Kabataş* Lisesinde
İdarecilerin Marifetleri

Millet Evlâtlarına Yapılan Haksızlıkla!
Moskof Zulmünü Hatırlatıyor
Sisleri uzun ¿amandan oen
takip ediyorum. Biz hiçbir şey
yapamadığımız, size yardımcı
olamadığımız için üzülüyoruz.
Allah kendisinden razı olsun
daha evvel bizim köyde öğret
menlik yapmış bir arkadaş sa
yesinde sizin mecmuanızı öğ
rendim ve takip etmeye başla
dım
Siz dedelerimizin ve babala
rımızın Yunan’a Afyon’da ver
miş olduğu millî mücadelenin
içinde bulunuyorsunuz. Benim
babam bu cephede çektikleri
zorlukları ve mücadeleyi an
latırdı da dinlerken gözlerim
yaşarırdı. Şimdi de sizin mec
muanızı okuyorum da hep göz
lerim sulanıyor. Hele mecmua
nızda sık sık ismi çıkan suç
suz yere hâlâ hapiste yatan
Yavuz Arslan Argun’u okuyun
ca Rusya’da 7 yıl esir kalmış
sonra soğuktan donarak ölen
dedemi hatırlıyorum

ifavuz Arslan Argun’un jhâlâ
sebepsiz yere hapishanede yat
ması 11 ay olmasına rağmen
mahkeme huzuruna çıkanıma
ması doğrusu Moskof ellerinde
soğuktan donarak ölen dede
min hatırasını yaratıyor bana.
Geçen haftalarda çıkan mec
muanızda
Hahamların esrar
kaçakçılığı yaptığını okudum
Hergün bazı gazetelerde sık sık
sokak ortasında sızmış insan
ların fotoğraflarına Taslıyoruz
Ve altında şöyle bir yazı oku
yoruz
«Haşhaş kurbanları»
Amerikanın bilmem neresinde
filanca isimli biri ölmüş ve
altında «Haşhaş kurbanı* bi
zim senelik geçimimiz olan
hatta yağımız olan haşhaşın
devamlı aleyhinde bulunan bu
gazeteler Hahamların esrar ka
çakçılığı yaptığını hiç duyu*
ruyorlar mı da, Ahlâksızlığı
yüzünden haşhaş içen yahudi
Hahamının oyununa gelen ga
furları acıyarak bizim yağımız.

tuzumuz olan haşhaşın devam
îı aleyhinde bulunuyorlar.
Yavuz Arslan Argun’un suçsuz
yere hapishanede aylarca bek
letilmesi. Bizim az çok rızgı
mızı temin ettiğimiz haşhaş e
kiminin durdurulmak istenme
si, İmam - Hatip okullarının
kapatılmaya kalkılması Rusya'
da mileti için, dini için, dev
leti için canveren dedemi, Af
yon’da Yunanla boğuşan baba
mı hatırlıyor; onların vermiş
olduğu millî mücadelenin tek
rar bizim tarafımızdan verilme
si zaruretini bize kabül ettiri
yor.
Sayın mücadeleci kardeşle
rim mücadelemizde her an için
canımızla yanınızdayız. Vazi
femizi bize bildirin. Selâmlar.
Allahtan zafer bahşetmesini di
lerim.

Asırlık düşmanlarımızın bizi içten yıkmak için yaptığı
haince çalışmalar, son senelerde gizlilik vasfını yitirmiş bu
lunuyor. Milletin dinine, imanına ve kültürüne açıkça küf
rediliyor. Millet evlatları kendi toprakları üzerinde görülme
dik hakaretlere maruz kalıyor. Beynelmilel Yahudilik ve Bey
neîmilel Hristiyanlık, millete hiç bir ilgisi olmayan ve eğitim
sisteminin temelini teşkil eden gayri millî materyalist kül
tür vasıtasiyle, tertemiz yavruların zihinleri üzerinde zulüm
makinalarını hâlâ işletiyor. Bunların içimizdeki ajanları da
ihanetlerine son günlerde hız vermiş bulunuyorlar.
Millet düşmanları bu faaliyetlerinde en güzel ortamın
)kul olduğunu bildikleri İçin buralara da sızmaya çalışmış
tır. Halen Türkiye’de okullar milletin dinine, imanına ve tö
resine bağlı millet evlâtan yetiştirmesi gerekirken, maalesef
bu vazifesini yapmamakta İsrar ediyor. Bu durumda millet
düşmanlarının oyunlarına zemin hazırlanmış fırsat verilmiş
olunuyor.
İşte bu okullardan birisi de «KABATAŞ ERKEK LİSE
Sİ» dir. Kabataş lisesindeki yatılı talebelere, Arnavutköy
Amerikan Kız Kolejinde oynanan; Barış Manço’nun konseri
için izin verildiği halde, Oruç tutmak isteyen öğrencilerin
bu haklı isteği sudan sebeplerle reddedilmektedir. Müdür baş
yardımcısı S. Kudsi Çağlayansu oruç tutmak isteyen yatılı öğ
rencilere izin için velilerini getirmelerini şart olarak koş
maktadır. Müracaat edenlere ise, saatlerce nutuk atmakta,
oruç tutmanın derslere zarar verebileceğini ve talebelerin
seferi halde olduğunu, onlara orucun farz olmadığını aynı
zamanda kendisinin 30—35 yıllık öğretmen olduğu halde oruç
tutmadığını söylemektedir. Ayni zamanda baş muavin felsefe
öğretmenidir.
Diğer taraftan tarih öğretmeni: Selâlıattin Sel’in dersin
de zorla oruç bozdurduğu öğrenciler arasına iyice yayılmış
tır. Yine bu okul binasının merdivenine, öğrenciler tarafından
hasır atılarak orada namaz kılınmaktadır. Kabataş Lisesin
de okuyan tafibelerin çoğu, Anadolu’dan gelen tertemiz mil
let evlâtlarıdır. Bunları buralarda iğfal etmek, inancını tah
rip etmek kimin hakkıdır.
KABATAŞ LİSESİNDEN BİR ÖĞRENCİ
(İSMİ MAHFUZ)

Süleyman Şimşek
tcikli Köyü
Şuhut • Afyon

A H I M
Beyaz sarımsı güllere
Merdane tatlı dillere
Aşka düşen gönüllere
Su kalemim varmaz oldu.

Soğuk harbin nefesinden
Ejnebinin kafesinden
Sıyrılıp derlenmek varken
Ses gelmiyor cümlesinden.

Yıllarım hep akıp giden
Su kalemim nakip giden
O yazdıkça ferahlıyan
Müjgan ile nakip giden.

Artık hainlikler bitsin
Sükutu kenara atsın
Bu zalimlerin elinden
Milletime darbe bitsin.

Hep alaca akşam olsun
Sade açıp sade solsun
İfade etmiyen dilden
Çarpıp duran kâlp kör olsun

Ne gül ile ne çiçekle
Ne yılanla ne böcekle
Damarında kan dururken
Ne it ile yiyecekle.

Çiçeği inciten diken
kalpleri yerinden söken
Tek intizar ettiğim şey
Aciz kayup boyun büken

Sözle biten göremiyom
Meramımı seremiyom.
Affet beni yüce varlık
Kıymetini bilemiyom.

Küfrü alem mutlu olsun
Garba güneş tatlı olsun
Anadolu köylüsünün
Kaldırdığı kütlü olsun.

Doğu batı arasında
Emin susmaz burasında
Birlik ister Anadolum
Harpte, millet davasında

Giyemiyen astar keten
Tek varlığı sapan köten
Yüzyılımız yirmisinde
Varmı böyle tarla söken.
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EMİN YALÇIN
Seyit İshali Mah. 267 sok. No. 1
TARSUS

İlgililerin
Mazar-ı Dikkatine
Bizler Batı Almlnyajda ya
rım milyona yakın Türk işçi
lerinin uğradığı akıbetlerden
birini üzülerek kaleme alıyo
rum. İkide birde bakarız elin
de bir çanta bir adam gelir bir
de başlar broşür ve dergi da
ğıtmaya tabiki ekseriyeti lisan
bilmeyen bizler ne olduğunu
ancak adam gittikten sonra
anlıyabiliriz, geçtiğimiz
salı
günü kalmış bulunduğum (140)
kişi yatan yurtta aniden bir
adamın içeri girip (güntak)
deyip çantaya sarılışı doğrusu
bizleri şaşırtmıştı birde ne gö
relim hiristiyanlık propaganda
sı yapan 2 küçük broşür attı
ortaya sorduğumuz zaman si
zin tek kurtuluş yolunuz budur dedi, ve adamı tehdit ,et*
tiğimiz zaman özür dileyerek
>

işin iç yüzü hakkında açıkla ma yaptı. Anladık ki adamın
tek gayesi islamiyeti baltala *
makmış. Bunlar bir batıl dine
sahip oldukları halde dinlerine
bu kadar hizmet ediyorlar da
bizim dinimiz bütün dinlerin
ulvisi ve hayırlısı olduğu hal
de niçin bir din adamı gönde*
rllipte bazı büyük yurtlardaki
kalan arkadaşlarımızı uyarma
çabası sarfedilmiyor. Bütün ya
bancıların bizden örnek alma
ları lâzım gelirken artık biz
onlardan hipiler örneği alıyo
ruz. Şurada bir npktayı belirt
meden geçmiyeceğim. ^ Sayın
başbakanımız Yugoslavya ge
zisinden döndükleri sırada ko
nuşmalarının birinde sosyalist
ülkelerle irtibatın kurulacağı
nı açıklıyor sayın Demire! ye
ter artık bu milletin ve aziz
vatanın çektiği. Bir zamanlar
dünyaya meydan okuyan ata
ların torunları olarak öğüne •
ceğimiz yerde ne yazık ki dövü
nüyoruz. Aziz okuyucu vatan
daşlarım bu işin tek yolu bizlerin yeniden millî mücadele
ye sımsıkı sarılıp ilim irfan
yuvalarımızın yükselmesi
ve
aziz vatanın kurtulması için ça
lışmak...
Allah
yardımcımız olsun.
Amin.
5803 Volmastein
Knor Bremse 50 HAGEN
B. ALMANYA
Hacı Ali Bozdam
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Emperyalist Basın
MilMeştirilmelidi»
Milletin iman, ahlâk, kültür
tarih ve menfaatine bağlı
haftalık siyasîMİLLİ DÂVÂ MECMUAS
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İnsanoğlu içinde yaşadığı muhiti bilmek is*
ter. Tecessüs eder. Öğrenmek ister. Görmediği
diyarlar, bilmediği insanlar veya bizzat göreme*
diği vakıalar onun dikkatini üzerine çeker İşte
bu öğrenme merakı, tecessüs hissi insanın yaka
sını hiç bırakmaz. İstikbal hakkında kehanette
bulunan kabile büyücüleri, eski devrin kahinle
ri nasıl insanın bu zaafını istismar ediyorlardı.
Bugün ise, basın adı verilen müessese, zamanı
mızın en kanlı sömürücüsü olarak insanın inan
ma, seks, haber duyma ihtiyacını alabildiğine is
tismar etmektedirler. Gazete adlı günlük haber
vasıtasının bulunması, gazetelerin basın ve da
ğıtım imkânlarının gelişmesi, millî uyanış için
son derece hayatî olan bu müesseseyi, beynelmi
lel malî oligarşinin kanlı eline teslim etti.
Şimdi dünyamızda en kuvvetli gazete tröst
lerine bakalım. Amerika, İngiltere ve diğer mem
leketlerde, basın denilen müessesenin üzerinde
çirkin bir baykuşun tünediğini görürüz. Bu ya»
hudidir. 1789 Fransız ihtilâlinden beri sinema,
tiyatro gibi telkin vasıtalaıı ile birlikte, basını
emperyalist mâliyesinin boyunduruğuna almıştır.
Amerikan, İngiliz, Fransız ve Alman basınını
karıştırınız. Göreceksiniz ki, bir tek menfaat ha
kim; Yahudiliğin menfaati... Her askerî, siyasî,
ekonomik ve sosyal meseleyi, kısa zamanda iğ
renç menfaatine âlet edebilen yahudiyi görecek*
siniz. I, II. Cihan Harplerine gitmeye lüzum yok.
İşte, Cumhuriyet adlı gazetenin Mücadele Birli
ği aleyhindeki iftiranamesi. İşte My. Lai faciası
diye yutturulan Amerikan komando harekâtı. İş
te Cherburg gemi kaçırma hâdiseleri. Her gün
taşı oyan, İsrarlı su damlaları gibi istikbalimizi,
imanımızı, tarihimizi, menfaatlerimizin binasının
tahrip işi... Bu tahrik işi, aşındırıcı, zehirleyici
bıktırıcı bir tempo ile sürüp gidiyor.
Okuma yazma gibi bir nimete kavuşmuş halk
kitleleri, bugün adını bilmediği, görse tiksinece
ği üç yahudinin ve yahudileşmiş münafığın ma
salını dinliyor. Masum yavruların resimli roman
tiryakiliği, genç kızların moda, sinema ve göste
riş merakı, ananın, babanın kaygısızlığı her aile
ye, kozmopolit yahudi zehirini ulaştırmış bulu
nuyor. Bu gazeteler ahlâk, millî tarih şuuru, di
nî inanç, makul ve şahsiyetli düşünce olarak ne
varsa ona saldırıyorlar. Her gün millete kovalar
dolusu hakaret edilmesi normal hale geliyor. Ba
sın bir taraftan halkın çoğunluğunu dejenere
ederken, dejenerasyona yeni bir iğrençlik daha
karışıyor. Marxist ihtilâlci basın. Böylece basın
millet çoğunluğunu tedricî olarak millî ideallerden uzaklaştınyorken, kanlı kardeş kavgalarının
tohumlarını da serpiştirmekten geri kalmıyor.
Bugün Türkiye basını bu iğrenç işi görmek
tedir. Ciddî görünüşlü kızıl gazetelerden, adî bul
var gazetelerine kadar hepsi yahudi mâliyesinin
borusunu öttürmektedir. Hepsi de değişik görü
nüşleri altında, sadece millet düşmanlarına hiz
met etmektedir.
Bugün katî surette anlaşılmıştır ki, insanla
ra belli bir fikri veya hareket tarzını kabul et
tirebilmenin yolu, telkindir Zamanımızda basın
ise en müthiş bir telkin vasıtasıdır. Cazip haber
ler, dikkat çeken başlıklar, iç gıcıklayan resim
ler, heyecanlı tefrikalar, en davetkâr bir tarzda
insana hitap etmektedir. Aldatılacak
insanına
göre renkler ve şekiller değişir. Fakat melun ni*

