 
lanna karşı ilgililer 1580 sayılı bele
diye kanununun 73. maddesi uyarın
ca itiraz yoluna gidebilecekleri gibi 
doğrudan danıştaya da dav« açabil
meleri de tabii bulunduğunu ve be
lediye Meclisi kararının davacılara 
tebliğ edildiği 14.6.1960 tarihinden 
521 sayılı Danıştay kanunun 76. mad
desi ile belirli 00 günlük süre içeri
sinde 1.7.1969 tarihinde davanın a- 
çilmiş olduğu anlaşılmış olduğu cihet 
le davalı idarenin merci tecavüz ve 
süre defileri yerinde görülmeyerek 
işin esasına geçildi.

Dava Kırklarelinde bulunan muse
vi cemaatının et ihtiyacını karşıla
mak üzere, musevi dininin emretti
ği esaslara uygun olarak öteden be
ri haham tarafından yapılan hayvan 
kesiminin yasaklanmasına ilişkin 
Kırklareli Belediye Meclisinin 21/2/ 
1969 tarih ve 4 sayılı kararının ipta 
linden ibarettir.

1580 sayılı Belediye Kanunun 15. 
maddesinin 40 nolu bendinde, sıhhî 
mezbaha ve bunlan işletmenin bele
diyenin görevlerinden bulunduğu be
lirtilmiş olup gerek bu kanunda ve 
gerekse 1234 sayılı hayvanlara sağ 
lık zabıtası hakmdaki kanun ve hay
van sağlık zabıtası tüzüğünde bele
diye mezbahasında kesimi zorunlu o- 
lan hayvanların doğrudan Belediye
ce kestirileceğine dair bir hüküm 
mevcut değildir.

26.2.1970 tarih ve 15 sayılı ara ka 
ranmızla 521 sayılı Danıştay Kanunu 
nun 82. maddesinde bahisle Kırkler-

ham tarafından hayvan kesiminin ka 
nun, tüzük ve yönetmelik hükümle
rine aykın bir şekilde yapıldığı hu
susuna ilişkin bir gerekçeye dayan
dırılmamış bulunduğu dava dosyanın 
incelenmesinden anlaşıldığı cihetle 
musevi haham tarafından hayvan ke
siminin yasaklanmasına karar veril
mesinde mevzuat hükümlerine uyar
lık görülmediğinden, dava konusu ka 
rann İptaline 750 lira avukatlık üc
reti ile aşağıdaki dökümü yazılı yar
gılama giderinin davalıdan alınarak 
davacılara verilmesine 26.9.1970 ta
rihinde oy birliği ile karar verildi.

Başkan

Ahmet Koçak

Üyeler:

Fahreddin Gömülü, Burhan Arat, 
Ali Rıza Alpaslan, Samim Güyar.

Yargılama giderleri : 
Harç Pulu :

Posta Pulu :

eli Belediyesi mezbaha ve sıhhi zabı
ta yönetmelikleri davalı belediye 
başkanlığından istenildiği halde ce
vap verilmediği cihetle adı geçen 
yönetmeliklerde de bu yolda bir hü 
küm bulunmadığı sonucuna varılmış 
tır.

Bu durumda Belediye mezbahasın
da kesilecek olan hayvanların ilgili
ler tarafından ehliyetli kişilere kes- 
tirilebileeeğinin kabulü gerekir. Kal- 
dıki Belediye başkanlığı savunma di
lekçesinde de, aksi yönde bir sa
vunmada bulunmamıştır. Dava ko
nusu olayda ise davacılara hayvan
ların kesimi sırasında ve kesiminden 
sonra, mevzuatın emrettiği muayene 
kontrol ve diğer şartlara tamamen 
uyduklannı iddia etmiş bulunduklan 
esasen dava konusu karar musevi ha
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Milli Kültür Lftgatcesi

EF’AL-Î tBAD

ALLAH (C.C.) VE KULLABIN FİİLLERİ
Allahü Teâlâ, kullarının iman, küfür 

isyan ve ibâdet (tâat) olan bütün fiillerinin, 
yaratıcısıdır.

Mu’tezilenin ve Rasyonalistlerin dedi
ği gibi, kul; fiillerinin, hareketlerinin yara
tıcısı değildir. Bu iddia sakaldır. Zira in
san, fiillerinin neticelerini tafsilâtıyla bile
mez. Bilemediğine göre, fiillerin hâliki ola
maz.

Ayrıca bıı konuda nakli deliller şunlar
dır:

«Allah her şeyi yaradandır...»
«Sizi de {elinizle) yapageldiğiniz şey

leri de Allah yaratmışdır.»
Cebriyenin, zamanımızda Fatalistlerin 

«Allah her şeyin hâlikı olduğuna göre, kul 
fiilleri yapmağa mecburdur, dolayısıyle ce
za görmemelidir» demeleri de yanlışdır. Zi
ra fiillerin yaradılması kulun talep ve kis- 
bine tâbidir. Allah kulun hangi fiili yapa
cağını bilir fert bir iyi veya kötü işi ihti
yar eder ve Allah onu, o fiili, halkeder.

Kullann bu fiillerinin lıepsi Allah’ın 
irâdesi, dilemesi, hükmü, kazâsı ve takdiri 
İledir. Ancak, kullar için, ihtiyarî fiiller var 
dır. Bu fiiller dolayısıyla sevâb alırlar ve
ya cezâlanırlar.

Cebriye ve zamanımız Fatalistleri, in
sanın ihtiyarî fiillerini reddediyorlar. Ve 
«Kulun hareketi, cansız varlıkların hareke
ti gibidir» diyorlar.

Şurası açıktır ki; insanın hareketi ihti
yarî, cansızların hareketi ise mecburîdir. İn 
san ihtiyar ettiğinin karşılığım görecektir. 
İnsanı irâdesiz bir mahlûk, suç işlemeye ve 
ya işlememeye mecbur bir yaratık olarak 
görmek ve göstermek temâmen yanlışdır.

Her fert için ihtiyarî fiillerinin bir kar 
şıhğı vardır.

«İşledikleri iyi amellere bir mükâfat 
olarak..»

«Dileyen iman etsin, dileyen kâfir ol
sun..» âyet-i kerimeleri bunun delilidir

Kullann yaptığı iyi ve güzel olan fiil
lere Allah’ın mâsı vardır. Fenâ olan fiille
re ise. rızâsı yoktur.

Zira; bir âyet-i kerîmeye göre;
«Allah kullarının küfrüne razı ol

maz.»
«Kulların fiilleri» meselesini iyice an

layabilmek için; meşhur âlim Hadimî mer
humun bu husustaki «Ef'âl-i İbâd» risalesi 
ni incelevelim:

EF’ÂL-İ İBÂD
Bu meselede mezheplerin görüşleri 

şöyledir-
1. CEBRİYE NİN GÖRÜSÜ :
Kullann fiillerinde sadece Allah’ın

kudreti müessirdir. Kullar, kendi fiillerin
de. aslâ kudret sahibi değillerdir. Kulun 
herhangi bir işde dahli ve tesiri yoktur, 
Kul cansız varlık mesâbesindedir.

2. ES’ARÎLERİN GÖRÜSÜ :
Fiilde hem Allah’ın, hem de kulun 

kudreti vardır. Fakat kulun kudretinin te
siri yoktur.

3. MU’TEZİLE’NİN GÖRÜŞÜ:
Kulun kudreti, fiilde, büâ icap velâ ız- 

dırar müessirdir. Kulun kudretini Allah ya 
ratır. Kul da, kendi ihtiyan ve kendi kud
reti ile kendi fiillerini yaratır.

i. FEYLESOFLAR’IN VE İMAMÜ’L- 
HAREMEYN’İN GÖRÜŞÜ:

Fiilde kulun kudreti bil-icap müessir
dir. Fiil kudrete mühâlif olamaz. Yani, kud 
retin sarfedilmesi ile beraber fiilin meyda
na gelmesi icâbeder.

Feylesoflara göre; kul, kendi fiilini 
yaratmaya mecburdur. Bu hususta muhtar 
değildir. Teftazanî, bu durumu «Serîni Ma- 
kâsıd» da şöyle ifade eder; Allah’ın, kul 
için, bir kudret ve irâde yaratması vâdp- 
tir. Kuldaki bu irâde ve kudret de fiilin 
meydana gelmesini gerektirir. İşte, «Kul 
fiilinin bil-icap hâlıkıdır» demenin anlamı 
budur.

5. EBU İSHAK İSFERAİNÎ’NİN 
GÖRÜŞÜ:

Kulun fiilînde hem Allah’ın, hem de 
kulun kudreti bir arada bulunur. İki kud
retin ikisi de asıl fiilde müessirdirler.

6. KADI EBU BEKRİ’L- 
BAKILLANÎ’NİN GÖRÜŞÜ :

Allah’ın kudreti asıl fiilde, kulun kud 
reti de fiilin vasfında müessirdir. Fiil ise 
«tâat ve ıııa’siyet» olarak vasıflanır. Mese
lâ; bir yetime atılan dayak fiilinin aslı, Al
lah’ın kadîm kudreti ile bu dayağın adâlet 
veya zulüm, tâat veya ma’siyet olma vasıf
lan ise kulun sonradan olan kudreti ile hâ
sıl ohır.

Bu görüşlerden asıl olan, ÎMad Ebu 
İshak’m görüşüdür. Mâtürîd’lerin itikâdı 
da budur.

Kulun fiilinde iki kudretin de beraber 
ce müessir olması, Allahın âdetinin böyle 
cereyan etmesindendir. Şöyle ki, Allah 
(C.C.) kulun, bir fiili yapmak istemesinin 
hemen akabinde o fiili yaratır. Kul bir fii
li kasd ve irâde etmeden ve Allah’ın ken
disine verdiği kudreti sarfetmeden, Allah, 
o fiili yaratmaz. Fakat kulun irâdesi olma
dan da, Allah o fiili yaratmaya kâdirdir. 
Lâkin cebr olmaması ve kulun, yaptığı fiil
den dolayı cezâ veya mükâfata lâyık olma
sı sebebiyle âdet-i ilâhî böyle cereyan eder.