yet daima aynıdır. Bu fikir, milleti millet yapan
temelleri her gün aşındırma niyetidir.
Böylece basın, yıkıcı tesirleri pek çok son
ra farkedilen, sinsi bir hastalık gibi, tahribatına
devam eder durur. Vaktinde tedbirler alınmazsa»
bu yaygın ve amansız tahrip, millet çoğunluğunu
dejenere edebilir
Zamanımızda doğru haber nakletmek vazi*
fesini bir tarafa atan, basın insafsız bir telkin
aracıdır. Bir haberin gerçek manasını bilme bir
ihtisas işi haline gelmiştir. Ayrıca basın vasıta
larının milyonlara varan pahası, millî idealler
emrindeki basın hizmetini güçleştiren bir sebep
tir. Aynı sebep, dünya milletlerini soyan yahudi
mâliyesi için rakipsizlik avantajı sağlar.
Millî biı devlet nimetine kavuşmuş milletin
basını elbette böyle olamaz. Millî bir basın, a)
Doğru haber verme, b) Milletin eğitimini temin
etme, c) Millî ideallerin emrinde olma, prensi
bi ile çalışır. Bu basın sadece doğru haber ve»
rir. Bu basın milletin, dinî, millî eğitimi için va
sıta olabilecek haberleri ve bu hizmete yaraya
cak bilgileri verir. Bu basın millet düşmanları
nın, yahudi patronların, rum sermayedarın kâr
vasıtası değildir. Basın hizmeti, haysiyetsizcesine bir ticarî teşebbüs sayılamaz. Basın millî bir
teşebbüs olmalıdır.
Türkiye'de basın, 1S98 ittihat Terakki çete
lerinin devleti gaspettiği tarihten bu yana gayri
millîdir. Ve yahudi emellerinin takipçisidir. Her
zaman ağızlarında sömürü lâfını duymaktan bık
tığımız kızılcıklar ise, sırtlarını sıvazlayan patron
iarmın kölesi olmaktan başka bir mana ifade et
miyorlar. Bunlar sahte sömürü düşmanıdırlar.
Rotatif ağalığı yapan dönme patronların gazete
lerine bakınız. Kızıl ihtilâl edebiyatını görecek
siniz.
Milletin tarih, din, an’ane, ahlâk ve menfa
atine her gün çamur atanlar, ramazan ayı girin
ce daha da iğrenç hale gelir. İslâm düşmanlığını
ilân etmekten çekinmeyen bir ikisi hariç, hergün hakaret ettikleri islâma ve islâmm peygam
berine güya dost olurlar. Durumları milleti kan
dırmak için, dinî hisleri istismara cüret eden
İngiliz misyonerlerinden farklı değildir. Nitekim
sahte İslâm dostu maskesini de indiren ve iğrenç
niyetleri ortaya çıkan bir kısım yahudi gazete
lerinin hali budur. İslâmın peygamberini tahri
fe çalışmak, ona düşmanlığını ilân etmekten daha
korkunçtur.
Bu iğrenç oyuna bir son vermek zamanı gel
miştir. Milletimizin ne seks istismarına, ne de
sahte din istismarına tahammülü
kalmamıştır.
Bir vaizin camide islâmm gerçeklerini olduğu gi
bi söylemesi karşısında, kudurganca saldırı ter
tipleyenler, şimdi nerededir?
Eğer sömürüye
karşı iseniz inanmadıkları islâmiyeti, maddî nü
fuz temini için istismar eden, yahudi uşakları
na karşı olmalı değil misiniz? Ama ne gezer?
Siz ihanetinize devam ediniz.
Milletin zaferle taçlanacak mücâdelesinin e*
sası, emperyalizmin âleti, sömürünün yuvası gay
ri millî basını millileştirmekten ibarettir.
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Mücadele çizgisinden

Ü n iv e rs ite le rd e
Komünist Küstahlığına
IMe Zaman Dur Denecektir?
üniversite uzun zamandan be
ri sessiz gibi gözüküyordu. Bu
sessizlik geçen hafta başında bo
zuldu. Meydana gelen kanlı hadi
seler yüzünden daha derslere
henüz başlanılmadan Üniversite
tatil edüdi.
Hadiselerin merkezi Kimya
Fakültesi idi. Komünistler bü
tün yüksek okul ve fakülte du
varlarını Mao, Lenin, Marks gibi
şerefsizlerin, canilerin sözleriyle
kirletmişlerdi. Fakat Kimya De
kam bu tip hareketlere hiçbir
zaman fırsat vermedi. Yazı yaz
mak istiyenlere mani oldu. Ya
pıştırılan afişleri yırttırdı. Bazı
suçlu talebelere disiplin cezası
verdi. Kimya Fakültesi Dekanı
Prof Saffet Rıza Alpar komünist
lere hareket imkani vermiyordu.
Bunun için de kızılların hiç ho
şuna gitmiyordu. Bir fırsatını
bulsalar kendisini bir kaşık su
da boğmaya hazırdılar.
Nihayet on kasım günü ellen
ne bir fırsat geçirdiler. Üzerle
rinde Atatürk fotoğrafı bulunan
Dev-Genç afişlerini duvarlara as
tılar. Dekan bunları da indirdi.
Çünkü Üniversite Senatosunun
aldığı karar gereğince üniversite
du/arlarına yazı yazmak ve afi^
asmak yasaktı. Bu böyle olduğu
halde solcu talebeler «Dekan Atatürk fotoğraflarını yırttı», «Ge
rici Dekan istifa» «Atatürk düş
manı dekan» diye bağırmaya
başladılar. İşin enterasan tarafı
hadiseyi kamu oyuna duyuran
T.R.T ve sol basın da komünist
lerin ağzından konuştu. Yırtılan
afişlerin Dev-Genç isimli komü
nist teşkilâta ait olduğu kasten
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duyurulmadı. Üniversite duvar
larını kirletenlerin komünistler
olduğu gizlendi. Yırtılan afişle
rin de Atatürk fotağları olduğu,
Dekanın Atatürk düşmanı oldu
ğu ısrarla tekrar edildi.
Bunun üzerine Dekan bir bil

diri yaymlıyarak hadiselerin tah
rif edildiğini, Solcuların
afiş
yırtma alayını büyülttüklerini ve
kendi ideolojilerine alet etmek
istediklerini kamu oyuna duyur
du. Bildirinin diğer yerlerinde
solcuların maskelerini aşağıya

— Yaptıkları kasıtlı propogandaya rahnıen milliyetçi dekanla
baş edemeyen solcular neticede boykot ederek dekanı isteme*
diklerini bildirdiler. Boykot yapan solculardan bir grup Kimya
Fakültesi önünde görülüyor.

indiren Saffet Rıza hanım şöyle
diyor «O gençlere soranm. Ata
türk’ün hangi ilkesine sadakat
gösteriyorsunuz?.. Duvarlarını
zı süslediğiniz Vietnam resimle
ri mi, Kamboçya, Laos yazılan
mı Atatürk ilkeleri? İşgaller boy
kotlar, molotof kokteyleri, işken*
çeler, öldürmeler, bunlar Ata
türk ilkeleri mi? Okuduğunuz o
kitaplar, Leninler, Mao’lar, Cheler, Ho Shi Minhler midir. Ata
türk ilkeleri?» Böylece Komü
nistlerin nasıl bir Atatürk düşma
m oldukları, fakat Atatürk’ü is
tismar ettikleri meydana çıkmış
oluyordu. Bir takım iftiralar ge
ricilik ve benzeri iğrenç slogan
lar dekanın düşmesine kâfi gel
medi. Bunun üzerine Dekanı ölümle tehdit ettiler. Saffet Rıza
bu hususta da şöyle konuşuyor:
«Ben öyle kolay kolay mücade
leden yılacak insan değilim. Be
nim büyük dedem Sinop’taki şe
hitlikte yatar. Yurduna hücum
eden Moskof donanmasıyle çar
pışmış Ve şehit olmuştur. Ba
bam Balkan harbinde, dayım da
Çanakkale’de şehit düşmüştür.»
Milletten yana olduğunu iddia
eden bir ferdin Moskof tarafta
rı olması mümkün değildir. Çün
kü Anadolu’da hiçbir ocak yok
tur ki Moskof muharebelerinde
şehit vermemiş olsun. İşte Saf
fet Rıza Moskof tarafından şe
hit edilen bir Millet Evlâdının
torunudur, hiç Moskof’a uşaklık
edebilir mi? Zaten bunu Mosko
va’ya veya Pekin’e kiralanmış
ajanlar da gayet iyi büdiklerinden, Kimya Dekam’nı istifaya
zorluyorlar dı.
iftira, tehdit netice vermeyin
ce terör hareketlerine girişti
ler. Dekanın odası önünde silâh
kullandılar. Molotof patlattılar.
Dinamit attılar. Camlar çerçeve
ler aşağıya indi. Bina tahrip edildi. Talebe rahat ders yapa
maz oldu. Bazan dershaneler ba
sildi. Ders anlatan hocalar silah
zoruyla dışarıya çıkarıldı. Tale
be Dekanın aleyhine gösterilere
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zorlandı. Yine bir sonuç alına
mayınca başka yollar denendi,
BOYKOT VE PERDE
ARKASI
Madem ki Kimya Fakültesi
kızıllar tarafından kullanılamıyordu, artık iyice çalışmaz ha
le getirilmeliydi. Bu da boykot
ilânıyla mümkün olabilirdi. «Ge
rici Dekan istifa edinceye kadar
derslere girmiyoruz» yaygarası
ortalığı kapladı. Ancak kimya
fakültesindeki tarafsız ve sağcı
talebeler üç beş çapulcuya pa
buç bırakacak kadar ürkek de
ğillerdir. Diğer fakültelerde ol
duğu gibi milliyetçiler, komünist
leri tükürükleriyle boğabilecek
güçtedirler. Nitekim talebenin
büyük bir ekseriyeti boykotu ta
nımadı. Derslere ve labaratuarlara zorla girdi. Buna solcular
mani olamadılar.
Bu sefer boykotçuları perde
arkasından tahrik eden, idare eden Prof. Fikret Baykut sahne
ye çıktı. Açıktan açığa boykotu
desteklediğini söyledi. Derslere
girmedi. Fikret Baykut kürsü
profesörü olduğundan kürsüsün
deki diğer asistanlar ve öğre
tim üyeleri de derslere girmek
ten çekindi. Fikret’in karısı
Prof. Sacide Baykut’da işe karı
şınca Fakülte iyice lâçka hale
geldi. Talebe derslere devam et
mek istemesine rağmen, dersler
yapılmadı. Böylece hadiseler
hem Fikret Baykut’un hem de
solcuların istediği istikamette ge
lişti.
Kimdir bu Fikret Baykut? Ne
den solcuları desteklemektedir?
Bu adam herşeyden önce özel
okul sahibidir. Nasıl olur da sol
cularla anlaşır? Şüphesiz men
faat icabı Fakültede hiçbir öğre
tim üyesi tarafından tutulmıyan
talebenin nefretini kazanmış olan bu prof mertebelinin gözü
dekanlıktadır.
Fakat normal
yollardan
dekan seçilmesi mümkün de
ğildir. İhtirastan gözü dön
müş, paradan ve mevki’den baş
ka birşey düşünmiyen bu ruh
hastası, ilim tüccarı, dekan ola
bilmek için kızıllan kullanmayı
düşündü. Komünistler de ara
dıklarını buldular. Onlar da he

deflerine ulaşmakta Fikret’i ba
samak yapmayı tasarladılar. Ve
anlaşma mümkün oldu. Komü
nistler Fikret Baykut’u dekan ilân ettiler. Fikret’te derslere gir
meyip boykotun devamına yar
dımcı oldu. Bu hadisede de açıkça görülüyor ki komünistlerin
bir çok yaldızlı sloganları sadece
kitleleri yanıltmak içindir. Öze]
okul patronlarına karşı oldukla
rım ilân eden şerefsizler, bir
özel okul Galatasaray Özel Mü
hendislik Okulu patronunu de
kan ilân ederek ne kadar samı
miyetsiz olduklarını ispat etti
ler.
Bu arada hemen şunu belirte
lim ki Kimya dekanı Saffet Rı
za Alpar’ın aleyhinde bulunan
talebeler nasıl bir avuç çapulcu
ise, aleyhteki öğretim üyeleri de
Fikret Baykut ve üç-beş yama
ğından ibarettir. Geriye kalan
profesörlerin hepsi Saffet Rıza’
yı desteklemektedir. Bunun için
Fikret’in ebediyen dekan olması,
mümkün değildir. Kimya Fakül
tesinin haricindeki öğretim üye
leri de Saffet Rızayı müdafa et
mişlerdir. Hatta Türk Aydınlar
Ocağında bir iftar yemeği veril
miştir. Saffet Rıza yemekte du
rumu izah etmiş oradaki bütün
milliyetçi profusörlerin aktif des
teğini kazanmıştır. Türk Aydın
lar Ocağm’daki profösörler Saf
fet Rıza’nm yanında olduklarını
açıklamışta*.
KOMÜNİSTLERİN SİLÂHLI
TECAVÜZÜ
Kimya’daki boykot «Dekan is
tifa» naralarıyla devam etti. Bu
arada silah sesleri, bombalar, di
namitler Fen ve Edebiyat fakül
telerine de sıçradı. Milliyetçiler
tartaklandı. Okuldan atılmak is
tendi. Nihayet kan döküldü. İs
tanbul Üniversitesi bahçesine si
perlenmiş olan kızıl eşkiyalar
Beyazıt meydanındaki müliyetçilere silahlı tecavüzde bulundu
lar. Milliyetçiler, kurşun yağmu
runa tutuldular. Yağan kurşun
lardan üçü, üç milliyetçinin vü
cuduna saplandı. Çirkef eller yi
ne etrafı kana bulamıştı. Daha
önceleri Kimya’da günlerce hadi
seler devam etmesine rağmen
(Devamı 14. ncü Sayfada)

— Birçok profesör taslağının sosyalistleri himaye etmesine
rahmen Kimya Fakültesinde komünistlere göz açtırmayan milli*
yetçi dekan PROF. DR. BAYAN SAFFET RIZA ALPAR.
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Sevr C anİandırılama2
Geçen hafta Paris’te Congre Internationaux teşkilatı tara
fından «Sevr Andlaşmasmı Canlandırma» haftası düzenlenmişti
Sevr’in 50. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen toplantıya es«
ki bakanlar, bilim adamları, birçok gazeteciler ve ayrıca Paris
Valisinin ve bölge kaymakamlarının iştirakiyle 600 kişilik bir
dinleyici grubu katılmıştı. Açılış konuşmasını Hrant Samualyan
ismindeki bir ermeni yahudisinin yaptığı bu toplantıda Sevr’in
önemi ve mahiyeti üzerinde durulmuş, Sevr adlaşmasmın hü
kümlerinin ölü olmadığı konuşmacılar tarafından defalarca tek*
rar edilmiştir. Sevr hükümlerinin aynen uygulanması ve Doğu
Anadolu’da mutlaka bir Ermenistan devletinin kurulması fikri
üzerinde tam bir ittifaka varılan bu toplantı’da, ayrıca 1915’te
Ermeni mezalimine karşı girişilen hareketlerden dolayı hala
Türkiyenin oezalandırılmadığı gerekçesiyle, Türklerin cezalandiril masını isteyen karar tasarısı da Birleşmiş Milletlere sunul
mak üzere aynen kabul edilerek toplantıya son verilmiştir.
Görüldüğü gibi millet düşmanlan haince ve adice plânlar
peşinde koşmaktadırlar. Zaman zaman bilhassa Hristiyan dev*
letlerde şahit olduğumuz milletimiz aleyhindeki bu türlü hadk
selerde beynelmilel yahudilik ve Hristiyanlığm teşvik ve de»
tekleriyle, temeli 1071 yıllarına inen ŞARK MESELESİ hortla«
tılmak istenmektedir. Haçlı seferleri, Birinci Cihan harbi ve
benzeri hadiseler hep bu gayeye ulaşmak için ihdas edilmiş hal
nane planlardır. Milletimizi tamamen parçalamak ve müslümaıı
türkü tarihin karanlıklarına gömmek için beynelmilel yahudilik
ve hristiyanlığm elele vererek asırlar boyu gerçekleştirmeye ça
lıştıkları mesele, Şark meselesidir. Şehid kanlarıyle sulanan mü
barek vatanımıza bu ihanet plânını tatbik edebilmek için zaman
zaman Devlet kademelerimizde bir takım dönme ve Ermeni Ko
mitacısına yeşil ışık tutan Gabriel Nuradukyan Efendi gibi hain
1er sızmış, milletimize hükmetmeye başlamışlardır. Koskoca al
tı asırlık devletimiz bu hainlerin alçakça ve namussuzca plânla»
rıyle yıkılmıştır. İngiliz başvekili Gladiston, parlementoda «Türk
1er insanlığın insan olmayan numuneleridir. Medeniyetimizin
bekası Türkler’in Asya’ya sürülmesine bağlıdır» derken hep bu
menfur plânın gerçekleşmesine çalışıyor.
Asırlık düşman görülüyorki, eski iştihasmdan vaz geçmi§
değildir. Aradan elli yıl geçmiş olmasına ve Lozan andlaşmasi
ile Sevr, hükümsüz hale gelmesine rağmen doğuda bir Erme
nistan Devletinin hortlatılması için bütün millet
düşmanlan
elele çalışmaktadırlar. îşte bu müşterek ihanet planının bir ve
sikası: Haham çocuğu Karl Marx 1850 yılında Londra’dan New
York Trbune gazetesine gönderdiği «Şark meselesi» başlıklı ya
zıda dünya yahudiliğine bir cihan harbinin çıkarılması, Osman
lı devletinin parçalanması ve yerine küçük küçük devletler ku
rulması için talimatlar veriyordu. Yukanda haberini verdiği
miz toplantıda söz alan Ermeni yazar Gabriel Matanef «Türkler
tarihin kaydettiği en gaddar millettir. Dünya medeniyetine hiç
bir katkıda bulunmamış tek millettir, üstelik uluslararası suç
lan ise hala cezalandırılmamıştır.» derken tarihi reaiteyi inkâr
ederek zamanın İngiliz başvekili Gladiston gibi aynı herzeleri
yumurtluyordu.
4 Şubat 1945’te Amerikan Cumhurbaşkanı Kossvelt, Komü
nist Rusya diktatörü Stalin ve İngiliz başbakanı Çhurchill’in
Yalta Konferansında aldıkları kararlar Sevr andlaşmasmın hü
kümlerinden hiç de farklı değildi. Görülüyor ki ta 1071 den bu
yana başta beynelmilel yahudilik olmak üzere bütün millet düş
manları şark meselesi üzerinde ısrarla durmuşlardır. Ve hala
da durmaktadırlar. Bugünde «Sevr andlaşmasmı canlandırma
haftası» adı altında tertip edilen toplantıların tek gayesi dünya
yahudiiiğinin politikasına uygun olarak Türkiyeyi parçalayıp
sonra da yutmaktır. Aslında Sevr andlaşması, Yalta Konferansı
gibi milletimizin yok oluşunu hazırlayan ihanet belgeleri bugün
de değişik isimler altında zaman zaman ortaya konulmaktadır.
Bugün siyasi, iktisadi ve kültürel sahalardaki andlaşmalar gibi
değişik şekillerde tezahür eden bu yeni tip Sevr plânları mil
let hayatını tehdit etmektedir. Türk hâriciyesini yakmen ilgilen*
diren bu gibi toplantılar ve Türkiye aleyhindeki propaganda-,
lar artık mesulleri gaflet uykusundan uyandırmalıdır.
11.3.1969 tarihli Yeni Gazetede Associated Pressin yorumu,
gaflet uykusunda uyuklayan hariciyecilerimizin beynine şimşek
çaktırmalıdır. Aşağıya alacağımız bu yazı avrupa hayranlarına
ithaf olunur. «Avrupanm eski hasta adam Türkiye'ye aynı teş
hisi koymak için henüz vakit erkendir. Ancak Türkiyenin kil*
niğe yatmak için müracaatta bulunacağı günlerin çok uzakta ol*
madiği da iddia edilebilir» görülüyor ki AvrupalInın gönlünde
eski haçlı ruhu sıpsıcacık yatmaktadır. Haçlı ruhu hala bütün
kudurgan istekleriyle Avrupa’da yaşamaktadır.
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Pakistan Felâketi
İslâm Dünyasını
Uyandırmalıdır

Doğu Pakistan’ın Dacca şehrinden ça
murlara gömülmüş çocuğunun, ezilmiş ce
sedini çıkaran babaların fotoğrafları geli
yor. Sular üzerinde çürümeye yüz tutmuş
pirinç tarlalarında killi topraklara sarılmış
700 bin’e yakın ceset. Bu 700 bin kişinin
ölümü hep aynı güne rastlıyor. Ve bir me
zara 5000 kişi gömülüyor. İşte Doğu Pa
kistan’ın kasırgadan sonraki durumu.
Hiç birşeyden habersiz Doğu Pakistan
lIlar İslâm aleminin karışıklıklar içinde yüz
düğü şu sıralarda, kasırganın meydana ge
tirmiş olduğu korkunç tahribat ve can kay
bından sonra perişanlar. 700 bin’e yakın
’ölü, 3 milyon evsiz kalmış aile, saatte hızı
300 kilometreye varan korkunç kasırganın
kurbanı oldular. 20 metre yükseklikteki
dalgalar, bu kadar insanı yuttuktan ve ka
yalara çarptıktan sonra sâkinleşti. Hem de
çok kısa bir zamanda. Ama gel gör ki İs
lam âlemi kan ağlıyor. Veya ağlaması ge
rekiyor. (!) Kayalara çarparak tanınmaz
hale gelmiş cesetlerin bir çoğu, halen bu
lunamamış vaziyette. Ajanslar şimdiye ka
dar 55 bin kişinin cesedinin bulunabildiği
ni bildiriyorlar. Aynı olay, yine aynı ma
halde 1955 yılında tekrar vuku bulmuş ve
20 bin kişinin ölümüne sebeb olmuştu.
~

KASIRGA NEDİR, NASIL
MEYDANA GELİR?

rtüzgâr süratinin 30 kilometreyi aş
ması haline kasırga adı verilmektedir. Bu
hızla esen rüzgârlar, ağaçlan kökünden
sökmektedir. Bazan saatte 300 km. hızla
dönen kasırgalar vardır. Nitekim Doğu
Pakistan’da meydana gelen kasırganın
süraati 300 km. yakındır. Hortum şeklinde
gittikçe genişleyen bu afetin, ilk başladığı
yerde durum normaldir. Yani hortumun
başlangıcında (denize değen ucunda) her
şey sakindir. Rüzgârın etkisi görülmez. An
cak karaya çarpan bu fırtına 10-15 dakika
da önüne gelen herşeyi süpürür. Büyük bi
naları, ağaçları, köprüleri kökünden söke
rek sürükler. Ve 10 dakika gibi kısa bir

müddet sonra geçer. Herşey eski haline
dönmüştür.
Kasırgalar, bilhassa Amerika sahUlerinde sık sık görülen vak’alardır. Çıkışı
anında tesbit edilebilirse, radyo istasyonla
rı ve televizyonlar vasıtasıyla harekât hat
tı bölge sakinlerine gösterilir. Tayfunun
yöneldiği bölge böylelikle daha önceden
tahliye edilir. Ancak bu işlem çok pahalıya
mal olmaktadır ve bir anda milyarlarca pa
rayı gerektirmektedir. Amerikada ve diğer
bazı Okyanus sahillerinde görülen bu tip
kasırgaların ekserisi, vaktinden önce o
bölge sakinlerine bildirildiğinden pek can
kaybına sebeb olmaz. Ancak İslam alemi
nin bir parçası, modern imkânlardan mah
rum Doğu Pakistan’da, bu vasıtalar olma
dığından Dacca halkı bir kasırganın gelişin
den tamamiyle habersiz bulunuyordu. Ve
dünyadaki büyük rasathane ve meteoroloji
istasyonları da korkunç kasırgayı bildirme
hususunda lâkayd kaldılar. Olayın bu ta
rafı aynca üzüntü sebebidir.
BÜYÜK FELAKETİ İSTİSMAR
EDENLER
Felaketi müteakib çeşitli devletlerden
kurtarm a ekipleri ve yardım malzemesinin
gönderildiği bildiriliyor. Şüphesiz bu yar
dımların bir kısmı samimi ve insanlık duy
gularının tabii tezahürü. Ancak bazı devlet
ler var ki, her hadiseyi istismar etmeyi iti
yat haline getirmiştir. Mesela Sovyetler
Birliği ve İsrail.
İsrail 5 yaşındaki arap yavrucaklarını
Napalm bombalarıyla eziyet ettire ettire
öldürürken, diğer taraftan müslüman bir
ülke olan Pakistan’a göstermelik yardım
malzemesi gönderiyor. Aynı iğrenç istis
marı, Ürdün iç savaşında görmüştük. Ürdün
iç ihtilafının baş mes’ulü Yahudilik, kar
deşler birbirlerinin kanını akıttıktan son
ra, yardımsever pozunu takınmıştı. Sovyet
lerin İsraü’den aşağı kalır tarafları yok.
Onlarda hemen kollan sıvadılar. Ve Bengal körfezine çarpan cesetleri istismara

Bütün müslümanlan üzüntüye boğan kardeş Pakistan’daki dünya tarihinin en
'iriyük kasırga faciasından yürekler parçalayıcı bir resim.
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koyuldular. Arkadan Kızıl Çin malûm stra
tejiyi takip etmekle meşgul.
Türkiyeye gelince... Kızılay’ın mah
dut bir yardım yaptığından söz ediliyor.
Dacca’dan gelen son haberler ülkede kole
ra salgınının da başgösterdiğini bildirmek
tedir. Bir zamanlar İslam alemini değil bö.y
leşine korkunç felaketlerde ufak musibet
lerde dahi kuvveti kollarımızla tutar, şef
kat İlişlerimizle kucaklardık. Ama şimdi..
Sadece için için üzülüyor, gözlerimizi mah
cubiyetten başka yönlere çeviriyoruz. Ha
tırlanacağı üzere, Pakistandaki felaketin
çok küçük bir misali olan Gediz depremin
de Kızıl Haç’tan yardım beklemiştik. Kole
ra salgının başgöstermesi üzerine eli ayağı
dolanan, üâç stoku gayet az olan bir ülke
den yardım beklemek fazla iyimserlik olur
Amma İslam aleminin asırlarca hamisi ol
duğumuz gözönüne getirilirse, durum ne
kadar hazindir.
PAKİSTANDA’Kİ KASIRGA
FELAKETİ İSLAM ALEMİNE
İKAZDIR.

SON

Pakistan’daki ender felaket üzücüdür.
Hele İslam aleminin bir müntesibi olarak
bizim için daha elim bir vak’adır. Ancak
vak’anın vahameti bizi hadisenin gerçek
sebeblerini araştırmaktan hiç bir zaman alı
koymamak dır. Realist düşünmeye mecbu
ruz.
Felaketin vukuu bulduğu sıralarda Pa
kistan Devlet Başkam General Yahya Han
Kızıl Çin’e resmi bir ziyaret yapıyordu
Yahya Han, Mao karşısında saygıyla eğil
diğini bildiriyor. Çin’in Pakistan’a 200 mil
yon dolar borç para vereceğini iftiharle
açıklıyordu. Siyasi çöküntünün tabii neti
cesi olarak doğan buhran, bir cemiyette
türlü anzalara sebeb olur. Ülkede yaşıvan
lar sapık ideolojilere saplanabilirler. Bu sa
pıklık işte bazan böyle bir afeti davet eder
Gelmiş geçmiş kavimlerin birçoğu tipik
tabii afetlerle helâk olmuşlardır.
Elbetteki vazifemiz kazaya rıza göster
mektir. Felaketi hazırlıyan sebebleri, bir
bir gözden geçirmek hatalarda ısrar etme
mek şarttır. Doğu Pakistan’da vukuubulan
üzücü olay Allah’ın takdiridir. Rıza gösteri
lecektir. Ancak böyle bir felaketi hazıriıyan sebeblerin derin tetkiki elzemdir, ya
pılmalıdır. Bunu yalnız Pakistan halkı de
ğil, Pakistan devlet yöneticileri de yapma
lıdırlar. Aksi halde hataların tekerrürüne
mani olunamaz.
Dacca’nm gerçekten hazin tablosu, İs
lam alemi için son ve kat’i ikazlardandır.
Ayrıca bütün insanlığın ibret alması ge
rekli bir vakıadır. Tarihin derinlemesine
tetkiki, bakiyeleri dahi yer-yer kaybolmaya
yüz tutmuş kavimlerin, sapıklıkta ifrata
kaçmalarından helâk edildiklerini göster
mektedir.
Asrımızda çöküntülerin çok sebebleri
vardır. Ve çöküntüler muhteliftir. Ahlâki
çöküntülerin had safhaya vardığı ülkeler
de, ba-husus ülkemizde ardı ardına vuku
bulan depremler, yangınlar, kasırgalar son
ve kat’i ikaz hüviyeti taşımaktadırlar. Lût
kavw nin akibeti hiç bir zaman hatırdan
çıkarılmamalıdır.
Müslüman dünyası olarak içinde bu
lunduğumuz Ramazan ayında, Dacca’da kay
bettiğimiz müslüman kardeşlerimizin acı
sını kalbimizde bütün şiddetiyle hissediyo
ruz. İslam aleminin başı sağolsun Gönül
arzu eder ki bu acı ama gerçek hadicc/er İs
lam aleminin uyanmasına zemin hazırlasın.
Ve gerçekten İslamı dosdoğru anlayıp, ve
cibelerini yerine getiren müslümanlan afet
lerden Cenab-ı Allah korumayı ihsan bu
yursun.
«Zalimlerle beraber mazlumları da ya
kacak bir fitneden korunun» tarzındaki
emr-i İlâhîyi unutmuyoruz.
Ve yalvanyoruz. «İçimizdeki beyinsiz
lerin yüzünden bizleri helak eder misin Al
lahım»...
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UaZduuerae sık sık okuruz. Rad
yolardan duyarız. Bir tarihi
eser
kaçakçısı yakaandı. Tarihi eser ka
çıran bir şebeke ele geçirildi. Av
rupa Müzelerinde Osmanlı tarihine
ait binlerce sanat eseri var. Ameri*
ka’da bir sergide tarihimize ait,
Türkiye’den kaçırılan sanat eserleri
sergilendi. İşte bunlardan sonuncusu
geçenlerde gazetelerde şöyle inti
şar etti.
«Küçük Asya ihracat
şirketinin
paravanasiyle yurt dışına yıllardır
tarihi eser kaçırdığı öğrenilen 40
yaşında Amerikalı emlkli Astsubay
Jon Alves’in evine, mali polis bas
kın yapmış ve milyonlarca liralık
tarihi eser ele geçirmiştir.
Alves
adliyeye sevk edilmiş ve hakim tara
İradan tutuklanmıştır. Bir hafta geç
tikten sonra hemşire yüzbaşı olan
eşi 10.000 lira nakdi kefalet yatıra
rak kocasının tahliyesini temin et
miştir. Alves cezaevinden çıkar çık