Meseleyi biraz daha derinleştirirsek; 
Allah (C.C.) başlangıçta, kulda bir kudret 
yaratmıştır. Kuldaki bu kudret ızdırârîdir. 
Kul. bu kudreti «bir işi yapmak veya yap
mamak» isteğinden birisine sarîetmede 
hürdür İşte kulun bu ihtiyârına «İrâde-i 
Külliye» denir ki, bu irâde ve kudret 
mahlûktur Kul, bu kudretini bîr işi yap
mak veya terketmekten birisine sarfede- 
rek bu iki şıktan birini diğerine tercih eder. 
İşte, kulun bu sarfı hariçte mevcut değil
dir. Ne var, ne de vok kabilinden olan şey
lerdendir. Buna «İrâde-I Cüz’iyye» «Kisb» 
veya Kasıt» denir.

Netice şudur ki; kul, kudretini bir fii
le kat’iyvetle sarfedince Allah (C.C.) âdeti 
icâbı, o fiili yaratır. Eğer, bu fiili yaratma

da Allah yalnız olsa idi, kulun infirâdı da 
sahih olmazdı. O halde, kulun fiili iki kud
retin içtimâi ile hâsü olmaktadır. Allah’ın 
kudreti üe hâsıl olması, Allahın halkı (ya
ratması) dır. Kulun kudreti ile hâsıl olma
sı ise, kulun kisbi (seçip tercih etmesi) dir. 
Fiilin; makdûr (takdir edilen), hüsün (gü
zel) ve kubuh (çirkin) olarak vasıflanması
nı gerektiren şey ise, kisb’dir.

Fiilin, Allah’ın kudreti ile olduğu inan 
cı cebirdir. Kulun kudreti üe olduğu inan
cı ise, tefvîz yani fiilî kula bırakmadır. 
Böylece, Seleften nakledilegelen «Cebrü 
Mutavassıt» görüşü ortaya çıkar ki, Mâtü- 
rîdüerin kabul ettikleri görüş de budur.

Eş’arî mezhebine göre ise; Allah (C.C.) 
kulda bir kudret icâd eder. Kul da, bu kud 
rete muvafık olarak, kendi fiilini icâd eder. 
Burada müessir, yalnız Allah’ın kudretidir. 
Kulun kudreti müessir değildir. O, sadece 
fiilin mahallidir. Kullar fiillerinde, muh
tar, ihtiyarlarında ise muzdardırlar. Yani 
hür değü, mecburdurlar. Çünkü Eş’arîler 
«İrâde-I Cüz’iyye» nin mahlûk olduğuna kâ- 
ildirler. Onlara göre, fiilin vukûu ızdırârî- 
dir. Kulun, fiili yapmak veya terketmek hu 
snslarmdan birisini tercih etmeye kudreti 
yoktur. Bunun için, her ne kadar Eş’arî 
kendisinin «Cebrü Mutavassıt» olduğunu id 
dia etmişse de, Eş’arüere «Cebrü Mahz» de
nilmiştir.

Tekrar edecek olursak, Eş’arî mezhe
binin görüşünün özeti şudur; Allah (C.C.) 
âdeti üzere, kulların fiillerini kudretlerine 
yakın olarak yarattı. Bu halde, kulun fiili, 
Allah’ın kudretinin tesiri ve Allah’ın icâ- 
dı üe olduğundan, Allah’ın mahlûkudur. 
Kulun kudretine yakın olduğu için de kur 
lun kisbidir.

EŞ’ARÎ VE MATÜRÎDÎ’NİN
İTTİFAK NOKTALARI :
1. İki kudretin ısbatında.
2. Allah'ın kudretinin kulun kudreti

ne muvafık olmasında.
3. Fiüin, kul için «kisb» ve Allah için 

«halk» olmasında,
4. «Cebrü Mutavassıt» olduklarını id

diada.

ES’ARÎ VE MATÜRİDÎ’NİN
İHTİLAF NOKTALARI:
1. Matürîdîlere göre kulun kudreti, 

Allah’ın âdetine muvâfik olarak, fiilde mü
essirdir.

Eş’arîlere göre ise, kulun kendi fiilin
de tesiri yoktur.

2. Matürîdî’lere göre; fiil kuldan bÜ- 
ihtiyar (kulun ihtiyarı ile) sudûr eder. Eş’
arîlere göre ise; fiil kuldan bil-ızdırar (mec 
bûren) sudûr eder.

3. Matürîdîlere göre; kulda irâde-i cüz’ 
iyye vardır. Fakat hâriçte mevcut değildir. 
İrâde-i cüz’iyye mahlûk da değildir.

Eş’arîlere göre ise, irâde-i cüz’iyye de, 
kuldaki kudret vs. giM, mahlûktur.
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31 Mart’ı Hazırlayanların Hiçbirisi 
Bu Milletten Değildi

Fakat hepsi avuçlarını yaladılar. Bu hıyanet
ten cenab ı Hak, Abdüihamid’i korumuş ve onu 
milletine bağışlamıştı. Böylece İslâma ve Türk 
milletine karşı her zaman bir ve beraber olan 
millet düşmanlarının komplosu geri tepmiş, ha
yatlarında ihanet etmek ve suikastler hazırla
maktan başka meziyetleri olmayan hainler ceza
larını çekmişlerdi.

Komitacılara alkış tutan zangoçların yanında, 
kahbe îngilizler de yardımda bulundular. Ma
son ve katıksız Yahudi köpeği olan İngiliz Kralı 
VII Edward, Müslüman Türk’e düşmanlıkları
nı bir kere daha göstermekten geri kalmadı: 
«Ermeni komitancılanna Yıldızda bomba atıp 
Abdulhamidi öldürmeleri için - İngiliz kralı Ed
ward 13 bin altın vermiş, siyonistlerin maksat
tan için yardım edip, ecnebi bankalarında kre
diler açmıştı» 31 Mart faciası Mustafa Turan 
Sh: 11. Bu, beynelmilel yahudiliğin İngiliz poli
tikasında yedeğine aldığını gösterir ib ret belge
sidir.

İTTİHAT TE  TERAKKİ KURULUYOR
Filistinde yahudi devleti kurmak için dünya 

politikasına yön vermek ve jön Türkler’i elde 
etmek yetmezdi. Bizzat yahudinin kontro

lünde ve yönetiminde bir teşkilatın olması gere
kirdi. Uşaklarını, bu teşkilat etrafında teşkilatla- 
yacak ve bunun sayesinde Abdulhamit Han’ı de
virecekti. İşte ihanet şebekesi ittihat ve Terak
ki buradan doğdu yeşerdi ve Osmanlı İmparator
luğunun yıkımını hazırladı.

1889 da İstanbul’da Askeri Tıbbiye mekte
binde kuruldu. Kurucuları Yahudi İbrahim Te- 
mo, İshak Sükuti, Girit ramlarından Abdullah 
Cevdet’di. İbrahim Temo İtalya’daki karbonari 
Klübünde yetiştirilmişti. Birendize’deki mason 
locasına kayıtlıydı. Baytar, mülkiye ve Bahriye 
mekteplerinde kısa zamanda teşkilatlandı .1892- 
1897 de Abdulhamit’in meşhur Yıldız hafiyesi mil 
let hayatına kastetmiş bu gizli teşkilatı açığa çı
karmış mensuplarının bir kısmı sürülmüş bir 
kısmı da Avrupaya kaçıp Parise ve Cenevre’ye 
yerleşmişlerdi.

Merkezi faaliyetini, üçte iki nüfus uyahudi 
olan Selanik’te yürütmüştür. Hakikî beyni Ema- 
nuel Karasso ve Metr Selam’di. İtalyan yahudisi 
Emanuel Karaso Selanik’te Makedonya Rizorti» 
denilen mason locasını kurmuştu. İttihat ve Te
rakkinin idare yeri burasıydı. Onun için ittihat 
ve Trakkinin Mokedonya Rizorti isimli mason 
locasında doğduğunu söyleyebiliriz.

«Meşhur Fransız masonlarının mecmuası Aca 
cia Ekimi 1970»

«Selânikte ittihat ve Telâkki adında büyük 
bir ihtilal teşkilatı kurulalı çok olmuştu. Şehirde 
bir sürü yahudi vardı. Bunların çoğu İtalyan te- 
balı ve İtalyan mason localarına mesuptu.. Ka
pitülasyon anlaşmasına göre Sultanin emriyle tev 
kif edilemiyorlardı. Evleri polis tarafından arana 
maz, sadece kendi konsolosları tarafından muha
keme edilebilirlerdi.

...Bu himayeden bilistifade ittihat ve Terak
kiyi kurmuşlardı. Yahudilerin evlerinde emniyet 
toplantılar yapıp planlarını hazırlıyorlardı.»

Bozkurt, Armstrong sh. 25 
Beynelmilel yahudiliğin hangi şartlar altın

da çalıştığı ittihat ve Terakki komitesini nasıl kur 
duğu idrak edildikten sonra, 31 Mart cinayeti da 
ha iyi anlaşılacaktır. Bu gerçekleri, iyi kavraya
bilirsek nasıl olurmuş xla 31 mart yahudilerin oyu 
nu olurmuş, demeyecek, 31 Mart bahanesiyle mil 
lete küfreden alçakların hainliğine hükmedece
ğiz.

İttihat ve Terakki en sadık bendelerini Se- 
lânik’te buldu. İleride partinin popüler şahıslan 
haline gelecek olan Enver, Cemal ve Talat Paşa- 
dilerin evinde eğitildiler. Nasıl olsa yahudilerin 
evlerine polis giremiyordu. Yanlanna bir-iki ta-

İ2

ne de fahişe saldıktan sonra yahudi hatırı için 
yapmayacakları olmazdı. Talat paşa aslen bir çin
geneydi. Alyans isimli bir yahudi mektebinde 
okumuş ve ilk yahudi uşaklığım burada öğren
mişti. Yoksa kâtip Talat, nasıl sadrazam Talat 
Oiurdu? Bundan sonra da yahudilerin sadık uşak 
larından olmakta devam edecekti. «Talat paşa 
kendi dostu olan bir yahudi gazeteciye uzun bir 
mülâkat vererek, yahudilerin serbest olarak Filis 
tin’e hicret edeceklerini, ileride orada muhtar 
bir şekilde kendi kendilerini idare edebilecekle
rini ve istedikleri gibi kültürlerini her tarafa ya
yabileceklerine söz vermişti.»