maz polisi atlatıp yurt dışına kaç
mıştır.»
Bunlar ancak
duyabildiklerimiz.
Her gün kıymet biçilmez ata yadiga
rı eserlerimiz yurt dışına kaçırılmak
tadır. Türkiye’ye gelen her turist
her barış gönülüsü, her artist ya
casustur veya tarihi eser kaçakçısı
dır. Mesllâ bundan birkaç ay evvel
Türkiye’ye film çevirmeye
gelen
Maria Kallas tarihi eser kaçırırken
yakalanmıştı, fakat ört-bas edildi.
Katolik hristiyanlarm merkezi olan Vatikan dünyanın en zengin mü
zelerine sahiptir. Vatikan’da Arke
oloji üniversiteleri vardır. Bu üni
versiteler her sene binlerce arkeo
log mezun eder. Esas vazifeleri mis
yonerlik olan arkeologlar bütün İs
lâm memleketlerine turist kılığıada dağılırlar. Tarihi eserleri, zengin
abideleriyle dünyaya ün salan Osman
Uların son
mirası ve müslüman
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— Kıymetli tarihi eserlerimiz, güzel yurdumuzu ziynetlendirir. Fakat
beynelmilel şebekeler türk müzelerinde kaçırılmadık eser bırakmıyorlar
Yukarda Eyüb’de Abdülkadir Camii görülüyor.

Tarihî Eser Kaçakçılığı
Arkasında, İhanet Plânı
Türklüğün son kalesi
Türkiye’ye
zaman zaman akın ederler.
Türkiye’ye gelen bu arkeologların
vazifeleri, şunlardır: Anadoluyu ka
rış karış dolaşmak, arkeolojik ka
zılar yapmak ve bu kazılar esnasın
da buldukları kıymetli eserleri çe
şitli yollardan yurt dışına kaçırmak
Bunların yanı başında yapılan bu ka
zılarm siyasi maksadı vardır. Bu
gün hristiyan Avrupa, Anadolu’yu
geçici bir İslâm istilâsı altında ka
bul etmektedir. Güya Anadolu, bar
bar Türklerin istilası altında bulu
nan bar hristiyan beldesi olarak ka
bul edilmektedir.
Böylece Kumlar şımartılmakta,
Rumların Batı Anadoluyu istila
lanları desteklenmektedir.
Bugün
Yunanistan’ın hedefi Kıbrıs ve Batı
Trakyadan sonra Batı Anadoludur.
Bugün her Rumun gönlünde Aya*
sofya kilise olarak yamaktadır. Ve
Hristiyan Avrupa eski haçlı ruhun
dan hiçbir şey kaybetmemiştir. Bu
na bir örnek verelim.
25. Ekim. 1968 Time dergisinin
17. sayfasında Onasis’in hayatı hi
kaye edilrken şu ifadeler geçiyor:
«Onasis 1906’da İzmir’de doğdu.
Zengin bir tütün tüccan olan Sokratis’ın okludur. Gençliğinde (1922)
İzmir’in Türkler tarafından vahşi*
yane istilasını gördü. Bu istila sıra
sında amcalarından biri şehir mey
damnda linç edildi: Ailesi anava»
tanından Yunanistan’a kaçtı.»

VATIKANIN İĞRENÇ PLANI
Vatikan sermayesine dayanan bu
arkeolojik kazılarla ve diğer soy
gunlarla tarihi eserlerimiz yurt dı
şına kaçırılırken diğer taraftan da
hristiyan kiliselerinin propagandasıy
la Anadolu’nun hristiyanlığı ilan
ediliyor. Ecdadımızın camileri, med
reseleri, türbeleri, kervansarayları,
mezar taşlarıyla damgaladığı, tslâmileşıtirdiği, millileştirdiği Anadolu
dünya efkarı umumiyesine
yanlış
tanıtılıyor.
Kıbrıs’ta Makarios bu usuleri uzun zamandanberi
kullanmaktadır.
Adanın Yunanistan’a ait olduğunu
ispatlamaya çalışmaktadır. Jeopoliti
ği, coğrafyası, tarihi eserleri ve her
şeyi ile Türk damgasını, islâmın ha
vasim taşıyan Kıbrısı bir
Yunan
adası olarak dünyaya kabul ettirme
ye çalışıyor. Enosis denilen Kıbrıs
in Yunanistan’a iltihakını kilaylaşr
tırmak istiyor. Adanın Türk kesim
lerinde Rum arkeologlara yaptırılan
kazılarda gûya kadim Yunan’a ait
eserler bulduruluyor ve
sonra da
pıopagandası yapılıyor,
Makarios «Kıbrıs... Mukaddes Top
rak» isimli bir kitap yazarak tarih
boyunca adanın Yunanlılara ait ol
duğunu, barbar Türkler tarafından
sonradan işgal edildiğini iddia et*
inektedir.
Anadolu içinde ayni duıum bahis
konusudur, Dünya misyoner teşki*
(Devamı 14. sayfada)
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İnsan Bünyesini Yıkan
Belâ: ALKOLİZM
Geçen hafta gazetelerde alkolizmin in
sanlığı nasıl tehdit ettiği ve tedâvisi güç
hastalıklara yol açtığı hususunda bazı garp
lı profesörlerin açıklamaları çıktı. Alkolün
insan hayatı için büyük bir tehlike oldu
ğunu mutlaka önüne geçilmesi lâzım geldi
ğini belirten profesörler, alkolizm Avrupa’
yı kasıp kavurduğu halde buna hiç ehem
miyet verilmeyişinden yakınmaktadırlar.
Prof, iean Keilliğ şöyle diyor: «En çok al
kolik Fransa’da bulunmakta ve Alkolizmin
tedavisi diğer hastalıklardan 8 misli pahalı
ya mal olmaktadır. Bu tehlikeli hastalığı
kökünden korumak çok zordur.» Edinbourg
Kraliyet Hastahanesinde Alkolizm Bölü
münün başkanlığını yapan Dr. R.A. Parry
de şu şekilde ikazda bulunuyor: «Alkoliz
min yaygın hale geldiği bir durumla karşı
karşıyayız. Fakat çok kimseler buna aldır
mıyorlar. Sorumlu vatandaşarımızm çoğu
alkolik oluyorlar.»
Mecmualarımızın geçenki sayılarından
birinde bahsetmiştik. Beynelmilel yahudilik, Tevrat’ta belirtilen bütün insanlığın kö
le ve kendisinin efendi olduğu bir dünya
hakimiyetine varmak için milletleri ve ce
miyetleri bir taraftan ideolojik yönden
yıprattığı, kendisine kukla hale getirdiği
gibi diğer taraftan biyolojik harple insanla
rın bünyesini yıpratmaktadır. Yahuti Dr.
Welzman tarafından kurulan Weizman Ens
titüsü bu hizmeti görmektedir.
Bu gün Avrupa, Beynelminel Yahudi
liğin senelerdir devam eden siyasî, ahlâki
ve ideolojik tahrik ve tahripleri sonunda
yahudiliğin kontrolüne girmiştir. 50 sene
evvel, Hz. Isa’nın yahudüer tarafından öl
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dürüldüğünü, dolayısıyla büyük bir düşman
aksini iddia etmiş ve yahudilikle dostluk
kurmuştur. Böylece hiristiyanlığı kendi
kontrolüne almayı başaran yahudilik Av
rupa’yı biyolojik yönden de büyük bir çö
küntüye sürüklemek istemektedir, işte al
kolizm, onun en makul ve müsaid gördüğü
birsilâh... Bugün her avrupalı alkol kulla
nır hale gelmiştir. Her evde tuz biber kadar
ihtiyaç olarak tutulur. Hatta su yerine kul
lanıldığı da olur. Dolayısıyla Avrupa, alko
lizmin doğurduğu büyük bir biyolojik yı
kıntıyla karşı karşıyadır. Bugüne kadar pro
pogandasıyla milletimize aşağılık komplek
si vermeğe çalışılan Avrupa; teknikte yol
katettiği kadar hayat ve sıhhatinden kay
betmekte, büyük bir buhran içinde bocala
maktadır.
MİLLETİMİZE DE AYNI TUZAK
HAZIRLANIYOR
Son yapılan istatistikler göstermiştir
ki, Türkiyede de alkolizm son derece hızla
gelişmektedir Millet, ideoloiik yapısı itiba
rivle büyük bir buhrana itilişinin yanında
korkunç bir biyolojik yıkıntıyla da karşı
karşıya getirilmiştir. Milletin yuvarlandığı
alkolizm bataklığı garb ilim adamlarını en
dişeye düşüren Avrupa alkolizminden hiç
farkı voktur. Hattâ daha fecî durum arzet
mektedir. Alkolle uyuşturulan, iradesiz ve
anormal hale getirilen fertler, millet izdirabından habersiz, milletin yıkılışına ve
tarihin karanlığına gömülmek istenişine
karşı tenkisiz kararsız bir şekilde terkedilmektedir.
İstatistiklerde görüyoruz ki ibreler,
milletin bivoloiik hayatında karşılaştığı bü
yük bir tehlike üzerinde titremektedir. 1965

yılında memleketimizde satılan içki 52.542
000. litreydi ve fert başına 4 litre alkollü
İçki isabet ediyordu. Fakat 1966 da bu ra
kam süratle yükselmiş, 62.681.000 litreyi
bulmuştur. Fert başına düşen miktar da
4.8 litreye çıkmıştır. (Bu rakamlara ispir
to satışları dahil değildir.) Bir senede 10
milyon litrelik artış milletimize hazırla iki m
alkolizm uçurumunun fecaatini ortaya cı
karmaktadır.
Bu durumda alınan tedbir nedir? Mi!
letin mesul makamları bu felâkete karşı
ne yapmaktadır? Tabiî ki hiç.. Tedbir şöy’p
dursun! Daha gazetesinden tutun da radyo
suna kadar bütün gayri millî düzenin hâki
mi beynelmilel yahudilik ve masonluğun
dümen suyunda giden müesseselerin yaptı
ğı şey, alkolizme teşvikten başka bir şey
değildir. Yukarıda geçen istatistikten baş
ka, propagandaları sık sık yapılan Tborg
ve Efes Pilsen gibi alkol nisbetleri gittikçe
fazlalaştırılan meşrubatlarla da millet haya
tında alkolizme zemin hazırlanmakta. al
kole teşvik artmaktadır.
Her sene millet olarak dışardan borç
almaktayız. Fakat hiç bir zaman İktisadî
hayatımızda değişiklik olmamaktadır. Cün
kü alınan para olduğu gibi İstiklâl sanayii
ne kullanılır. Milletin ağır sanayiine şid
detle ihtiyacı varken istihsalinin yeniden
ihyası ve ıslahı gerekirken vurdun bir cok
yerlerinde bira fabrikaları Coca Cola fabri
kaları ve buna benzer di5er tesisler kurul
maktadır. Gayri millî kaottalist düzende
millî servetimiz gavri millî hale getirilip
heder edilirken milletin sırtına vük’enen
borçların alkolizme harcanması yürek gö
türmez bîr ihanet olmaktadır.
TARİHİN AKIŞI
İslâm, içkinin insan bünyesine zararlı
olduğunu çok önceden bildirmiş ve yasak
lamıştır. Kur’an-ı Kerimde bir çok âvetlerde geçmektedir. Müsbet ilim İslâmî her
yönden teyid ettiği gibi alkol ve içki husus
sunda da aynı tesbitini yapmış islâmm koy
duğu fikri desteklemiştir.
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Islâm Düşmanlan:

Yahudi
GAYRİ MİLLİ BASIN SAMİMİYET
TEN VE İNANÇTAN UZAKTIR
Her sene ramazan ayının girişinde gayri
milli basının çirkef sütunlarında miibareıc
dinimizin bir ticâret metâı haline getiril
diğini görüyoruz. Bu sene de öyle oldu. Her
gün dine hakaret eden, müslümanlarla alay eden gazeteler, sütunlarında «Ramazan
köşeleri» ayırdılar. Komünizmi propagan
da eden ve «İslâmiyetin dahi aleyhinde ol
duğunu» belirten bir millet düşmanının ya
taklığım yapan bir barak pare «Onbir ayın
sultanı» diye ramazan ayı hakkında güya
bilgi veren allâme kesildi.
Milli ahlâktan yoksun bazı gazeteler,
Beynelmilel bir fahişenin yatak çarşafından
farksız, kirli sahifeleri arasında, İslâmın
muhterem ve muazzez sîmâiarını adice teş
hir ettiler. Ahlâk mefhumundan zerre ka
dar nasibi olmayan şehvet düşkünü mah
lûklar, gazetelerinde Islâm ahlâkından bah
seden yazılar yazdılar.
Hafta sonlarında, boy boy kadın re
simleriyle süslenmiş ilâveler dağıtan ve
böylece genç-ihtiyar, kadın-erkek bütün bir
milletin fertleri arasmda şahsiyet bozukluk
la n meydana getiren ahlâk bozguncusu ga
zeteler, bu sefer de milletin tertemiz evlât
ları arasında din ve ibadet bozuklukları
meydana getirmek için üâveler çıkardılar.
K ur’an-ı Kerim’i tahrif etmek için «Kur*
an-ı Kerim ilâvesi» verdiler.
Hazreti Peygamber (S.A.V.)' efendimi
zin, onun muhterem hammlannm, korku
suz, iman ve ahlâk nümunesi Ashabı’mn
hayatlarını resimlerle kaleme aldılar. Yü
ce Allah’ın affına sığınarak bu din ve ah
lâk bozguncusu insanların ifadelerini mü
şahhas olarak duyurmak istiyoruz. Milleti
mize bunu duyurmak istiyoruz ki, uyansın
ve davransın.
Tamamen Yahudi güdümlü olan ve
baştan ayağa şehvet kokan ve tabir caizse
«Gazete fahişeliği» yapan bir gazetede gü
ya Hazreti Aişeyi tasvir eden bir resmin
altında aynen şu cümle yer almaktadır.
«Yukardaki güzel kadın, Hazreti Aişedir.»
Bütün sahifelerinde, ahlâk düşkünü in
sanların resimlerini bayağı bir şekilde neş
reden bu gazetenin, Hazreti Aişe’nin haya
tından bahsetmesi ancak imansızlığın bir
işareti olsa gerek.
Evet!...-Ramazan ayının girişi ile bir
likte sütunlarında dine, ahlâka yer veren
gayri millî basının bu tutumu samimiyet
sizliğin ifadesi ve imansızlığın işaretidir.
Bu haliyle gayri millî basın mübârek dini
mizi bir ticaret metaı haline getirmekle
kalmıyor, daha tehlikeli olan tahrifat ve
tahribat vazifesini de üzerine alıyor.
TARİHTE İSLÂM DÜŞMANLARININ
GAYRETLERİ
Şunu hemen ifade edelim ki yer yüzün
de tek doğru, değiştirilmemiş ve içine hiç
bir yabancı akidenin ithaJ edilemediği din
tslâm dinidir. Allah’ın Hazreti Musa’ya
göndermiş olduğu Tevrat ve yine Hazreti
Isa’ya göndermiş olduğu İncil Haham ve
papaz zümresi tarafından değiştirilmiş, bu
günkü gayri ilmî, gayri insani emperyalist
sistemlerin temel kaynağı haline getiril
miştir. Aynı tahrifatı Kur’an-ı Kerim ve İs
lâm dini üzerinde de gerçekleştirmek iste
yen zihniyet bir yahudi hahamı olan Ab

— Dünya’nm her yerinde olduğu gibi Türiye’de de basın yahudi kontrolündedir.
Türkiye’deki bu yahudi güdümlü gazeteler, faaliyetlerini farklı sahalarda yürütmek
tedir.
dullah İbni Sebe vasıtasıyla, daha Hazreti
Osman zamanında fesat hareketlerini plân
lamıştı. Bir taraftan İslâm’da olmayan
«Ric’at, Hulûl, Vasiyet» gibi görüşleri İs
lâm akâidinin temelleri arasına yerleştir
meye uğraşan Abdullah İbni Sebe, öte yan
dan Hazreti Osman’ın şehâdetiyle netice
lenecek olan kanlı bir ihtilâl hareketini yü
rütm üştür. Bu hainin hem fikrî sahada,
hem de siyasi sahada göstermiş olduğu faa
liyetler henüz İslâm’ı kavramamış bazı çev
relerde tutunmuş ise de müslümanlann ek
seriyeti tarafından şiddetle karşüanmış ve
İslâm dininin ulviyetine zerre kadar pislik
sokulmamıştır.
Bununla beraber İslâm’ın kısa zaman
da büyük kitlelere sahip oluşu yahudi ve
Hristiyan camiasını telaşlandırmıştır. Fır
sat buldukça İslâm’ı tahrif ve tahkirin yol
larını aramışlardır. Bunlardan birisi çok
dikkat çekicidir. Okuyucularımızın bilhassa
buraya dikkat kesilmeleri bazı gayri İs
lâm’ı teşekküllerin Kur’an-ı Kerim ilâvesi
ya da tefsiri dağıtmalarının manası iyice
anlaşılmasına vesile olacaktır. Kur’an-ı Ke
rimin metni üzerinde en ufak bir değişik
lik yapamayan yahudi ve hristiyan ajanları'
K ur’an tefsirleri arasına bazı batıl ve ger
çekle alâkası olmayan hurafeleri yerleştir
mişlerdir. Birçok tefsirlerde «Israiliyât hi
kâyesi» denilen yahudi telkininin varlığı
bir gerçektir. Tefsirlere yerleştirilen bu
hakâyeteler vasıtasıyla okuyucu Kur’an-ı
Kerim’in asıl metninden uzaklaştırılmakta
ve hurafelerin kurbanı olmaktadır. Böyle
ce metin üzerinde tahrifat yapamayan ha
inler zihniyeti ve anlayış üzerine tahrifat
yapabilmektedirler. Tarih boyunca yürütü
len İslâm düşmanlığının birazcık muvaffak
olduğu nokta dini kisve, dini neşriyat veya
dini istismar seuretiyle yapılan hainane faa
liyetlerdir.
Bugün de halka tesir edebilmek ve
milletin anlayışım değiştirebilmek için hü
cum vasıtaları olarak basm yayını seçmiş

lerdir. Bunun içindir ki ramazan ayını fır
sat bilen gayri millî basın yahudi şeflerin
den aldığı talimat gereğince milletin din,
ahlâk ve kültürünü tahrif gayesiyle sütun
sütun ramazan köşeleri ayırmışlardır.
TÜRKİYE’DE BASIN VE KÜLTÜR
VASITALARI KİMLERİN ELİNDEDİR
«Türkiye’de basm ikinci M eşrutiyet
ten evvel birdenbire gelişir. İkinci Meşru
tiyete kadar devam eden devrede basının
tesirleri mevziîdir. İkinci Meşrutiyetten
sonra durum değişir ve nereden zuhur et
tiği belli olmayan gazeteler, bir orkestra
ahengi içinde Avrupa mukallitliği yapar.
Milletin imanı, ahlâkı, kültürü, töresi ve
medeniyetiyle alaya başlarlar.
Türkiyenin toprağında arsız ve zehirli
bitküer gibi bitiveren gayrı millî basının
nasıl teşekkül ettiğini ve kimler tarafından
finanse edildiğini görelim:
«Yıllar önce kurulmuş olan mason neş
riyat tezgâhlarında sürü sürü yazar ve tek
nisyen tıpkı gizli bir ordu gibi terbiye edil
miş ve yetiştirilmişti.
Masonluğun gazetelere, kitapçılığa,
matbaalara hakim olması Basın hürriyeti
başladığı anda dilediği dedikoduların mem
lekette rahat rahat ve büyük bir süratle ya
yılmasına imkân vermiştir.
Masonluk, basın hürriyetini pek iste
miştir ve ister. Çünkü basm hürriyetinden
ancak kendisi ve yalnız kendisi istifade
eder. Uluslar arası masonluk fikir hürriye
tini değil kendinin menfaat umduğu fikrin
hürriyetini ister. Bunun içinde basım fikir
yayma vasıtası olmaktan derece derece çı
karmış yalnız hareket ve tahrik vasıtası ha
line sokmuştur.
İttihat Terakki’ııin iktidarı yıllarında
bütün basın mason kontrolü altındadır. Bu
devirde İkdam, Sabah, Tanin, İleri, Tercü
man, Akşam gibi gazeteler çıkmaktadır.
Sabah’m baş muharriri Diran Kelak*

nın Din Ticareti
yan efendi masondu. Hüseyin Cahit Mit*
hat Şükrü Ahmet Muhiddın Birgen gibi im
tiyaz sahipleri ve muharrirleri hep mason
du.
Tasvirde ise Ebuzziya Tevfik ve Cum
huriyet (iazetesi’nin kurucusu Yunus Nadi
mason idiler. Yunus Nadi, Italyan ve İngi
liz casusu yahudi Ejııanuçt Karasu ile dost
olup Makedonya Rızorta locasmda bulun*
makta idi.
Tercüman’da ise yüksek idareci Altunizalerden Muhtar ve Ağa oğlu Ahmet’ler
hep masondu.
İleri gazetesi ise Celâl Nuri adlı bir
mason Arnavut idare ediyordu.
Akşam adlı gazetede ise Necmeddin
Sadak (sonra halk partisi hariciye veküi
olmuştur.) Ve Kasım Şinasi adlı vatandaş
lar masondurlar. Vakit gazetesinin ise Asım
Us ve A. Emin Yalman adlı masonlar çı
karıyorlardı.
Yukardaki ifadeler Türkiye’Öte basın
tesirli olmaya başladığı ittihad ve Terakki
devrinde basının, yahudiliğin maşası ve
gerçek emperyalizmin aleti halinde bulun
duğunu gösterir.
Bugün bu aletlik daha da şiddetlene
rek devam etmektedir.
«Bugün Türkiye’de Türk basım bir
basın tröstü tarafından kuşatılmaktadır. Ga
zete okuyucusunun yüzde 50’sini elinde tu
tan ve ayrıca diğer gazetelerin tevziini ya
parak onlan da istediği an yıkabilecek olan
bu tröst Simavi kardeşler tröstüdür. Bu ga
zeteye bağlı olarak Günaydın, Yeni gazete
gibi, Sabah gibi, akşam gazeteleriyle
Pazar, Hafta, Sonu, Foto Spor, Fotoroman
gibi mecmua ve gazeteler tam bir tröst
teşkil etmiştir. Bu tröst Türkiye’nin nü
fuzlu bir masonu olan Erol Simavi’ye ait
tir.»
Bunlann dışında Cumhuriyet adlı cid
di görüşlü ve güya münevverlerin okuduğu
bir gazete vardır ki sahibi İtalyan casusu
ve Türk düşmanı Emanüel Karasu’nun ya
kın dostu Yunus Nadi’nin rotarien ve ma
son oğullan Nadir Nadi ve Doğan Nadi ta
rafından çıkarılmaktadır.
Uzun süre komünist naralanyla orta
lığı çınlattıktan sonra şimdi demokratik

— Sinema ve basm yoluyla millet hayatımın ze
hirlemek hususunda vazifelendirilen «İpekçi Ai
lesinden» dönme • mason Abdi İpekçi... Milliyet
Gazetesinde çalışan İpekçi Beynelmilel
Basın
Enstitüsü, Robert Kolej gibi gayri milli teşek
küllerin mutemet temsilcilerinden bilisidir.

sosyalizme yönelen ve kurucusu Ali Naci
Karacan adlı bir mason olup hâlen Abdi
İpekçi adlı bir dönme mason tarafından
idaıe edilen Milliyet gazetesi yazarlarının
bir kısmı mason olan Akşam gazetesi ve
bunlara ilâvesi mümkün tesirleri değişik
gazetelerden meydana gelen basın birkaç
istisna haricinde tam bir mason kontrolü
altındadır.
Bu basın sionizmin kendisine telkin et
tiği plân çerçevesi içinde uydurma mese
leler ortaya atmak, dikkatleri bu meseleye
teksif etmek suretiyle milletin nasıl bir em
peryalizm çizmesi altında inlediğini unut
turmak ve millî uyanışı durdurmak vazife
siyle vazifelidir.
Türkiye’de her gün inanç, ahlâk, tarih
ve ananemize kovalar dolusu çamur atmak
işini gören bir basın vardır. Her gün mil
lete hakaret eden gazeteler vardır. Ve
Türkiye’de bir iç savaşı hazırlayan gayri
millî basın vardır. (1)
BASININ İSLAM DÜŞMANLIĞI
YAHUDİ TALİMATIDIR.
Türkiyede basının hangi kuvvetler ta
rafından kontrol ya da idare edildiğini gör
dük. Bu kuvvet Beynelmilel sionizmin iğ
renç bir aleti olan masonluktur. Simdi ba
sın üzerindeki hakimiyetlerini belirten ve
basın vasıtasıyla dinler aleyhinde savaş
açılmasını isteyen yahudi kaynaklarını gö
relim;
«Basm söz serbestisinin maddi teza
hürüdür. Fakat devletler bu kuvvetin fay
dalanmasııu bilemedikleri için bu da eli
mize geçmiş bulundu. Bu kuvvet sayesinde
gölgede yani ikinci plânda kalmakla bera
ber nüfuz sahibi olduk...» (2)
«Hiç tereddüt etmeden bütün dinler
le harp edelim. Zira insaniyetin hakiki düş
m anlandır. Bu dinler asırlar boyunca fert
ler, halk yığınları ve milletler arasında kar
gaşahklara sebep olmuşlardır. Din adamla
rını dünya etrafında kurmuş oldukları mut
lak hakimiyetlerine nihayet vermek zamanı
gelmiş ve geçmiştir. Gayemiz her şeyden
evvel dinleri yok etmektir» (3)
Dinî otoritenin zihinlerden sökülüp atılması ve bilhassa İslâm'ın hudutsuz haki
miyetinin milletlerin hayatından uzaklaştı
rılması hususunda savaş açılmasını isteyen
masonluk; bu savaşın silâhlan olarak gaze
te ve mecmua gibi imkânları kullanmakta
dır Memleketimizde basın üzerindeki ma
son hakimiyetini yukardaki paragraflarda
gördük. O halde masonluğun dinleri orta
dan kaldırmak hususunda silâh olarak kul
landığı gayri millî basının ramazan köşele
ri ihdas etmesi Kur’an-ı Kerim ilâveleri
vermeleri, iyi niyetin tezahürü olmasa ge
rek. Üzerindeki mason hakimiyetine para
lel olarak milletin dinî, millî ve ahlâkî duy
gularını sionizim hesabına değiştirmek ve
birçok prensipleri tahrif etmek vazifesi gay
ri millî basının temel vazifeleri arasında
dır. Bunun için bayramlar, mübarek gün
ve geceler. Ramazan ayı onların iğrenç ni
yetleri için istismar imkânı olmaktadır.
Dine ve din adamına ve dini kuralla
ra hücum edebilmek için en adî yalan ve
iftiralara baş vurmak gayri milli basının
bitmez tükenmez sermayesi durumunday
ken; onun Ramazan istismarcılığı sadece
ve yalnız İslâm düşmanlığı ile izah edilebi
lir.