The zionst Movement, İsrail Kohen, Sh. 144
Beynelmilel yahudiliğin bütün isteği buy

du. Onun için İttihat ve Terakkiyi kur-

iarkında olmayan zavallılardı.
MEŞRUTİYET İLAN EDİLİYOR

Yahudiıerin, Rumların, Ermenilerin alkışiadı 
ğı, Bulgarin ve Sırp’ın köçek havalan oynadığı, 
İngiliz’in. Fransız’ın, Rus’un göbek attığı, takat 
müslüman Türk’ün bir türlü sevemediği meşruti
yet ilan edilmişti. Hürriyet gelmişti (1) Bu hür
riyet kimin hürriyetiydi? Milletin mi, yoksa ya
hudinin mi? Bunu anlayabilmek için 31 Mart üze 
rindeki sisi kaldırmak ve gerçeği olduğu gibi gör 
mek gerekir. Olaylara ışık tutmaya devam ede
lim: .«The Zionist Movement» adlı kitabın yazan 
yahudi İsrail Kohen bakınız ne diyor: «Türkiye9 
deki meşrutiyet inkılâbını en çok alkışlayan ve 
destekleyen siyonistler olmuştur.» Neden meşru
tiyeti en çok alkışlayan *ve destekleyen siyonist
ler olmuştur? Bu soru doğru olarak kafanızda 
cevabını bulabilirse, 31 Mart hadisesi gerçek iza-

— Her yıl 31 Mart’ın yıldönümünde, millete hakaret etmeyi adet haline getirmiş iki gazete. Bi
risi mason, diğeri de komünist güdümlü. Fakat birleştikleri nokta millet düşmanlığı. Cumhuri
yet Gazetesi, Akademiyi tahrib edip, ondan sonra da suçu milliyetçilere yüklemek için «31» 
Mart tarihinde bir takvimi bırakan komünistlerin sözcülüğünü yapıyor. Hadise o kadar uydur 
madır ki, bir kere 31 Mart’ın yıldönümü miladî 31 Mart tarihi değil, rûmî 31 Marttır. Ve bu 
da Milâdî 13 Nisan’a rastlar. Cumhuriyetin muhabiri bunu düşünememiş ve miladî 31 Mart ta 
rihini koyarak resmi çekmiş. Yalnız foyası çabuk meydana çıkıyor.

muştu. Çingene Talat’ı, sözleri ve hareketle
riyle sadık bir uşağı olduğunu ispatladığı için 
Sadrazam Talat yapmıştı. Abdülhamit Han bütün 
varlığıyla buna karşı koyduğu için kızıl sultan 
olmuş, İttihatçılar ise Osmanlı imparatorluğunu 
babalarının çiftliği gibi yahudilere peşkeş çek
tikleri için kahraman ilân edilmişlerdi. Bunun 
için 31 Mart hadisesi yahudi evlerinde plânlan
mış, müslümanlar, idam sehpalarında sallandı
rılmış, Abdülhamit Han tahttan indirilmiş, itti- 
hâtçılar başa geçmişti. İmparatorluğu ateşe at
tıktan sonra ileride sırra kadem basacak olan 
Enver ve Cemal paşalar da çingene Talattan aşa 
ğı değillerdi. Selânik’te III. ordudan mason ol
mayan kalmamıştı. Pek çoğu gafil ve ihanetinin

hma kavuşacaktır. Aksi halde millet düşmanları
nın paraleline düşer, tarihin en büyük cinayeti
ne ortak oluruz.

Abdülhamit Han meşrutiyeti ilân etmeye 
mecbur kalmıştı. Devletin bekası, millet hayatı
nın devamı için bunu lüzumlu görmüştü. Ancak, 
bu millet düşmanlarının ihanetini engelleyeme
miş, düşmanlara zemin hazırlamıştı. 1908 de, meş 
rutiyetin, ilânı ve meclisin açılışında «Sokaklar
da, ellerinde bayraklar muhtelif halk tabakalan* 
na mensup insanlar geçiyordu. Hocalarla papaz- 
lann, müslümanlarla gayrimüslimlerin kucaklaş* 
tığı görülüyordu.»

(İki Devrin Perde Arkası, Hüsamettin Er- 
türk Sh: 27.) (Devamı 13* te)
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«Madem ki serbestim, serbestlik, iste
diğini yapmak demek... Yaş iş, savaş. Ada
mın canına okuyabilir. Elimden geldiği ka
dar az savaşırım ben de. Nöbet dediğin, tat 
sız bir iş. Kısaltırım bir kaç saat olsun. He
le siperlerin yakınında efkâr basınca... Ör
neğin gece nöbetlerini... Ve de serbestlik 
canının istediği yere gitmektir, öyleyse gi
dip köyümde dolaşırım bir. Hazır, toprak
lan böldükleri sıra, orada olurum. Yoksa 
unutabilirler beni...»

Ve gitti.
Bir kaçak mı şimdi bu er? Hayır. Bir 

gönüllü misafir...
Devrimin ilk haftaları, bu gönüllü mi

safir sayısı korkunçtu. Bir rakam vermek
ten çekiniyorlar, bir milyon muydu, onbeş 
milyon mu, bilen yok!.. (1)

Bu tahrikler, Stalin’in anlattığı şekilde 
düzenli planlı bir şekilde profesyonel tah
rikçiler tarafından yapılıyordu. Bir yüzbaşı
dan dinleyelim:

ORDUDA TAHRİKÇİLER:
Cepheden bir Kazak yüzbaşısı geliyor 

o sıra:
«Orduda kışkırtıcılar var, diyor, yâni 

delegeler... Yeni düşüncelerin propaganda
sını yapıyorlar. Kazaklarım bir şey anlıyor
lar mı bilmem. Ama, önce bana geldiler, 
dediler ki: «Asâletlim! (hâlâ asâletlim diyor 
lar bana) Allahaşkına, bu kışkırtıcıların 
elinden kurtarınız bizi, başımızdan alın, 
Sabahtan gece yarılarına kadar maval oku
yorlar bize... Yoruyorlar bizi. Canımıza yet
ti. Söyleyin de yakamızı bıraksınlar, kendi 
yerlerine dönsünler. Ama, erlerim söz din
lemez oldular. Sonunda bir konsey kurdu
lar kendilerine. Kötü değiller ama, emir 
vermek boş artık, kulaklarına girmiyor...

Bütün savaşan ordu saflarına delege 
adı verilen Kızıl militanlar geliyor, ve bu 
propagandalara mani olacak bir güç görün
müyordu. Asker Sovyeti delegesi olduğunu 
belirten, bu tahrikçilerin, komünist parti
sinin elemanları oldukları biliniyor Fakat 
Rus ihtilalinin* (!) Lideri Kereuzky’den bu 
propagandalara mani olacak bir icraat be
lirtisi gözükmüyordu. Propagandalar neti

ce vermekte gecikmedi.
KOMÜNİST TAHRİKİN NETİCELERİ 

1) SUBAYIN TAHKİRİ
Tahrikler ordunun disiplinini yıkıyor, 

subay horlanıyor ve asker cepheden kaçı
yor. Claude Anet’in naklettiği şu vak’a 
1917 Martından Kasım ayma kadar her 
an cereyan eden olaylardan sadece birisi
dir. Bu vakıayı bütün vatanseverlerin ve 
hassaten milliyetçi subaylarımızın dikkati
ne sunarız.

«Bu sırada yanımızdan genç bir subay 
geçti. Şımarık ve küstah ihtilâlci asker he
men onu işaret ederek:

— Bizim cephede böylelerine ihtiyacımız 
yok... Onlar olmadan da biz Almanları Rus 
ya’dan atarız. Bekleyin de görün... Şimdi 
onunla konuşacağım...

Fakat genç subay, bu sözlere aldırış 
etmeden hemen uzaklaştı. Etrafındaki ka
labalığın arasından sıyrılmaya imkân bula
mayan asker de gevezeliklerine devam et
ti.

—« Size sorarım, subaylar cephede ne 
yaparlar? Bakın size anlatayım. Meselâ; 
bir subayla bir köye gireriz. Subay hemen 
haritasını yere serer, parmağını üzerinde 
dolaştırarak sağma soluna bakıp, nerede 
bulunduğumuzu öğrenmek ister. Fakat işin 
içinden çıkamayınca bana sorar. Hey, heyy! 
Benim, onun gibi kıçımın üzerinde bir ha
rita çantası taşımaya aslâ ihtiyacım yok... 
Bu gibi hallerde işin kolayını bulurum. He
men o köydeki güzel kadınlardan birini ça
ğırıp «Sekerim bu köyün, adı ne?» diye so
rarım ve sonra da onu kucaklar şapadanak 
öperim. Gayet kolay iş değil mi?.»

Bir taraftan da ünverisiteli bir genç 
konuşuyor: «Yeni rejim sayesinde hepimiz 
toprak sahibi olacağız. Demokratik cumhu
riyet yönetimiyle hürriyetlerimize kavuşa
cağız» diye propaganda yapıyor.

Fakat bu sırada talihsiz genç subay 
tekrar yanımızdan geçti. İşte bizim ihtilâl
ci kabadayı fırsatı yakalamıştı. Hemen su
bayın üzerine saldırdı. Silâhını doğrulta
rak:

«Çabuk, bana fotoğrafını veri.»
Korkudan sapsan kesilen subay keke

leyerek:

— Fotoğ... fotoğ... raf mı? Ne ne, ne,, 
fotoğrafı?:., diyor.

Şımarık ve kaba asker:
— Ben böyle düşünüyorum... diye bağı- 

nyor. Her subay, hangi birliğe mensup ol
duğunu ispata yarayacak fotoğraflı bir ve* 
sika taşımalıdır ve bunu her askere göster
melidir. Subayı omuzlarından tutup sarsa
rak bir süre küfür savurduktan sonra — E* 
ğer, diyor. Böyle bir vesikan yoksa evinden 
dışan çıkma! Hele buralara adımını bile at 
ma. Senin gibilerin ağzına kurşun dolduru 
lıır...