Bütün bu anlattıklarımızdan başka şu
rasını da belirtelim ki, bizzat İslam, Kendi
sinin bir ticaret metaı haline getirilmesini
katî surette yasaklamıştır. 50 Kuruş gibi
bayağı bir fıatla Kur’an-ı Kerim ilavesi
vererek onun ticaretini yapan gazetelere
Bizzat Kur’an-ı Kerimin ayetlerini hatılatalim.
«..Allahın ayetlerim az bir baha ile sat
mayın..» Bu açık beyan karşısında Kur’an-ı
Kerim ticareti ile meşgul c nlar bırgün
ilahî gazabın sillesinden kuı mlamıyacakıarı gibi milletin şuurlu protestoları karşısın
da da seslerini ve sahifelerini çıkaramaz
hale geleceklerdir.
İSLÂMÎ KORUMAK BİR
VAZİFEDİR.
Gayri millî basının bu İslâm düşman
lığı karşısında milletin yapacağı şey nedir?
Dinine, devletine, iman ve ahlakına son de
rece bağlı olan milletin bu çirkin faaliyet
lere karşı sabrı taşmaktadır. Hiç bir devir
de İslâm’a hücum eden onun prensiplerini
alaya alan ve Kur’an-ı Kerim üzerinde tah
rifata yönelen yahudi ve hristiyan a.ı anlan
emellerinde muvaffak olamamışlardır.
Tarihin derinliklerinde İslam’ın muh
teşem zaferleri parıldamaktadır. Mület olarak ona yeni zaferler kazandırmak mec
buriyetindeyiz. Bu zaferler, ilk planda İs
lâm prensipleri arasına yahudi ve hristiyan
pisliklerinin kanştm lmaması, bu hususta
gayret gösteren çeşitli bozguncunun silahı
nın kırüması şeklinde tezahür edecektir. İs
lam’ı tahrif hususunda Ramazan Ayının istism annı yapan yahudi uşağı ve Mason kont
rollü basının m illet h ay atın d an uzaklaştı
rılması ve ona karşı yürütülecek şuurlu pro
testo hareketleri İslam düşmanlarını gayret
lerini boşa çıkaracaktır. Türkiye’de geli
şen Millî Mücadele kısa zamanda millete
bu şuuru kazandıracak ve millî ideallerimi
zi her türlü tecavüzlerden koruyacaktır. Bu
mücadelede şuurlu vazife almak ise her
milletseverin vazifesi olmalıdır. Ancak bu
suretle bize sağlam bir din, mübarek bir
vatan bırakan atalarımızı memnun bıraka
biliriz.
NOTLAR
(1) Yukarıdaki paragraflar, Necmeddin
Erişen’in Gerçek Emperyalizm isimli ese
rinden alınmıştır.
(2) Yahudi Protokolleri: 2. Fasıl.
(3) Fransa Büyük Locası Bülteni, 1922,
Shf: 198.

— Babası, Türk düşmanı ve İtalyan casusu E.
Karasu’nun yakın dostu olan Nadir Nadi’nin
Cumhuriyet Gazetesi ile milletin iman, ahlâk
ve kültürüne saldırması, mason localarının ken
dirine verdiği talimatlar cümlesindendir.

Orıı<*9nıı Çeşitleri
Oruç altı kısma ayrılır :
1 — FA R Z: Farz olan oruç, Rama
zan orucudur. Ramazan orucunun edası da,
kazası da farzdır. Bir tle keffaret oruçları
farzaır. Bu keffaret orucuna vacip diyenler
de vardır.
2 — VACİP: Nezir oruçları ile nâfile olarak başlanıp da sonradan bozulmuş
olan orucun kazasıdır.
3 — SÜNNET : Muharremin dokuz ve
onuncu günü veya on ile onbirincı günle
ri tutulan oruçlardır. Kütübü Sitte’den ilk
beşinin E bu HUreyre (RA) tarikiyle rivayet
ettiği bir Hadıs-i Şerif’te Rasulullah (S.A.S)
şöyle buyurm uştur: «Ramazandan sonra,
en üstün oruç, Muharrem ayında tutulan
dır. Farzlardan sonra en faziletli namaz da,
gece namazıdır.» (1)
4 — MENDUB: Pazartesi ve perşem
be günleri tutulan oruç; her ayda üç gün
ayın onüçüncü, ondördüncü, onbeşincı gün
leri tutulan oruç, Zilhicce’nin başlarında
9 gün tutulacak oruç, Ramazandan sonra
Şevval ayında 6 gün tutulan oruç, «Savm-ı
Davud» adını alan, bir gün yiyip, bir gün
tutulan oruç. Bu oruçlar hakkında Hadis-i
Şerıf’ler varıd olmuştur.
Ebû Katâde (R.A.) diyor ki: Rasulul
lah (S.A.V) e Pazartesi ve Perşembe günle
rindeki oruçtan soruldu da şöyle buyurdu:
«Pazartesi günü ben dünyaya geldim. Per
şembe günü de bana Kur’an nâzil oldu.»
Üsâmetü’bni Zeyd (R.A.) in rivayetine
göre ise; Rasulullah (S.A.V) Pazartesi ve
Perşembe günleri oruç tutardı. Rasulullah
(S.A.V) e bunun hikmeti soruldu da, şu ce
vabı v erd iler: «Kulların amelleri Pazarte
si ve Perşembe günleri Allah’a (C.C.) arz o«
lunur. Ben de amelimin oruçlu iken arzolunmasını isterim.» (2)
Abdullah Bin Amr (R.A) diyor ki: Ra
sulullah (S.A.V) bana şöyle d e d i: «Ey Ab
dullah! Her aydan 3 gün oruç tut. Şüphe
siz ki bir iyilik, on misli ile karşılanır. Bu
oruç, bir yıllık oruç gibi olur.» (3)
Abdullah Bin Amr (R.A) tarikiyle riva
yet edilen bir başka Hadis-i Şerif’te ise şöy
le buvurulmuştur: «Allah’ın (C.C.) en sev
diği oruç, Davud (A.S) ın orucudur. O da
bir giin oruç tutar, bir gün iftar ederdi.» (4)
5 — N A FİLE: Hiçbir vakitle kayıtlı
olmıyan ve kerâhati de bulunmayan oruç
lardır. Nâfile orucun da sevabı çoktur.
Ebû Said (R.A) tarikiyle Buhar! ve
Müslim’in rivayet ettiği bir Hadis-i Ş erifte
Rasulullah (S.A.V) şöyle buyurmuştur: «Bir
kimse Allah volunda bir gün oruç tutarsa
Allah (C.C) onun yüzünü cehennemden yet
miş sene uzaklaştırır.» (5)
6 — MEKRUH: Mekruh olan oruç
lar, iki kısım dır:
a) Tenzfhen mekruh
b) Tahmîmen mekruh, yani haram
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ORUCU BOZMAYAN ŞEYLER
1) Oruçlu iken unutarak yemek, içmek
ve âilesi Ue cinsî temasta bulunmak.
2) Kendi dilemesi ve isteğiyle olmıyarak kusmak velev ki ağız dolusu olsun.
3) Kan aldırmak, bıyık yağlamak, sür
me çekmek.
4) Kendi isteği ile olmıyarak duman
yutmak, boğazına toz ve sinek kaçması.
5) Uyurken ihtilâm olmak, oruçlu
iken gündüzleyin yıkanmak.
ORUCU BOZAN ŞEYLER
Oruç bozulunca, hem kaza, hem de kef
fâret icab eder. Bunların arasındaki farla
bilmek için, şu esası bilmek g erek ir;
Eğer orucu bozan şeyde gıda veya devâ, veya lezzet alma gibi bir menfaat bu
lunur da, ağız yoluyla işlenirse, hem kaza,
hem de keffâret icab eder.
Eğer böyle bir vasfı olmazsa veya gı
da, devâ olan şey ağız yoluyla alınmaz da
vücudun bir başka yerinden karna veya
dimağa iletilirse yalnızca kaza lâzım gelir.
HEM KAZA, HEM DE KEFFÂRET
İCAB EDEN HALLER
1) Oruçlu olduğunu bilerek yemek, iç
mek: ister gıda, ister devâ için olsun.
2) Oruçlu olduğunu bilerek cinsî müna
sebette bulunmak.
3) Ağzına giren kar, yağmur, dolu v.s
yutmak.
4) Tütün içmek, enfiye çekmek. (Çün
kü bunlar, adamına göre yemekten ziyade
zevk verir.)
5) Kavrulmuş veya başağından taze olarak çıkarılan buğday, nohut v.s yett ek.
6) Az miktarda tuz. ciğer ve pastır ma
yemek.
Bunların hepsi, hem kazayı, hem de
keffâre+i icab ederler
YALNIZ KAZA İCAB
E f^ N HALLER

olan onıçlar.
Tenzîhen mekruh olan oruçlar: Muhar
rem ayının «Aşûra günü» denilen, yalnız
ca onuncu günü oruç tutmak.
Yalnızca Cuma veya Cumartesi günle
rini oruca tahsis etmek.
Nevruz ve mehrican günleri kasden
oruç tutmak.
Visal orucu ki, iftar edilmeden birbiri
ardına tutulan iki veya üç gün ki oruç.
Yıl orucu ki, bir sene tamamen oruç
tutmak. Bu oruçlar, hep kerâhattir.
Yalnızca Cuma günü oruç tutmanın ke
râhatinin sebebi ş u d u r:
1) Yahudilerin Cumartesi’yi ibâdete
tahsis ettikleri gibi, sadece Cuma gününü
oruca tahsis etmede yahudilere benzeme
mek için.
2) Cuma, haftanın bayramıdır. O gün
1) Ciğ pirinç, sade un yemek.
için kulun başka vazifeleri de olacağından
2) Pamuk, kâğıt gibi yenmesi mutad
vücudunda zayıflık olmaması için.
olmayan şeyleri yemek.
Yalnızca Cumartesi günü tutulan oru
3) Cok miktarda tuzu birden yutmak.
cun kerâhati ise, yahudilere benzememek
4i Taş. demir, altun, toprak gibi şey
içindir. Zira onlar, bu güne aşırı derecede leri yutmak.
ifratla ta’zim ederler.
5) Kulağına yağ, su veya ilaç akıtmak
Tek olarak Nevruz ve Mehrican günle hukne etmek.
rinde tutulan orucun kerâhati ise, bu iki
Bu durumlarda oruç bozulur ve yalgün ateşperestlerin bayram günleri oldu , nızca kaza lâzım gelir.
ğundan, onlara benzememek içindir. (6)
Oruçlu kimselere vurulan iğne husu
Fakat bu günlere, bir gün evveli veya sundaki esas mesele şudur:
bir gün sonrası eklenerek ikişer gün tutu
Eper iğne ile zerkedilen ilâç dimağa
lursa, kerâhat olmaz. Visal orucu ile yıl veya karın boşluğuna vasıl olursa oruç bo
orucunun kerâhati ise, insan vücudunu za zulur ve kazası lâzım gelir. Fakat vücuda
yıflatacağı sebebiyledir.
zerkedilen ilâç yalnız vücut derisinin altın
Sek gününde tutulan oruç ki, buna da kalırsa dimağ veya karın boşluğuna va
«Ramazan karşılama orucu» da denir. Ra sıl olmazsa oru* bozulmaz.
ORTTC1TTY4 WFXRUH OLAN
mazana bir veya iki gün kala tutulan bu
ŞEYLER
oruç, kerâhattir. Ancak üç gün kala tutu
1) Bir seyiıı tadına bakmak. (Kadının
lursa, kerâhat olmaz.
kocası yemeğin tuzundan dolayı huysuzluk
Ebû Hüreyre (R.A) ın rivayetine göre ediyorsa, kadın yutmamak şartiyle yeme
Rasulullah (S.A.V) şöyle buyurmuştur: «Siz ğin tuTiına bakabilir )
ramazanı bir gün veya iki gün kala oruçla
2) Lüzumsuz yere bir şeyi çğnemek
karşılamayınız. Ancak bir kimse daha önce (yalnız zaruret halinde kadın, çocuğunu mu
den oruç tutuyor idiyse, tutsun.»
hafaza için çiğneyebilir.) •
Bunun sebebi ise, Ehl-i kitabın (7) o3) Tükrüğünü ağzında toplayıp, yut
ruçlanna ilâve yaptıkları gibi, ilâve yapıl mak.
masından sakınılması içindir. Zira Alİah’m
4) Nefsinden emin olmayanların hanı
farzlarını çoğaltanlara da, farzların bir kıs mını öpmesi veya kucaklaması (eğer bu es
mını azaltanlara da, Allah’ın lâneti vardır. nada meni inzâl olursa, yalnız kerâhatla
Tek başına Aşûra günü oruç tutmanın kalmaz, oruç ta bozulur ve kazası lâzım ge
kerâhati ise, yahudilere benzememek için lir.)
dir Zira o gün yahudiler, fir’avunun gark
5) Sakız çiğnemek (Eğer sakız çiğner
olduğu gündür, zannıyla oruç tutarlar. ken sakızın tadı veya bir parçası mideve gi
Fakat bir gün daha evvelinden veya sonun derse oruç bozulur.)
dan ilâve ederek tutulursa kerâhat kalkar.
6) E5er zavıf düşeceğinden endîşe eder
(8)
se, kan aldırmak.
ORUÇLUYA MEKRUH OLMAYAN
Haram olan oruç ise; Ramazan bayra
ŞEYLER
mının birinci gününde ve Kurban bayramı
İ) Misk veya gül gibi birşey koklamak.
mn dört gününde tutulan oruçlardır Se
2) Gözüne sürme çekmek.
bebi ise bu günler Allahü Tealâ’nın kulla
3) Zayıf düşürmeyecek ise kan aldır
rına ziyafet günleri’dir. Böyle bir ziyafet
mak.
(Devamı 14. şayiada)
ten kaçınmak ise, küstahlık olur.
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Türkistan’ı Unutan
Hariciye
ÇİN’e