İkinci bir asker daha gelerek tartışma 
ya katılıyor. Bu da iriyan, göbekli, kaba 
bir herif... ötekinden daha hırçın... Suba
yı azarlayarak:

— Evet, diyor, seni buraya alaydan va
zifeli olarak gönderdiklerini bize ispat et
melisin!. Kimbilir belki de burada propa
ganda yapacaksın!.

Subay daha titrek bir sesle:
— Ben m!?. Ben mi? diye kekeliyor.
Diğeri tekrar omuzlarından sarsarak:
— Elbette, diyor. Carim propagandasın« 

yaparsın.
Subay :
— Havıri. Hayır!. Aslâ...
Asker:

— Sen mutlaka eski rejimden yana
sın...

Salonda tekrar heyecanlı bir dalgalan
ma oldu Süngülü askerlerin arasında yük
sek rütbeli bir subay getiriliyor.

Propagandanın hız kazanması ile birlik
te askenn subayı tahkiri arttı. Bu bir müd 
det sonra pek çok subayın tevkifine," yara
lanmasına ve katline kadar varan isyan!ar 
la netice.'endi.

Bir komünist gazeteci olan M. Reed’de 
aynı isyan halini anlatır.

«Cephede askerler subaylarla çatışıyor 
lar.» (4\

Kırk Altıncı Sibirya Topçu Alayı adına 
konuşan:

(1) Günü gününe Rus ihtilali. S: 140 Claude
Anet.

(2) A.G.E.
(3) a.g.e. s: 56-57.
(4) Dünyayı Sarsan On Gün. s: 35. M. Re- 

ed.
«S!

Gelecek Sayımızda Herkesin Ağzında Şakız 
Olan «Toprak Reformu»nu Bütün Yönleriyle 
Açıklayacağız. Yaz ıda

1 -Türkiye ve Toprak Reformu
2 - Toprak Reformunun Uygulandığı
Ülkeler ve Neticeleri
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31 Mart'ı Hazırlayanlar
(Baştarafı 11. Sayfada)

Hangi hocayla-papaz, hangi müsiümanla gay
ri müslim kucaklaşıyordu? Hakkıyla İslâmî tem 
sil eden bir hoca» asırlardır İslâmî yoketmeye 
çalışan, haçlı ruhundan hiç bir şey kaybetme
yen, «Türkler insanlığın insan olmayan nümune 
teridir. Mutlaka yok edilmelidirler» diyen Maka- 
rins taslaklarıyla nasıl kuıaklaşabilir? Gerçek mü 
min, gerçek müslüman ve gerçek millet evlâdı 
mn bir hrtetîyanla kucaklaşması düşünülebilir 
mi? j£u  kucaklaşma, ancak mason Talatla. yahu- 
di Emanuel Karaso’nun kucaklaşmasıdır. Bu ku
caklaşma müslüman maskeli İslâm düşmanları
nın ve gayri müslim patentli millet düşmanları
nın zaferlerini ilân sembolüdür. Bu manzara bir 
kere daha meşrutiyetin ve onun devamı 31 Mart' 
m millet düşmanlarının oyunu olduğunu ilân e t  
mektedir.

Meşrutiyetle beraber, mason locaları mantar 
gibi yerden bitti. Ortalığı bir anda yüzlerce ga
zete kapladı. Ne isterlerse yazabilecekler, ne is
terlerse söyleyebileceklerdi. Çünkü hürriyet gel
mişti Bunu merhum Akif şöyle anlatır:

Türlü adlarla çıkan na-mütenahî gazete 
Ayrılık tohumunu bol bol atıyor memlekete 
İt yetiştirmek için toprağı gayet mümbit 
Bularak, fuhş ekiyor salma gezen bir sürü it 
Yürüyor dine beş on maskara, alkışlanıyor 
Nesl-i hâzır bunu hürriyet-i vicdan sanıyor. 
Gazeteler, böylece meşrutiyet sayesinde mil

lete küfür etme imkânı bulmuşlardı. Mili! olan 
ne varsa kötüleyebileceklerdi. Milletin İman, ah
lâk ve kültürüne her türlü hakareti yapabilecek
lerdi.

Bunu takiben meclis-i mebusan açıldı. Meclis 
bir anda yahu di, rum Ve ermeni milletvekilleri 
tarafından işgâl edildi. Düşünün kî, İtalyan te- 
balı yahudi Emanuel Karaso bile milletvekili ol
muştu. Bu meclis millete ne getirecekti? Bu 
meclis kimin meclisiydi? Milletin mi, millet düş- 
mantarının mı? «Türk olmayan zümreleri temsil 
eden mebusların pek çoğtı, sadece millî gayeleri

ne hizmet emelini güdüyorlardı. Bundan ötesi 
onlar için çok tali bir işti.»

Ben de Yazdım, Celâl Bayar, Sh. 209.
Tabii ki kendi millî gayelerine hizmet ede

cekler, kendi menfaatlerini gözetecekler ve fır
satını buldukça yılan gibi sokmaktan geri dur
mayacaklardır. Ta ki aptal ve hain ittihatçılar 
gibi hareket edene kadar... İşte 31 Mart bu mec 
listen ve bu satılıklar güruhu tarafından hazır
landı.

Vatan kaçaklan, Paris kahramanlan namı 
değer Jön Türkler de yavaş yavaş yurda dönme
ye başladılar. Paris'te uyuz köpekler gibi birbir
lerini yiyorlardı. Her biri kendini hürriyet kah
ramanı olarak gördüğü için, aralarında senlik 
benlik kavgası almış yürümüştü. Bunların arasın 
da en çok göze batan Ahmet Rıza idi. İmanını ta 
mamen kaybetmiş, materyalist olmuştu. «Gözüm
le gördüğüm vardır, görmediğim yoktun felsefe 
sinden hareketle Allah’ın varlığını inkâra kadar 

'gitmişti. Dönüşünde mükâfat olarak meclis-i me 
busan başkanı yapıldı. Ahmet Rıza’nm başkan ol 
duğu, yahudi, rum ve ermeni milletvekillerinin 
işgâl ettiği meclis, millet düşmanlarının karar
gâhı haline getirilmişti.
31 MART OYUNU SAHNEYE KONUYOR

Meşrutiyet 31 Marta gebeydi. Oyunun birin
ci bölümü başarıyla oynanmıştı. Fakat hâlâ Ab 
düllıamit Han Padişahtı. O tahttan indirilmedik 
ten sonra iş bitmiş sayılamazdı. Oyunun ikinci 
perdesini de Abdülhamit Hanın tahttan indiril
mesi teşkil edecekti. Yahudi evlerinde, mason lo- 
calannda bütün ajan kafalan meşgul eden şey 
buydu: Abdülhamit’i tahttan nasıl indirmeliydi?

Oyun ustalıkla sahneye konulmaya başlandı, 
önce Abdülhamit aleyhinde basında geniş bir 
kampanya açıldı. İstibdattan meşrutiyete geçme
nin yeterli olmadığı, Abdülhamifin baştan çekil
mesi gerektiği anlatılmaya başlandı. Bu arada İs 
lâm’a ve Abdülhamit’e yapılmadık hakaret kaimi 
yordu. Bu kampanyayı yürütenlerin başında Hü
seyin Cahit’in Taninl geliyordu. Fakat oyun tek

taraflı oynanamazdı. Karagözsün hacıvat olu, 
muydu? Mutlaka İttihat ve Terakki’nin karşısın 
da sahte de olsa bir muhalefetin olması gerekir 
di. İşte bu da Derviş Vahdetiydi. Derviş Vahde 
ti Volkan gazetesini çıkartıyordu. Katıksız bir İn 
giliz köpeğiydi. Görünüşte İslâmî müdafaa eden 
İttihat ve Terakkiye karşı olan, gerçekte satılık 
bir köpekti. Nasıl Arap âleminde El-Fetih’in ba 
şına Yasir Arafat gibi bir yahudinin geçirilmesij 
le İsrail’e karşı olan mili! uyanış ve millî kin 
kontrol altına alınmışsa, o zamanda ittihatçılara 
karşı olan muhalefetin başına Derviş Vahdeti gi 
bi bir İngiliz ajanı geçirilmek suretiyle muhale
fet kontrol altına alınmış oluyordu. Türkçeyi da
hi doğru konuşmasını bilmeyen Derviş Vahdeti 
nin Volkanda yayınladığı başmakalelerin orijinal 
leri sonradan, İngiliz dostluğuyla tanınan Sait 
Paşanın evinin aranmasında bulunmuştur. Bura
dan da anlaşılmaktadır ki, Hüseyin Cahitler ve 
Derviş Vahdetiler danışıklı bir oyun oynamakta 
ve 31 Mart için gerekli ortamı hazırlamaya ça
lışmaktaydı.

Herkes huzursuzdu. İş başında bulunan İtti
hatçılığıyla meşhur Hüseyin Hilmi Paşa hükü
meti de yangına körükle gidiyor, milleti galeya
na getirmek için her türlü şeyi yapıyordu. Anar
şi had safhaya ulaşmıştı. Ateş durmadan üflen i 
yordu. Avcı taburlarında kaynaşma başlamıştı.

Hürriyet rejimini (1) kendi getirdiğine ina
nan avcı taburları en faal rol oynayacaktı. Tabut 
kumandanlarından Yahudi dönmesi binbaşı Rem
il  tahrikçilerin başındaydı. Filistin hayaliyle ya
nan yahudiler koyunu yüzmüş yüzmüş, kuyruğu
na gelmişlerdi. 31 Martın patlamasına az birşey 
kalmıştı. Şimdi bütün mesele Avcı Taburlarını 
sokağa dökmeye kalmıştı. «Saraya telgraflar ya
ğıyordu. «İş başındaki hükümete itimadımız yok
tur. İslâm, hristiyan bütan unsurlarla birlikte İs
tanbul üzerine yürümeğe and içmişizdir.» Ben 
de Yazdım, Celâl Bayar, Sh. 211,

Konan son damla bardağı taşırmıştı. İttihat
çılar, yahudi ve hristiyanlarla birlikte Abdülha
mit’i devirmeye karar verdiklerini açıkça ilân 
ediyorlardı. Hadisenin bundan sonrasını, bizzat 
olayların içinde yaşamış, 31 Mart cinayetini ya
kından görmüş, ihanetleri yerinde tesbit etmiş 
Mustafa Turan Beyin kaleminden takip edelim:

(Devamı var)

Pakistan 
Dramı

tin içindedirler. Milliyetçileri hak
sız yere zindanlarda tutmaktan vaz
geçip, devletin temeline bomba ko

yan kızıl köpekleri devlet eliyle kah 
retmeleridir. Yoksa mesullerin sus
tuğu yerde millet kouşur.

(Baştarafı 7. Sayfada) 
du ve komünistler işbirliği ettiler.

Pakistan olaylarından ders almak 
gamanı gelmiştir. Pakistanm şartla 
nnın Türkiyeninkine benzediği göz 
önünde tutulursa mesele daha iyi 
anlaşılacaktır.

TÜRKİYE İBRET ALMALIDIR!
Türkiyede de sefelat edebiyatı ya 

parak Doğu Anadoluyu bizden kopar 
mak isteyen komünistler ve siyasi 
kürtçüler vardır. Türkiye'de komü
nistlerin her hareketini, meşru gös
termek çabasında olan beynelmilel 
yahudiliğin çanak yalayıcılığını ya
pan gayri millî basın vardır. Türki
ye’de ordumuza «Faşist Ordu» burju 
va ordusu diyerek hakaret eden ve 
kurşun sıkan komünistler vardır. Ko 
münist ve anarşist hareketleri pa- 
lazlayan çirkin ve adî sokak politi- 
kacılan vardır.

Türkiyede de Pakistan da olduğu 
gibi komünistler ordumuzu direkt kar 
şılanna alacaklan bir askerî cunta 
istemektedirler ve böylece ordumu- 
m tahrip etmek niyetindedirler.

Mesuller,!. Türkiyede halklardan 
bahseden Kızıl köpekler Doğu Pakis 
tandaki yoldaşları gibi aynı hıyane

24« Kongre Yıkılışa 
Biraz Daha Yaklaştırdı

Sovyet Komünist Partisinin 
24. kongresi 5000 delegenin iş
tiraki ile 30 Martta Kremlin* 
in kongre salonunda başladı. 
Çin ve Arnavutluğun delege 
göndermediği kongreye Türki
ye Gizli Komünist Partisi adı
na Yakup*Demir takma ismiy
le Zeki Baştımar katılmıştır. 
Bilindiği gibi Dev-Genç, TİP 
ve TÖS’ün «eylemeleri ile Tür 
İriye Gizli Komünist Partisi
nin direktifleri arasında çok 
sıkı bağlar mevcuttur.

İlk günkü 5 saatlik konuş
masında Sovyet Komünist Par 
tisi I. Sekreteri Leonid Brej- 
nev, Amerika, İngiltere, Fran
sa, Çin ve Rusya’nın iştirakiyle 
beşli bir konferans teklifi yap 
iniştir.

Nükleer, kimyasal ve bakte* 
rîolojik silâhların ve deneme 
krinin yasaklanması amacı ile 
toplanması istenen bu konfe 
ransla da yetinmeyen Brejnev;

«Genel ve Tüm silâhsızlanma» 
için de «Dünya Konferansı» 
nın toplanmasını İstemiştir. 
Konuşmasında bir barış plânı 
teklif eden Komünist Partisi 
I. sekreteri sınırlar muhafaza 
edilmek şartıyla Nato ve Var
şova paktlarının da kaldırılma 
lannı kabul edebileceklerini 
söylemiştir.

Brejnev’in bu barış taarruzu 
daima propagandam. Komüniz
mi sevimli göstermek gayesiy
le fapılan bu konuşmalar sade 
ce lâftan ibarettir. Ne var ki 
Türkiye’deki yahudi güdümlü 
sol basın bu banş tekliflerinin 
ciddî olarak kabul edilmesini 
savunmaktadır. Bir anda barış
çı kesilen Brejnev konuşması* 
nın bir yerinde «Kurtuluş hara 
ketlerinle yani komünist ihti
lâlleri destekleyeceklerini söy
lemiş ve Çekoslovak hadiseler! 
ne değinerek «Çekoslovakya* 
nın sosyalist rejiminin kurta

rılmış olduğunu» ileri sürmüş, 
böylece tükürdüğü «barış lok
m asını yine kendi yalamıştır.

Artık komünistlerin sahte 
barış teklifleri, sahte bağım
sızlık istekleri masum kitlele
ri kandıramayacak, insanlığın 
haklı isteklerinin komünistler 
tarafından istismarına müsaa
de edilmeyecektir. Çünkü uya 
nan milletler, çökmekte olan 
kapitalist ve komünist nizam
lar yerine hak olan nizama ku 
cak açmaya başlamıştır.
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ABD, İsrail’in 
(Çiftliği mi?

Artık herkesçe bilinmekte
dir ki; emperyalizmin beyni 
onizmdir. Başka bir deyişle 
beynelmilel Yahudilik Cihan 
hakimiyeti için Amerika ve 
Rusya'yı aynı anda kullanmak 
tadır. Bunun en bariz misalini 
Orta-Doğu meselesinde gör
mekteyiz.

Amerika’da İktisadî inisiyati 
fe sahip yahudi tröstleri, aynı 
zamanda siyasî ve kültürel me 
kanizmayı da ele geçirmiş bu
lunmaktadırlar. Netice itibariy 
le Amerika’daki Siyonist ve 
farmason teşkilâtları, Amerika 
nin bütün maddî ve manevî im 
kânlarını İsrail hesabına kul
lanmaktadırlar. Bu gerçeği A. 
B.D. dışişleri bakanlığında gö
revli olan yahudi asıllı David 
Nes, Le Monde gazetesinde neş 
redilen bir yazısında şöyle iti
raf etmektedir: «Son 15 yıl i- 
çinde A.B.D. İsrail'e 11 milyar 
dolarlık yardım yapmış, ayrı
ca Amerikalı yahudilerin İsra
il'e sızdırdıkları paralar ise 25 
milyar dolan bulmuştur.»

Amerika'nın, en güçlü silâh 
lan, NATO ve SEATO üyele
rinden ziyade İsrail'e verdiği
ni belirten David Nes, daha 
sonra Amerika'daki siyonist 
baskıyı şöyle ifade etmektedir: 
«Amerika, diğer müttefik dev
letlerin hatalarını tenkit ettiği 
ve ikazlarda bulunduğu halde; 
İsrail'in her emir ve arzusunu 
derhal yerine getirmektedir.»

Son yapılan bir kanun deği
şikliği ile A.B.D. Cumhurbaş
kanı, her an istediği kadar si
lâhı İsrail'e sevkedebilecektir. 
Temsilciler meclisi başkanı 
McCormack bu kanun karşısın 
da, «Bugüne kadar Amerika' 
da böyle bir karara rastlanma
mıştır» diyerek hayretini gizle 
yememiştir. David Nes ise ya
zısında devamla: «Bugünkü İs- 
rail-Amerika münasebetlerin
de Amerika'nın değil İsrail'in 
menfaati söz konusudur. Ü- 
çüncü dünya harbini çıkaracak 
▼e Amerika’yı bir dakikada sa
vaşın içine sokabilecek unsur, 
İsrail hayatının tehlikeye gir-

mesidir» demektedir,
The Sunday Times gazetesi 

ise bir makalesinde şunları söy 
temektedir: «Nixon, İsrail'e
karşı küçük bir hata yapmak
tan ve en ufak bir sertlikten 
son derece korkmaktadır. Nix- 
on'a göre böyle bir tutum A- 
merika’da Yahudi aleyhtarlığı

şeklinde yorumlanabilir. Bu İse 
A.B.D. nin başına en büyük 
belânın açılması demektir.»

Bütün bu itiraflar hiç bir i• 
zaha muhtaç olmaksızın göster 
mektedir ki Amerika, beynel
milel yahudiliğin maşasıdır ve 
emperyalizmin beyni sionizm  ̂
dir*

Savcılar! Bu Suçu 
Övmek Değil midir?

Türkiye’de silâhlandırılmış 
bir avuç komünist sürüsü, Ko
münist Halk Ordusu kurar, 
bankalan soyar, Mehmetçiği 
bir moskof kudurganlığiyle şe 
hid ederken; «Devrim» adlı 
paçavra hâlâ komünistlerin 
itibarını iadeye çalışıyor ve 
«Türkiye Halk Kurtuluş» or
dusu dedikleri Moskof artığı 
komünist piçlerini göklere çı
karıyor. «Bu genç bağımsızlık 
savaşçıları» diye bahsettiği ko 
münist 'gerillalarının her türlü 
faaliyetlerini tasvip ettiğini 
pervasızca ilân ediyor.

ODTÜ hadiseleri henüz sor
gu safhasındayken Devrim ce
ridesinin bıı gayreti neyin ifa
desidir? Hele «Silâhlanmak ve 
savaşmak bayatta kalabilme

nin tek yolu olmuştur» diye
rek komünistlere yeni direk
tifler vermesi gözden kaçma
maktadır. Türkiye’de kızıl or
du kurmak suç mudur? Suçtur. 
Banka soymak, adam kaçır
mak, mehmetçiği kurşunlamak 
suç mudur? Suçtur. Komünist 
faaliyet yürütmek suç- mudur? 
Suçtur. Peki bu suçları işleyen 
ve halen tutuklu bulunan eşki- 
yalan övmek, hareketlerinin 
meşruluğunu ilân etmek suç 
değil midir? Bizim anlamak 
istediğimiz budur. Nasıl olu
yor da Devrim paçavrası bu 
şekilde çığırtkanlık yapıyor? 
Bu memleketde savcılık yok 
mudur ki, caniler cesaret bulu
yor. Mesulleri ikaz eder vazi
felerinin ehemmiyetini hatırla- 
tiriz.