Yaklaşıyor
Dünya komünist ihtilâlini adım adım
Vedefine götürmek isteyen Çin, yaptığı dip
lomatik faaliyetler sonucu hayli başarılı
olmuştur. Peşpeşe 6-7 devlet, Komünist
Çin’i tanımış ve Birleşmiş Milletler’de leh
te oy kullanmışlardır Kanada, İtalya, Belci
ka, Avusturya ve bazı Afrika ülkeleri Kızıl
Çin’in Birleşmiş Milletler’e girmesini tasvib etmektedirler. Çin bütün bu neticeleri,
yaptığı diplomatik faaliyetin neticesinde
elde etmiştir Kızıl Çin, Türkiye’de de dip
lomatik faaliyet yürütmektedir. Son haber
lere göre, Türkiye’nin Komünist Çin’e kar
şı politikasında bazı değişiklikler olmakta
dır. Gelecek senelerde Türkiy’nin de K.
Çin’i tanıyacağı tahmin edilmektedir.
Türk hâriciyesini böyle bir karara sev
keden kuvvet nedir? Neden böyle karar de
ğiştirmek ihtiyacı duyulmuştur? Bu karar
da Türkive’nin iç veya dış politikasını
düzenlerken her hangi bir temel görüşe sa
hip olmayışının, bağımlı bir politika takip
edişinin büyük tesirleri vardır Bunun ya
nında, Türkiye komünistlerinin humma;ı
oropagandaları Türk hâriciyesi üzerinde bü
vük tesir icra etmiştir. Bu kararın verilme
sinde, umumî efkârın mukavemetinin zayıf
latılmasında komünist propagandanın bijvük rolü olmuştur Komünistler. Komünist
Çin’in bizim tarafımızdan kabul edilmeme
sini siyasî bir basiretsizlik olarak nitelendir
mektedirler. Kızıl Çin’in büvük bir güç ol
duğunu, dolayısivla Türkive’nin de tanıma
sı gerektiğini propaganda etmektedirler.
Kalbi Cin sevgisiyle, Rus sevgisiyle dolu olan ajanlardan ancak böyle adî bir propa
ganda beklenebilir.
Yahudi çocuğu Nâzım Hikmet yazdığı
bir şiirde
«Doktor, kalbimin yarısı Çin’de
S a rı Nehre doğru akıyor,
Yansı da Yunanistan’da kurşuna dizi
liyor.»
diyordu.
Cihan Harbi yıllarında yazdığı bu şiir*
de bir lokma ekmekten mahrum bırakılan
millet evlâtlannın ızdırabmı duymadı. Sı
nırda nöbet tutan Mehmed’i için gözü yaşlı
dua eden ananın, ninenin, dedenin hassasi
yetini duvmadı. Ve bugün bunun yoldaş
ları hainlik varışında kend;sini kat kat geç
mislerdir. Moskova güdümlü kart komü
nist TİP Başkanı Behice Boran Hatko, bası
na verdiği bir beyanatta. Komünist Çin’in
T’ürkive tarafından ta n ın m a s ın ı istemiştir.
Hatko. K. C’n’i tamvan NATO üves’ devlet
«avısınm yediyi bulduğunu ifade ederek,
Türkive’nin de tanımasının zaruri olduğu
nu söylemistir. Daha bazı yahudi güdümlü
*>asın o ra n la rı aynı propagandaya devam
etmişlerdir.
Cin hakkında Türkive’nin görüsünün
değişmeye başladığım bildiren haberler şavet doğruvsa bu bir ihanettir. Cin hakkında
karar verilirken, ne şu devletin tesirine, ne
•*e komünist promgandasmın şirretliğine
i+ibar edilmemelidir. Cin meselesi bize Do*u Türkistan’ı düşündürmelidir. Doğu Tür
kistan’da yıllardır inletilen kardeşlerimizin
’zdırabı bir yana itilerek verilen karar mut'aka gavri millî olur MiPetin aleyhine olur.
Kızıl Çin’i tamma mese’esinde temel ola
cak Do&ıı Türkistan’ı hesaba katmalıyız
noŞu Türkistan esirken, orada milyonlarca
Müslüman - Türk çalışma kamolannda inim
»nim inletiürken Kızıl Çin’in tanınması.
Türk Hâriciyesinin ebedi bir ihanet belgesi
olur.
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(tankın'da Din Adamlarına
Yapılan
İğrenç Bir Tecavüz
Çankırı’nın Eskipazar ilçesinde bir vaizin
konuşması, değiştirilerek aktarılmak
suretiyle
bazı hadiselere sebep olmuştur. Bu hadise TRT
ve gayri milli basma, milletin dinine ve din adam
larına hakaret imkânını verdi. Olay gazetelerde
irtica olarak geçmeliydi. Çünkü hadise, bir din
adamı ve canai cemaatini içine alıyordu. Öyley
se hemen kaleme sarılsınlar ve bassınlar yayga
rayı «irtica geliyor.» Gerçekten de öyle oldu Ve
14 Kasım tarihli gayri milli basm irticadan dem
vurdu. Akşam gazetesi mal bulmuş mağribi gibi
o gün birinci sayfasına koca bir manşet yerleş
tirdi: «Yeni bir irtica olayı daha»
j
FAHİŞ Mİ FAHİŞE M İ?
Hakikatleri tahrif eden, olayları ters tarafdan anlatan basının bu fiili gayet normaldir. Ha
dise hiç te iddia edildiği gibi değildi. Çankırı'
nın Eskipazar ilçesinde gezici vaiz Sabri Metiu
Yatsı namazında verdiği vaazında, Dinayet İşleri
Teşkilâtının hazırladığı kalıba uyarak dini mese
leleri halka anlatıyor. Bu ara TRT'nin 16 Kasım
tarihli iftar programını ele alıyor. Vaiz, o gün ko
nuşan İlâhiyat Fakültesi öğretim üyesi Neda Armaner’in yapmış olduğu bir hatayı «fahiş hata»
olarak kabul ediyor. Bunu duyan öğretmenler he
men harekete geçip, vaiz Neda Armaner’e «fa
hişe» dedi diyerek kaymakamlığa başvuruyorlar.
Kaymakam böyle bir fırsatı bekliyor olmalı ki
hemen elindeki yetkileri kullanarak vaizin ko
nuşmasını yasaklıyor. Bunun üzerine halk hare
kete geçip ilgiü yerlere başvuruyor. Sonunda
Çankırı valisi Nihat Çapanoğlu Eskipazar’a ge
lip incelemelerde bulunarak vaizin tekrar konuşabilmesini temin ediyor.
İşin garip tarafı öğretmenlerin fahiş hata
ile fahişeyi birbirine karıştırmış olmalarıdır. Ve
bu karıştırma bir hatanın değil bir komplonun
ihanetin tezahürüdür. Bir zamanlar Kadıköy Osmanağa Camiî vaizi Mehmet Çiçek de aynı şe
kilde sözleri tahrip edilerek ve suç kalıbına dö
külerek Muhbir Kubalı tarafından ihbar edil
miştir. Kulakları bozuk hopörlörün sesini işitemiyecek kadar sağır olan bu profesyonel muhbir
etrafındaki bir devrimbaz zümresi tarafından kul
lanılmış ve Mehmet Çiçek’in şahsına vaizlere göz
dağı verilmek istenmiştir.
İRTİCA ve DERVİŞ VAHDETİ
Aslında irtica diye yutturdukları 31 Mart,
beynelmilel yahudiliğin, hristiyanlığm ve içimiz
deki uşakların imparatorluğumuzu yıkmak için
tertipledikleri haince bir oyundur.
31 Mart iç yüzü meydandadır. Filistin’de bir
devlet kurmak isteyen yahudiler Abdülhamit’ten toprak istediler. Karşılığında beş milyon al
tın teklif ettiler. Fakat Abdülhamit: «Ben ecda
Geçtiğimiz hafta Antalya’da
mecmuamızı
satan Ramazan
Uz ve Sabri Büyükçolakoğlu
iki polis memurunun gayri ka
nunî ve çirkin müdahalesiyle
karşılaşmışlardır. Yeniden Mil
lî Mücadeleyi tanıtan ve satan
iki genç, Yusuf ve Yakup is
mindeki iki sivil polis tarafın
dan 1. şubeye götürülmüştür..
1. şube şefi Ya$ar Gökışık’ın
devlet memurluğu sınırlarını
aşan iğrenç hakaretlerine mu
hatap olmuşlardır.
Ancak satıldığı yerlerde Ya
hudi, Rum, F^menileri, mason
ve komünistleri telâşlandıran
mecmuamız, her nedense bu po
lis memurlarını telâşlandırmış
tır. Bu polis memuru beyler,
memurluk selâhiyetlerini kötü

dımın kanlarıyla suladığı bu topraklan satamam,
canlı bir vücut üzerinde ameliyat yapamam» di
yerek bunları kapı dışan e tti Yahudiler baktılar
ki iş masa başında halledilmiyecek bunun üze
rine padişaha bir suikast tertip eddiler Bunu da
başaramadılar. Son çare olarak Abdülhamit’i hal
etmenin yollarını aradılar. Dahili şubesi Selânikte, harici şubesi Pariste olan İttihat Terakki Ce
miyetini kurdular. Yetiştirdikleri masonlarla ha
n 1 harıl çalışarak padişah aleyhine taraftarlar
satın aldılar.
|
İngiltere’den idare edilen meşhur derviş Vah
deti hemen İstanbul’da İttihad-ı Muhammedi Ce
miyetini kurarak çalışmalara başladı. İşte bu İn
giliz ajanı yahudi uşağı hain, 31 Mart’ta halkı pa
dişaha karşı ayaklandırdı. Yine masonların başın
da bulunduğu hareket ordusu Selânik’ten yürüdü.
İttihat Terakki ve derviş Vahdet! el birliği ile
çalışarak İstanbul’da masum halkı ve orduyu
kendi menhus emellerine alet ederek ayaklandır
dılar. Bütün bunlar İslâm namına yapılıyordu
Sonunda padişah hal edildi. Ve bir avuç yahudi
artık rahat çalışma fırsatına kavuştu. Onun için
gayri millî basm bu hadiseyi büyük irtica olay?
olarak nitelendirir ve diline dolar

!

GAYRİ MİLLİ BASIN KİME HİZMET
EDİYOR ?
Masonlar basın için «istenilen bir fikri tekrar
ede ede doğru imiş gibi kabul ettirir» teşhisini
koyuyorlar. Böylece milletin haklı hareketlerini
31 Mart ve Menemen olaylan gibi göstererek,
Türkiye’de asker, öğretmen ve üniversite talebe
sini güya irticaa karşı dikiyorlar. Olmayan bir
şey varmış gibi göstermek ancak masonların ya
pacağı bir iştir. Ve böyle yaparak aydın zümreyi
milletle, milletin inancıyla karşı karşıya getiri
yorlar.
TÖS Eskipazar şubesi TÖS Genel Merkezine
gönderdiği telgrafta olayı malum ağızla anlatarak
millete hakaretler yağdırıyor Ve telgrafı: «Me.
nemen olaylarını tıpkısı olan bu olayın tek ayrı
lığı bir şehit vermemiş olmamızdır.» diyerek bi
tiriyor. Şimdi sormak gerekiyor, sayın TÖS yö
neticileri, acaba Menemen hadisesinin iç yüzünü
biliyorlar mı? Bilmiyorlarsa öğrensinler. Mene
men olaymı masonlar tertiplemiştir. Masum insan
lan sinsi emelleri için karşı karşıya getirdiler.
Genç bir subay bütün masumiyetiyle öldürüldü.
Kitlenin heyecanından istitade ederek verdikleri
sloganlarla büyük kalabalıkları ayaklandırdılar
Ve hemen arkasından bak işte irtica yine kendi
ni gösterdi» diyerek milletin mukaddesatına ha
karet ettiler. Ve mel’un gayelerini irtica geliyor
yaygarası arkasına gizlediler.

İçişleri Bakanına:
Dağ Başında mıyız?
ye kullanmışlardır. İki genç
arkadaşa Ramazan ayında ağız
larında sigaralar «gericiler, yo
bazlar» diye hakarete yelten
mişler, tehdit etmişler ve üzerlerini aramışlar, notlarını,
defterlerini ve mecmualarını
yırtınışlardır.
Gençler kanun sınırlarını aşan bu memuru Cumhuriyet
Savcılığına şikâyet etmişler ve
dâva açılmasını istemişlerdir.
Bu beyler müslüman beldesi
Antalya’da bu cüreti nereden

alıyorlar? Kendilerini nereu<
zannediyorlar? Şunu hatırlat*.
Um ki, anayasanın ve kanunk
rın teminatı altındaki haklan
gasbedenleri kanun pençesin
de hiç kimse kurtaramaz. Ya
pılanın hesabı elbet bir bir so
rulur. Polis memurları ve po
lis şefi beyler yaptıklarınız ya
nmıza kalmayacaktır. Kendini
ü de yırtsanız Yeniden Milli
Mücadele bütün Türkiye'de ol
duğu gibi Antalya’da da satı
lacaktır.

SAYFA: 11

KOMÜNİST
İHTİLAL TEKNİĞİ
20

LETONYADA KIZIL ORDU
BÖLGESİNDE DARBE
Sovyet tekniğine göre Sovyet zoru al
tında yapılacak olan kabine değişikliğinin
halkın iradesine uyduğu intibaını bırakmak
lazımdı. 20 Haziran gecesi sayısı pek az
olan Estonya komünistlerinin liderleri, si
lahlı Sovyet askerleri ile birlikte, Estonya
Sendikalar Birliği binasına zorla girdiler ve
Birliğin feshedildiğini bildirerek hiçbir se
çime gitmeden sadece kendi adamlarım ta
yin etmek suretiyle yeni bir idare heyeti
kurdular.
Komünist ajanları Tallin şehrindeki
Sovyet sefaretinin talimatlarına uyarak 21
Haziran günü fabrika işçilerini bir miting
yapmaya boşuna zorladılar. Bir müddet
sonra süngü takmış Sovyet askeri tahrikçi
komünist ajanlarını takibederek 1©00 kişi
den ibaret bir miting yapmaya muvaffak
oldular. Sovyet tanklarının refakat ettiği
kalabalık başkanlığa ve Cumhurbaşkanlığı
sarayına doğru yürüdü. Ve mütafî kapita
list kabinenin derhal dağıtılmasını ve Sovyetler Birliğine dost olacak yeni bir kabine
nin teşkilini istediler. Başbakanlık binası
yanında yapılan tezahürat bizzat gözlerinin
önünde cereyan etmişti. Tezahüratçılar Tal
linn şehrine Rusyadan getirilmiş uzun sa
kallı bir takım adamlar, Sovyet üslerinde
çalışan Sovyet inşaat işçileri ve Sovyet as
kerlerinin zoruyla gösterilere katılan Eston
yalı işçilerden ibaret bulunuyordu. (6)
MACARİSTAN’DA TERÖR YOLUYLA
İKTİDARA GEÇİŞ.
İFTİRA KAMPANYALARI ve TERÖR
Komünistler manevi ve maddî şiddet hareketlerini_Macaristan’dada tatbik ettiler.
«Gayet güzel tertiblenmiş iftira kam
panyaları açılıyor, bu gibi kampanyalar her
zaman hayat pahalılığı ve buna benzer çok
önemli meselelerle birlikte yürütülüyordu.
Yepyeni komünist taktikleri gün ışığına çık
tı. Taşra bölgelerinde komünistler kitle ha
linde şiddet hareketlerine giriştiler Komü
nist çeteleri zorla hükümet dairelerine gi
riyor, orada bulunan marksist olmayan me
murları ve sorumluları yakalayarak adama
kıllı dövüyorlardı. Sonra da «halkın irade
siyle» şu veya bu şahısların işine son veril
diğini ilan e f o r la r d ı I7>

tutularak yeni itirafnameler imzalar ve ser
best olan bazı şahısların isimlerini yazar
lar. Bir haç hafta gibi gayet kısa bir süre
içinde, namuslu ve dürüst yüzlerce Macar
vatandaşı tevkif edilir. Zincir tamamlanın
caya kadar bu tevkifler böylece devam eder. Bu suretle komünistlerin iktidarı tam
olarak devralmalarına engel olan son şahıs
lar da ortadan kaldırılmış olur.
TEVKİF EDİLEN
MİLLETVEKİLLERİ.
Şubat 1947 tarihinde Macar siyasi ha
yatının en popüler lideri ve küçük Çiftçi
Partisi Genel Sekreteri Bela Kovaks Sov
yet siyasi polisi tarafından tevkif edüdi.
Hükümet ve devlet aleyhine fesad tertiblediği bahanesiyle yapılan eza ve cefa sıra
sında Macar Parlamentosundan birçok mil
etvekili de polis tarafından tutuklanmıştı.
Bunlar arasında Küçük Çiftçi Partisine
mensub bir bakan da yer almıştı. Bir Baş
bakan olarak böyle bir fesad tertibinin as
la mevcud olmadığına emin bulunduğun
dan itham altında bulunan yüzlerce kişinin
lehirde olarak bazı teşebbüslerde bulun
dum. Bunun üzerine müttefik kontrol ko
misyonu başkanınm askeri bir temsilcisi
bana gelerek tutuklanmış olan bu şahıslar
lehinde müdahelede bulunmakta devam et
tiğim takdirde, Sovyet askerî polisi teşki
latının bu davaları ele alacağını ve sarıkla
n n Sovyet Hakimleri tarafından mahkum
edileceğini bildirdi.» (8)
KOMÜNİZMİN İHTİLAL KAVGASINDA
İSTİSMAR ETTİĞİ ZÜMRELER