Ortak Pazar KöyttyA 
Yok E3 yor Çiftçiler Direniyor

Y.M.M. nin eski sayılarım 
kanştıranlar Ortak Pazar i- 
hanetini protesto için yapılmış 
mitingleri, verilen konfe
ransları ve özel sayıları göre
ceklerdir. Milletin istikbalin
den endişe duyanlar ta o gün
lerde «Ortak-Pazar Millete Me- 
zâr» sloganlanyla miting mey- 
danlannı doldurmuşlar, konfe
rans salonlannı çınlatmışlar ve 
uyuyan mesul iktidarları uyar-, 
mışlardı. Mücadele Birliği’nin 
Konya ve Afyon’da tertiplediği 
mitinglerde Ortak Pazar’ın çir
kin içyüzü açıklanmış, milletin 
bu husustaki hassasiyeti me
sul makamlara iletilmiş, fa
kat bir ses işitilmemişti, uyu
yan kervan misali geçiş dö

nemleri süratle geçilmiş, mil
let biraz daha çıkmaz badire
lere sürüklenmişti.

Şimdi Ortak Pazar’ın tatbik 
edildiği ülkelerden feryatlar 
yükseliyor. Ortak Pazar komis 
yonu Başkan yardımcısı Dr. 
Mansholfc’a göre Ortak Pazane 
tarıma ait topraklarından tam
12 milyon hektarlık geniş bir 
alan artık ekimden çekilmeli 
ve bu topraklar üzerinde ya
şayan köylüler şehirlere akta
rılmalıdır. Mansholt’un iddiala
rına göre, küçük topraklan 
destekleme siyaseti Ortak Pa 
zar fonlarının %95 ini eritmek 
tedir.

Bu sebeple Mansholt yu
karıda bahsetmiş olduğumuz

Komünistleri Himaye 
Edenlere Veyl Olsun!

Şubat ayı ortalarında Hacettepe Üniversitesin' 
de meydana gelen olaylarda tevkif edilen komünist
lerden 17 si geçen hafta içinde serbest bırakılmışlar
dır. Hatırlanacağı üzere Hacettepe’de komünistler 
polise ve halka ateş açmışlar, daha sonra polis ken
dilerini, yakalayarak adalete sevketmişti. Ama ne 
var ki, Türkiye’de komünistleri gözleri gibi koruyan, 
mason locaları ve militan savcılar onlara hapishane 
kapılarını açıverdiler. Fakat diğer taraftar* milliyet
çilere yapm?dıkları zulmü bırakmadılar. İşte, komü
nistler serbest -bırakılırken İnegöl’de iki milliyetçi 
daha tevkif ediliyordu. Türkiye Cumhtfriyeti’ni yık
mak için komünist halk ordusu kuran Ermeni piçle
ri bir ayda 3 defa mahkeme huzuruna çıkarılarak 
serbest bırakılır, fakat, Yavuz Aslan ARGUN sırf üç 
buçuk komünist piçinin iftirasiyle ve üstelik meclis 
kürsülerinden katil diye ilân edilerek 18 aydır hapis 
hanede tutulursa bu memlekette adalet var mıdır? 
Eğer varsa kimlerin tasarrufundadır.

düşüncesini tatbik etmeye ka
rar vermişti. Fakat evdeki he
sap çarşıya uymamış plân tat
bik edilmeye başlanır başlan
maz Mansholt planı Brüksel’de 
sert çiftçi protestolarıyla kar
şılaşmıştır.

Zorla tatbik edemedikleri bu 
plânı gönül rızasıyla tatbik et
meye karar vermişlerdir. Önü 
müzdeki dört yıl boyunca 1,5 
milyar dolarlık bir fonla des
teklenecek olan bir plân çerçe
vesinde Batı Avrupa devletleri 
tanmla ilgili topraklarını gö
nüllü olarak terkeden çiftçi ve 
köylülere mali yardımlarda 
bulunacaklardır. Direkt olarak 
köylüyü ortadan kaldırmayı he 
def alan bu plân ısrarla tatbik

lllll

Vatansevercsa;
■ >>

Öğretmenler 
|  TÖS’ten 

Ayrılıyor
Milletimizin değerlerine gerçek- 

Ü ! ten bağlı, vatansever öğretmenlerin 
s  TÖS’ten istifaları devam etmektedir. 
H ! Hiç bir art niyeti olmayan öğretmen 
=  lerimizi komünist ihtilâle basamak 
¡Ü  yapmak isteyen TÖS, yönetici kadro 
ü s  lan itibariyle tamamen bir ihanetin 
|Ü  içindedir. Zira TÖS başkanı Fakir 
jH  Baykurt yüzde 95’i müslüman olan 
| p  bu ülkede İslâm'ın yüce peygambe- 
|g j ri için, «Cüce Muhammed» diyecek
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kadar alçalmıştır. Üstelik Bulgaris
tan komünist partisinden para yardı 
mı aldığını dahi gizlemeyen bu sah
te Amerikan düşmanının «Küçük 
Köprü» romanını da Amerika bastır 
mıştır. Rusya’nın içimizdeki beşinci 
kollarından biri olan Pekin talimat- 
lı Dev-Genç'le «eylem» birliği ya
pan TÖS şu anda öğretmenin hiç bir 
meselesiyle samimî olarak uğraşma- 
maktadır. Türk öğretmeninin haklı 
meselelerini istismardan öteye geçe
meyen bu şebeke artık yakayı ele 
vermiştir.

Son olarak da Bursa’nm Mustafa 
Kemalpaşa ilçesinde TÖS’e bağlı bu
lunan 50 öğretmen toptan istifa et
miştir. Olağan üstü yapılan son TÖS 
toplantısına, hususî olarak getirtilen 
Dev-Genç mensubu militanlar müda- 
helede bulunmuşlar ve taşkınlıklar

meydana getirmişlerdir. Sendikanın 
hali hazır yönetimini ve bir kısım ü- 
yelerin «eylem»lerini sendikal faali
yetlere aykm bulan öğretmenler ay
nı zamanda Dev-Genç’in Öğretmen 
meselesiyle bir ilişkisi olmadığını 
belirterek TÖSrten ayrılmışlardır. 
İstifa eden öğretmenler şunlardır: 

Ziyaettin Şen, Remzi Sanu, Kâzım 
Soykan, Fikret Balpmar, Hayrı Bü
tün, Harun Yolsal, Ayten Ölmez, Se
vim Değer, Zehra Çıkar, Meral Bay- 
bey, Nuri Meşeli, Erol Akarçay, Sü- 
heylâ Akarçay, Semra Hasırcı, Os
man Ölmez, Veli Alp, Hayrettin Tu
na, Abdullah İren, Hüsmen Şenkü- 
çük, Ali Çıkar, Basri Seçen, Suat Se 
çen, Münevver Boral, Recep Şen, 
Hilmi Antep, Gülçin Poyrazlar. İdris 
Yıldızban, Sabahat Kandır, Davut Öz 
kan, A. İhsan Toprakkale, Turhan

H E = 3 P "

edilmeye çalışılmaktadır. Ya
pılan bu İsrarlar bu hareketin 
ideolojik yönü üzerinde düşün 
meye sevketmfektedir.

Yahudi protokollerinde bey* 
nelmilel yahudilik tarafından 
her memelekette sanayiin zü- 
raati ezmesi ortamı hazırlana- 
cak ve köylü zümresi ortadan 
kaldınlacaktır, denilmektedir. 
Yahudilik ideallerine ulaşabil
mek için milletleri millet ya« 
pan karakterleri yâni iman, ah 
lâk, kültür örf ve ananelerimi 
yıkmak ve bir sürü haline ge
tirmek istemektedir. Köylerdi* 
ailelerin birbirini kontrolleri 
yardımlaşmanın kuvvetli olma
sı, ahlâksızlığın büyük nisbetth 
az olması beynelmilel yahudili- 
ği hayli telâşlandırmaktadır. 
Bu sebeble köyden şehire olan 
akın desteklenmekte köylü züm 
resi ortadan kaldırılmak isten
mektedir. Bir tarım ülkesi o- 
lan Türkiye’nin basma Ortak 
Pazar’ın bu ve buna benzer 
maddplerivle çorap örülmek is 
tendiğini ilân ederiz. Milleti i« 
çinden çıkamayacağı bataklık
lara sürüklemenin mesuliyeti 
çok ağırdır. Bu mesuliyetin al
tından kolay kolay kalkılmaz, 
mesullere hatırlatırız.

Aktaş, Ahmet Yaren, Ayşe Uyar, 
İbrahim Akkıiş* Lütfi Girgin. Tür
kân Girgin, M. Ali Turhan. Şükran 
Biçer, Rıza Çiftçi, Salih Güner, A. 
Mehmet Tek, Salih Cansız, İsmail 
Tezcan, Sabahattin Civelek, Yusuf 
Aktan, Şükrü Ege, Sami Yavuz.

Gerçek yüzü bilinmeye başlandık
ça TÖS’ün bünyesindeki bu çözülme 
ler daha da devam edecektir. Zira 
bu millet işçisiyle, köylüsüyle me
muruyla, öğretmeniyle, askeriyle top 
yekûn komünizmin karşısmdadır. Ve 
komünizme ajanlık edenlerle bir gün 
nasıl olsa hesaplaşacaktır. Milletin 
kin ve intikamının yükselteceği pro
testolar daha şimdiden Konya’nın 
Bozkırın’da, Dörtlüce’de patlamaya 
başlamıştır ve bu heyecan yarın bü
tün Anadolu’yu saracaktır.
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Çanakkale Şehitlerini Anma 
Toplantısındaki Hitabe

Yüce Allah’la bize Anadolu’yu var 
tan olarak lütfetmesinden sonra,, ar« 
dı ardına Bizans, Belgrad, Sofya, 
Bükreş düşüyor, ordularımız bir ta
raftan İtalya'yı fethe başlarken, di
ğer taraftan Almanya’nın içlerine gi
riyor, Moskova’ya kadar dayanıyor
du. Moskova’dan, Viyana’ya kadar, 
yer gök Allah Allah sesleriyle inli
yor. Bütün dünya haşmetimiz ve za
ferlerimiz karşısında eğiliyordu.

Kısa zamanda küffar bizi kılıç kuv
vetiyle yenemeyeceğini anladı. Mert
çe, meydanı gazada cenk yerine, iha
net tuzağma baş vurdu. Bütün Hris* 
tiyan ruhbanları, Hristiyan Avrupa’ 
nın kralları, kiliselerde ezan-ı Mu
hammedi okutan cihangir milletimi
zi, Avrupa’dan sürmek ve yok et
mek için birleştiler

Kaleyi içten zaptetmek için ne ka 
dar fitne yolu varsa denediler. Dev- 
letimizi yıkmak, ahlâkımızı kirlet
mek, dinimizi içten çürütmek ve ser 
velimizi sömürmek için, kalplerinde 
putlarını, kafalarında melun emelle
rini gizleyerek içimize karıştılar, t  
Kanmadıkları dinimizi, sevmedikleri 
milletimizi yıkmak için adlarını, sı- 
fatlanm, elbiselerini değiştirdiler. 
Bi2â aldatmak için, Mzim gibi gözük 
tüter. Kısâ zamanda devletimize beğ, 
ordumuza vezir, masum yavrulara 
öğretmen kesildiler. Ne yazık ki, düş 
manın fitnesine aldandık. Kâtfiri 
Müslüman sandık. Düşmanı dost san 
dik. Haini kardeş sandık.

Devlet kalesine haince sızan ajan
lar bağrımızda çöreklendiler. Bir ta
raftan nimetlerimizle beslendiler, di 
ğer taraftan, kahpe düşmana devlet 
kalesinin kapısını açtılar. İşte böyle 
ee dışarıdan düşmanın, içeriden ve 
baştan hainlerin eliyle iki asır için
de, vatanımızın tam sekiz misli top* 
rak parçasını kaybettik.

Ordularımızın Viyana önlerinde 
bozulmasından sonra belimizi bir tür 
lü doğrultamadık. Eski kuvvetimizi 
bulamadık. Düşman casuslarının ta t  
lı sözüne, güler yüzüne ve parlak

hediyesine kandık. İçimize kadar gı 
ren, devlet kalemize süzülen hainle
ri farkedemedik. Devletimizi eski gü 
cüne eriştirmek için attığımız her 
adımımızı, bağrımıza çöreklenen 
dost yüzlü, düşman ajanları çelmele 
diler. Bize sureti haktan gözükerek, 
yıkılışımıza sebep oldular. Hayır di
ye şerri gösterdiler, doğru diye eğ
riye yönelttiler. Kurtuluş yolumuzu 
körlediler. Biz uyanmayalım diye, ö- 
lüm zehrini, kurtuluş şerbeti diye i* 
çirdiler. Avrupayı taklîd edin dedi
ler. Taklit ettik, yüzbinlerce şehidin 
kanı ile sulanmış, bölünmez vatanı 
şerha şerha böldürdük. Din ilerleme 
ye manidir dediler. Dini mübini bir 
kenara attık. Bulgar uşağı, Yunan yı 
lanı, Sırp iti İstanbul’a kadar at ko$ 
turup geldi.

ihanetlerle kararan Viyana bozgu
nundan sonra, düşman aj anlan dev
lete iyiden üşüştüler. Yahüdi uşağı 
mason locaları açıldı. Misyoner yuva 
iarı bütün vatana yayıldı. Islahat a- 
dmı verdikleri dümenle, gâvur Müs- 
lümana eşit sayıldı. Devlet daireleri 
maskeli ve maskesiz millet düşman
larıyla doldu.

Nihayet devletimizi kökleştir
mek, ordumuzu güçlendirmek iste
yen Sultan Aziz, Paris localanna w 
gaklık eden büyük lâkaplı, Yahudi 
dönmesi Mithat, Mahmud Ceîâled- 
din, Rüştü ve Hüseyin Avni paşalar 
adındaki hainler eliyle, hunharca 
gehid edildi Muazzam bir ordu ku
ran, büyük bir donanma yapan Sul
tan Aziz hain İngiliz ve melun Mos» 
kof’tın can düşmanıydı. Bunun için 
Ingiliz ve Rus elele Sultan azizi, içe 
rideki hainlere şehit ettirdiler.

Hain İngiliz sefiri Edward Greyin 
dizi dibinden ayrılmayan, Bosna'da 
şanlı bayrağımıza put taktıran, M&- 
car Yahudisi, dönme Mithat ne yazık 
M, sadrazam olmuştu. Bütün bunlar 
yetmiyormuş gibi Rum palikaryala
rını, Ermeni komitacılarını, Bulgar 
eşkiyalarmı, Sırp hainlerini mebus 
diye getirip, milletin başına belâ et
tiler.

Bu sıralarda, Bulgârlar isyan et-

Mücadele Birliği ve Milliyetçi Kültür Birliklerinin Konya, 
Afyon, Eskişehir ve Sandıklı’da tertip etmiş olduğu Çanakka
le şehitlerini anma toplantısı çok muhteşem olmuş, aynca Ça
nakkale Sekicilerinin hatırasını bütün tazeliğiyle dile getiren 
«Sancaklar düşmeyecek» adlı temsil geceye renk katmış ve mil
let, aziz şehitlerinin hatırasını kanlarının son damlasına kadar 
müdafaa ve muhafaza edeceklerine yemin etmişlerdir.

Aşağıda bu toplantılara ait fotoğrafları göreceksiniz.

—  Afyon’da Mücadele Birliği Afyon Sancağının tertiplediği Çanakkale 
Şehitlerinin anma toplantısında yedisinden, yetmişine bütün Afyonlular 
vardı. Yakanda, millî intikamın sembolü sağ yumruğu sıkan İstiklâl Har
bi Gazisi görülüyor.

mig, Rumlar silâha sarılmış, Sırp 
çeteleri ihtilâle geçmişlerdi. Bastırı
lan isyan mason localan vasıtasiyle 
bütün dünyaya duyurulmuş, hain İn 
giliz ve kudurgan Moskof bundan 
istifadeye kalkmışlardı.

İngiliz başvekillerinden Gİadiston 
adlı köpek; Türklere ve Kur’an’a sal 
dınyör, Kur’an yeryüzünden kalkma 
dıkça, insanlık rahat edemez diye
rek İslâm’a salyalı ağzıyla hücum e* 
diyor. Türkler, vahşilerden daha vah 
gidir diyerek ortalığı velveleye veri
yordu, Diğer taraftan İstanbul’a in
mek hırsıyla yanan kuduz Moskof 
saldırmak için fırsat arıyordu.

Nihayet beklenen oldu. Müslüman 
Türk Milleti namına karar veren E* 
meni, Rum, Bulgar ve Yahudi me
busları Rusya’ya harp ilân ettiler. 
Türk Milletinin ellerini, ayaklannı 
bağlayıp, sanki düşmanın Önüne bir

İ L U T t f R b i N
BİR M UfTi/lSflM

av gibi attılar. Moskof sürüleri, Ro
men hainleri iki koldan saldırdılar, 
Bulgar, Sırp ve Yunan isyan için fır 
sat kollarken, iki yüzlü İngiliz ve Al 
manlarda topraklanmızı çekip almak 
için hazırlanıyordu.

(Devamı var)

— Mücadele Birliği Genel Merkezinin Beyşehir’de yaptığı Çanakkale Top» 
lantısında oynayan Sancaklar Düşmeyecek piyesinden millî kararın ve
rildiği bir an, — M. B. Genel Merkezinin Beyşehir toptemtısmdan bir sahne.
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Y E N İD E N  M İL L İ

Mücadele
İdeolojiler kavgasından akisler

Ahlâk Buhranının Mes ulleri
Her geçen gün sonu belli ol* 

mayan bir çılgınlığa doğru k& 
yan ahlâksızlık, milletlerin ha» 
iratlarını tehdit etmeye bağla» 
iniştir. Bütün dünyayı sar»

makta devam eden ahlâk buh 
ranınm bilhassa sosyalist (k©= 
gın olduğu bir gerçektir, 
münist) devletlerde çok yay-

D.
Almanya’da (komünist) ve 
Willy Brand’m başkanlığından 
sonra Federal (Batı) Almanya* 
da da ahlâksızlık derece dere* 
ce artmaya başlamıştır Bilin* 
diği gibi Hitler sırasında Al
manya’daki yahudi hakimiyeti
ne son verilmişti. Fakat acı 
bir hakikattir kİ, bugün Batı 
Almanya’nın basına Willy 
Brandt gibi bir yahudi getiril» 
miştir. Beynelmilel Yahudilik 
kendi dışında bütün milletle
rin ahlâk anlayışlarını bozma
yı prensip kabul etmiştir Ge
rek muharref Tevratta ve ge
rekse yahudi protokollerinde 
bu mahiyette telkinler mevcut

Vatandaşlıktan 
Çıkarmak->

Kâfi midir?
29 Mart 1971 tarihli Resmi 

Gazete’de çıkan bir karama* 
me ile 73 kişinin Bakanlar Ku 
rulunca Türk vatandaşlığından 
çıkartıldığı açıklanmıştır Bun
ların 581, 403 sayılı Kanunun 
25 inci maddesinin (a) bendin 
deki; «Türk vatandaşlığından 
çıkma izni almaksınız kendi is
tekleriyle yabancı bir devlet 
vatandaşlığı kazananlar.» hük
müyle Türk vatandaşlığını kay 
betmişlerdir. İşin enteresan ta 
rafı şurasıdır ki, bu 58 kişinin 
47 si yahudidir. Ekseriyetle 
Kırklareli. Eklime, İzmir ve İs
tanbul doğumlu olan bu muse- 
viler artık Türk vatandaşı de
ğillerdir Yalnız şurası da dü
şünülmelidir ki» izin almadan 
yurt dışına kaçan bu yahudiler 
acaba beraberlerinde neler ka
çırmışlardır. Türkiye’de en kâr 
lı kazançların sahibi olan bu 
soyguncular elbetteki elleri 
boş gitmediler. Mesele vatanı 
mızdan kaçan yahudiyi «ben 
seni Türk vatandaşlığından çı
karıyorum» demek değil, on- 
îann soygun ve ihanetlerine 
mani olmaktır.

73 kişiden geriye kalan 15 ki 
ginin ihraç sebebi ise aynı mad 
denin (ç) bendine göre asker
likten kaçmaktır.

Bu 15 asker kaçağının ise 
hepsi katıksız yahudi.

Hâlâ yahudiyi masum göster 
meye çalışanlar! Halâ yahudi 
ye uşaklık eden hainler! Ba
kalım ihanetiniz millet uyands 
ğı zaman da devam edebilecek

tur
Son gelen gazete haberlerine 

göre Almanya’da fahişelik hış
la artmaktadır. Üstelik Alman 
Kadınlar Partisi Genel Başka
nı İngrid Brügmann yaptığı ba 
sın toplantısında, seks haya? 
tında daha fazla serbestlik is 
teyerek: «Bir kadın kendi vü
cudunu istediği gibi kullanabil 
melidir.» diyebilmiş ve fahişeli 
ğini de ispat etmiştir.

Doğu Almanya’da ise sadece 
geçen yıl 30.000 çift boşanmış
tır. Boşanmaların çok olması
nın sebebi sosyalizmin kadına 
ekonomik bağımsızlık kazandır 
masıdır. Bugün bu sebeple bir 
çok kadın aile geçindirmekte,

Cumhuriyet 

Yine Suçüstü 

Yakalandı

Savcı «Tarhan 
Özqür, kendi

a
kendisini vurmuş 

olabilir»» Hedi ^
Teknik Üniversite \  

inasım n bahçesinde  ^
Irnro’ . fi*1

T eknik ü n iv e rs ite  
b inasının bahçesinde  
Önce tabanca kur?’ 
def ojarnk. v a r p * ^  
renci
I! sonatıırr 
bto  açık îr 
B aşsav M
« B a r  * boş—  ' 1 r ii kendini yara
la d ıt ^  *  tam ındaki arkada
çı ta ıv  .ndan varalândıfcı k 

ovm ııstnr» d

w ğğ ĵ (\*  ileri 
■ J r  ederken 
^r<*n İstanbul 
r.n Oetnire^ 

boş kovan.

Son günlerde gayri millî basının komünist militanlan 
masum gösterme gayretkeşliği gözden kaçmıyor. Her gün bir 
TÖS’lünün dayak yediğinden, her gün bir liseli komünistin 
dayak yediğinden bahsedilmektedir. Ermenek’te bir TÖS’lÜ 
nün evi ateşe verilmiş (!) Bitlis’te bir TÖS’lÜ evinde ma» 
sum masum (!) ertesi günkü dersine hazırlanırken kurşun 
yağmuruna tutulmuş (!) Taylan özgür’ün mektep kaçkını 
kardeşi komaya sokulmuştur (!)

İşte gayri millî basının manşete aldığı ilginç haberler 
bunlardır. Son günlerde, Türkiye’de 1968’den beri sürüp ge
len anarşi hareketlerini tezgâhlayanlar bunlar değildir san» 
ki. Ordunun muhtıra vermesine sebep teşkil eden bunlar de
ğildir sanki. 16 Haziranda masum işçileri tahrik ederek yü
rüten, cana kıyan, öğretmen döven bunlar değildir sanki.

Antakya’da ve Konya’da TÖS şubesini dinamitlerken ya
kalananlar da bunlar değil (!) sanki !!

Taylan Özgür’ün kardeşinin kendi arkadaşları tarafın
dan dövüldüğü tahmin ediliyor. TÖS’lü öğretmenlere yap* 
lan hareketlerin failleri meçhul. Bununla beraber yahudi 
güdümlü basının «öğretmen kıyımı», «gericilerin avı* şeklin
deki açıklamalarının ne kadar kasıtlı olduğu anlaşılmaktadır. 
Acındırma duyguları ve bazı milletine bağlı teşkilâtlan itham 
etmek bunlara hiçbir şey kazandırmayacaktır Zira milleti
miz artık kimin milletten yana, kimin millet düşmanların, 
dan yana olduğunu gayet İyi biliyor Gönül ister ki mesuller 
de milletin bu şuuruna, şuurla katılsınlar.

Devrimci genç parkta oturuyordu
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ve ideolojisine vakfeden fedakâr kardeşimiz Mustafa 
Ergenç, Ankara Milliyetçi Kültür Birliğinin Nevşe
hir’de tertiplediği Çanakkale Sehidleri toplantısından 
dönerken bir trafik kazası neticesinde vefat etmiştir.

Kendine rahmet, kederli ailesine Allalı’dan baş
sağlığı dileriz.

dolayısıyla erkeğin «aile reisli» 
ği» sıfatı ortadan kalkarak ge
çimsizlikler başlamaktadır. Ya 
hudi Engelsin: «Evlilikte er
keğin hakimiyeti, ekonomik ha 
kimiyeti ile orantılıdır.» h em  
si Alman kadınlan için düstur 
olmakta ve boşanmaların ekse 
risinla sebebini de bu telkin 
teşkil etmektedir.

Boşanmalar halk ekonomisi
ne de etki etmekte ve çok teh
likeli olmaktadır. Neticede D. 
Almanya’da aile müessesesi 
en kısa zamanda ortadan kal« 
karak kadın ortaklığına daya
nan «komünist aile» meydana 
gelecektir ki, sosyalizmin de 
istediği budur.

Türkiye’nin ahlâk buhranı 
İse apaçık ortadadır. Seks Uca 
reti yapan bir mason gazetesi« 
nin yazdığına göre de Reyhan 
Doğan ve Meri Doğan adlı iki 
ermeni fahişesi «mini çort» 
modasını yaymaya çalışıyorlar
mış... Zaten bu memlekette o- 
mumhane, kumarhane ve mey« 
hane gibi ahlâk dışı müessese-

Rus İşçileri 
Casusluk 
Yapıyor

Rusya ile yapılan kültür anlaş 
masından sonra, bütün komü
nist eserler, memleketimize gir 
miş durumdadır. Yine, yapılan 
İktisadî anlaşmalar neticesin
de komünist propaganda için 
Türkiye’de müsait orum elde 
etmeye muvaffak olmuşlardır. 
Haber kaynaklan, şu anda Rus 
ya tarafından, Türkiye’ye gön
derilmiş bulunan ve çeşitli sa 
nayi kollarında çalıştırılan 1174 
Rus işçi ve mühendisi GPU 
ve KGB nin sistemli talimlerin 
den geçirerek yetiştirdikleri ö- 
zel ajanlardır. Bunlar daha zi
yade, gençlik ve İşçi hareketiy 
le ilgileneceklerdir. Haberini 
vermişlerdir. Moskova’nın dış 
memleketlere gönderdiği tek
nisyen, işçi ve subay, vesaire* 
nin, sadece komünist faaliyetle 
ri sevk ve idare edebilmek için 
çalıştıklan artık açıkça ortaya 
çıkmıştır. Ruslarla yapılan an
laşma neticesinde, Türkiye’de 
yapılacak tesislere gönderilen 
Rus teknisyen ve işçileri yetiş 
tirilmiş hususi ajanlardır. Yi
ne haber kaynaklannm bildir
diğine göre, Rusya’nın Türki
ye ile arasındaki mevcut an
laşmaya dayanarak, demir-çe- 
lik ve aliminyum işlerinde ça
lışmak üzere 650 işçi daha gön 
derilecektir.

Ayrıca, Rusya gelenler 
arasında da iş bölümü yapa 
çaktır. Mısır’ın sosyalizme kay 
ması getirilen, Rus teknisyen 
ve subayların ajanlıklan neti
cesidir. Meksika’da bulunan 
Rus diplomatları casusluk yap 
tığı için sınır dışı edilmiştir.

Türkiye’de de durum hep 
milletimizin aleyhine işlemiş
tir. Bir yandan en hayat! ser
vet kaynaklarımızı kontrolleri 
altına alırken diğer taraftan, 
komünizmi gerçekleştirmeye ça 
lisan beynelmilel komünizmin 
şeflerine bu fırsatı hazırlayan
lardan elbet bir gün hesap so
rulacaktır.

lerl ilk defa açanlar da yahu» 
diler, rumlar ve ermeniler 
muştur.

Şurası muhakkak ki, miHef* 
lerin ahlâkını yıkmayı hedef 
alan yahudilik hedefine ula# 
mis gibidir. Düşünelim vt 
cMİLLİ AHLÂK» ımıza döfi. 
meye çalışalım.

Lumumba 
Üniversitesi 

Ve ODTÜ
Meksika Adalet Bakanı Sane 

hez Vargas’ın yaptığı açık
lamaya göre, Meksika polis! 
hükümeti devirmek ve Melesi 
ka’da komünist bir idare kur* 
mak gayesiyle kurulan biri ge* 
rilla teşkilâtının 19 tedhişçisi* 
ni tevkH emiştir.

Herald Tribüne gazetesinin 
bildirdiğine göre bu 19 komü 
nist tedhişçi Meksika’daki Lu* 
mumba Üniversitesinde yetiş* 
mişler, daha sonra da gerilla 
faaliyetini öğrenmek için Küba 
ve K. Kore’de bulunmuşlardır. 
Grafico gazetesinin 16 Mart ta 
rihli sayısında ise «Rus B. Eh 
çilikleri tarafından düzenlenen 
eğitim seyahatleri

ülkelerin gençlerini komü
nist bir ideolojiyle yetiştirmek 
ve memleketlerinde komünist 
faaliyeti yürütmek amacını güt 
mektedir. Bu usul Rusya’nın 
çok başvurduğu bir metottur.»,

Lumumba üniversitesinde 
3500 yabancı 1000 kadar da 
Rus öğrencisi okumaktadır. O 
kulda açılan kurslarda etraflı 
bir komünizm propagandası ya 
pılmakta ve öğrenciler ihtilâlci 
birer komünist olarak geldikle« 
ri yerlere gönderilmektedir 
Böylece Lumumba üniversitesi 
demirperde dışındaki ülkelere 
komünizmi yerleştirmek gaye
siyle kurulan bir müessese ha« 
linde çalışmaktadır 

Bugün Türkiye’de de aynı ter 
tipler hazırlanmaktadır. Bir A- 
merikan müessesesi olan OD* 
TÜ’nün Lumumba üniversite« 
sinden farkı nedir? Türkiye’de 
ki komünistler de banka soy
muyor mu, adam kaçırmıyor 
mu, mehmetçiğe kurşun sık
mıyor mu ve üstelik El-Feth 
gibi bir komünist teşkilâtın* 
da eğitim görmüyor mu? Bu i* 
hanetler ortada iken hala «a«* 
şısı sağ» dan ve irticadan bah 
sedenler komünist hamisi de 
Sil de nedir?

Fatih Sultan Mehmed 
Armağanına Katılınız