KOMÜNİSTLERİN İŞÇİ POLİTİKASI
Şimdiye kadarki bahislerde Komüniz
min, gayesini, hedefini inceledik. Komüniz
min gayesine varmak için hangi metodu
kullandığım gördük. Ve komünizmin hede
fini gerçekleştirmek için yapılan mücadele
nin hazırlayıcısı ve planlayıcısı olarak ku
rulan komünist partisinin bünyesini incele
dik. Bundan sonra Komünist Partisinin,
mevcut nizamları yıkmak için hangi züm
releri ihtilâlci mücadelede, ne şekilde kul
landığını göreceğiz. Ayrıca ihtilâlci müca
delenin banşçı ve savaşçı gibi birbirine
zıt temel taktiklerini göreceğiz.
Bu bahiste komünist partisinin, işçiyi
ihtilâle sokmak hususundaki düşüncelerini
inceleyeceğiz.
KOMÜNİST PARTİSİNİN İŞÇİYİ
İHTİLALE SOKMA TAKTİKLERİ
Marx’a göre devrimi ancak işçi sınıfı
yapabilir. Bu sebepten komünistler işçi
zümresini ihtilâlin temel kuvveti sayarlar.
Gerçekte İse işçi zümreleri, aydınlardan
teşekkül etmiş bir ihtilâl yönetici kadrosu
na bağlanmadıkça halkın mevcut iktidar
dan kopuşu tamamlanmadıkça, ihtilâlin ba
şanlması için gerekli dahilî ve haricî şart
lar oluşmadıkça ihtilâlin başarısında teK
başına sebep sayılmaz. Marx, işçi zümre
lerini tasarladığı sosyal ihtilâlin neferleri
olarak tasavvur ederek, şöyle yazıyordu.
(6 Komünistler İktidara Nasıl
S: 4

G elirler?

(7) Komünistler İktidara Nasıl
S : 64

Gelirler?

(8)
S : «9

»

*

»

(Devamı Gelecek SayuU)

ANTİ KOMÜNİSTLERİN TASFİYE
Sİ, İFTİRA KAMPANYALARI.
En sonunda komünistler siyasi hayat
ta faaliyet gösteren anti-komünist çoğunlu
ğu ortadan kaldırmak maksadiyle, daha ön
çeleri Sovyetler Birliğinde ve öteki Doğu
Avrupa memleketlerinde uygulanmış olan
meşhur «Fesat tertibi» iftiralarına ve yar
gılamalarına başvurdular. Polis teşkilatıma
komünistlerin kontrolü altında bulunduğu
bir memlekette bu gibi fesad ve suikasd da
valan yaratmak gayet kolaydı. İlk önce po
lis, devlet ve hükümete karşı bir fesad ve
suikasd tertibledikleri bahanesiyle birkaç
vatandaşı tutuklar. Sonra kendilerine has
sorgulama usulleriyle «bedenni ve ruhi iş
kence yoluyla» sanıkların bir itirafname
imzalamalarını ve bu itirafnamede o anda
serbest bulunan masum birkaç kişinin de
isimlerinin yazılmasını sağlarlar. Yakala
nan bu yeni şahıslar yanı işkencelere tabi
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Berlin’de «Utai]£ Duvarı kenarında yürüyen zavallı bir kadın. Utanç Duvan’nın
gerisinde kalan akrabalarını düşünüyor.
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Yalta Gerçeği
Yahudi M. Suslov’u
İtirafa Zorluyor

Rus Telkinleriyle^
Kanun Değiştirmek
Dış Politikamızın
İflâsıdır
Rusya’dan kaçırılarak Trabzon ve Sinop h ı
vaalanlarına indirilen iki Rus uçağının doğurdu
ğu siyasî ve hukuk! problem, Ceza Kanununda
iltibasa mahal verecek bir değişikliğe müncer ol
muştur.
Ceza Kanununun 9. maddesinde yapılan bu
değişiklikle «Her ne maksatla ve saikle işlenir
se işlensin, cebir, tehdit veya silâhla veya sair
suretlerde işlenmiş uçak kaçırma fiilleri siyasî,
askeri veya bunlara mutabık suç» sayılmayacak
tır. Yani uçak kaçırma fiilleri, bundan böyle adi
suçlar kategorisine girecektir.
Ceza Kanununda böyle bir değişikliğe neden
lüzum hissedilmiştir? 9. maddeye yapılan ekleme
bir zaruretten mi doğmaktadır, yoksa bir drş tel
kinden mi?
Kanunda yapılan bu değişikliğin, yanlışlıkla
Gümrü Hava alanına inen ve içinde bir Türk su
bayının da bulunduğu Amerikan uçağı' hadisesin
den sonra yapılması ister istemez bir takım haklı
şüpheleri tevlid etmektedir.
Umumiyetle amme efkârında hâkim olan ve
bizim de iştirak ettiğimiz kanaat odur ki, yapılan
değişiklik, Rusya ile yapılan bir pazarlık netice
sidir. Hükümet Albay Cevat Denli meselesinde
devletin itibarını muhtemeldir ki, böyle bir ta
vizle kurtarmaya ve kendi aczini bu yolda bir
teşebbüsle kapatmaya çalışmıştır.
Kanunda ivedilikle değişiklik yapılması da
bu şüphelere hak verdirecek niteliktedir. Ger
çekten böyle bir değişikliğe acilen lüzum var mı
dır? Türkiye’nin çözüm bekleyen ve mesullerin
insafına terkedilmiş nice meseleleri dururken bu
mevzudaki müstaceliyet bu değişikliği hayra yo
rumlamamıza mani olmaktadır. Gittikçe artan İk
tisadî ve içtimai sıkıntılara kulak tıkayan, eyyam
cı bir politikayla işi geçiştiren iktidarın, sansas
yönel bir haber olmaktan öteye gidemeyen mün
ferit bir vakıada ivedilik göstermesi ancak Rus
ya ile yapılan gizli bir pazarlık ihtimallerini doğ
rulamaktadır.
I
Bir kanun değişikliği ancak millî menfaatle
rin emrettiği tarzda ve zamanda olur. Rasyonel
hukuk politikası da bunu gerektirir. Aksi halde
yapılan tasarruf mevzusuz kalır.
Halbuki 9.
maddeye yapılan ekleme böyle bir teorik mesned
den de yoksundur. İlerisi için aleyhimize de ola
çaktır. Meselâ Türkiyeden bir Ermeni vurgun
ve soygun yapıp Rusya’ya uçak kaçırsa bu Er
meni iade edilmeyecektir. Zira Rus mevzuatı bu
nu siyasî suç olarak tavsif etmemektedir. Buna mu
kabil Rusya’da komünizmin vahşetine dayanama
yıp tek kurtuluşu uçak kaçırarak Anavatana sı
ğınmakta bulan bir Azeri Türkü 9. madde gere
ğince iade edilecektir Bu durum Rusya’daki ırk
daşlarımızm ümit kapılarını yüzlerine kendi eli
mizle kapamak mânâsına gelecektir.
Aslında Rusya’nın endişesi de buradan ileri
gelmektedir. Bugün uçak kaçıranlar Yahudi asıl
lı olabilir. Ama yarın bunların bir Türk olamamayacağmı kim temin eder. Onun için Rusya
şimdiden tedbir almak lüzumunu duymaktadır.
Türk Hükümeti bu inceliği anlamamazlıktan ge
lemez. Ucuz yollardan prestij kurtarma dış politi
kadaki çöküşümüzü farketmemize sünger çeke
mez. Hem kraldan ziyade kralcı kesilmek neyi
mize. Hiç bir devlet bu yöndeki yetkilerini kısıt
lamak şöyle dursun, bilâkis kuvvetlendirme yol
larını ararken, bizim bu imkânı ortadan kaldır*
mamız millete ne temin edecektir. Ancak millet
lerarası bir anlaşma yapıldığı ve uçak kaçıran
lara hiç bir ülkede siyasî iltica hakkı tanınmaya
cağı bütün devletlerce taahhüt edildiği takdirde
9. maddeye yapılan bu eklemeye hak verilebi
lir. Halbuki böyle bir durumda dahi yapılan de
ğişiklik millî menfaatlerimize uygun düşmez. Zi
ra ürkiye’de 35 milyon Türk varsa, dışarıda yüz

(Devam* 14. sayfada)
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— Moskova’da 1917 ihtilâlinin 53. yıl dönü
münde konuşan şimdiki komünist partisinin teorisyeni yahudi Mihail Suslov. Konuşmasında Yal*
ta gerçeğinin sosyalist ülkelere sirayetinden en
dişe duyduğunu belirtmiştir

—• Sosyalist ülkelerin başında bu gün dünyada
ekseriya yahudi idareciler bulunuyor. Yugoslav
ya’da Tito, Küba’da Fidel Castro, Doğu Alman
ya’da Ulbiricht bunlardan bazılarıdır. Yukarda
Polonya devlet başkanı yahudi Gomulka görülü
ye». Bütün bunlar Mihail Suslov’u yalancı çıkar
maya yetmez mi acaba ? ?
v

7
Kasım 1970 tarihinde Rusya’da tö
renlerle kutlanan Komünist Rus ihtilâlinin
53. yıldönümünde, Komünist Partisi teoris
yenlerinden Yahudi Mikail Suslov konuştu.
Uzun bir konuşma yapan Suslov, Sovyet
Rusya’nın geçen 53 yü içinde katettiği mer
haleleri (!) belirtti. Rusya’nın en önemli
dünya meseleleri hakkmdaki görüşünü an
lattı. Orta-Doğu, Vietnam, Küba, Doğu Batı Almanya v.s.. hakkında Moskovamn
görüşünü aksettirdi. Moskova Sosyalizmi
nin dünya üzerinde karşılaştığı güçlükleri
ve problemleri sıraladı, ithamları cevaplan
dırdı. (1)
Rusyanm yöneticileri için, yapılan ic
raatı devamlı propaganda etmek bir âdet
tir. İhtilâlin her yıldönümünde, Rusyanın
ekonomik inkişafı (!) anlatılır, durulur. Hal
buki, Rus ekonomisi hakkında, bizzat Rus
ların söyledikleri, liderler tarafından yapı
lan propagandanın ne kadar gerçek dışı ol
duğunu ortaya koymaktadır. İşte Andrei
Sakharov’un Komünist Partisi üyelerine
gönderdiği 10.000 kelimelik makalenin bir
parçası:
«Uzun zamandan beri bilmekteyiz ki;
sadece ay savaşını değil, fakat bir bUtihı
olarak ekonomik savası da kaybetmiş bu
lunuyoruz. Ve biliyoruz ki. burada işçi ve
rimi oldukça düşüktür. Ülkemiz, Avrupa’
nın ham madde denosu haline dönmektedir.
Köylülerin klâsik sabırları ve efsânevî ts»biî
imkânlarınız vüziinden sadece bu yüzden
ayakta kalabiliyoruz. Herkes hiç kimsemin
gerçekten iş yapmak istemediğini iyi bili
yor.
Bütün bunlar, bizlerin bir hayal âlemin
de yaşadığımızı ve birbirimizi aldattığımızı
göstermektedir.. Sadece umumî bir müza
kere. Rusya’nın hasta olduğunu ifade ede
bilir.» (2)
Rusya’nın ekonomik yapısı kendi ifa
deleriyle böylesine acıklıdır.
Mikail Suslov’un konuşmasında dikka
ti çeken diğer husus da şudur: Mikail Sus
lov, Rusya’nın Amerika ile işbirliği yaptı
ğı, dünyayı Amerika ile Rusyanm paylaş
tığı şeklindeki propagandaları saçma
olarak nitelendirmiştir. Suslov, komünist
olmayan ülke1ere karşı takibedilen «barış
içinde bir arada yaşama» politikasının, van
lış tanıtıldığını ve Amerika - Rusva ittifa
kı şeklinde nitelendirildiğini sövleverek bu
ithamın yersiz olduğunu söylemiştir. (3)
Bu sözlerin Komünist Partisinin teorisveni olmuş bir Yahudi tarafından söy
lenmesi manidardır. Bu, ioliği papara çık
maya başlayan bir sahtekârın telâşı gibi
bir şeydir. Amerika’nın siyasî ve İktisadî
havatındaki hâkim yahu d il eri e, Rus Komü
nist Partisine hâkim olan yahudiler, yıllar
boyu sürdürdükleri muvazaayı, danışıklı
dönüşü, artık milletlerin anlamasından ra
hatsız olmaktad’r. Beynelmilel Yahudiliğin.
Amerika veva Rusva arkasında yürüttüğü
ihanet politikası su yüzüne çıkmaktadır.
Bir Amerikan vetkilisi veva bir Komünist
Parti sözcüsü arzından çıkan sözlerin, bey
nelmilel yahıı dil i «in diVtesîvie s^vlendiği,
m iseller tarafından bilinmeye baslarsa, ya
hudiliğin çırası vanmı«tır. Art’k »'zlenecek
yeri kalmayacaktır. Yahudi Mikail Suslov’
un telâsı bndrır. Yahudilik hâkimivetini mil
letlerin gafleti üzerine kurmuştur. Millet
ler uvamrsa. vahudîii<Hn zulmü bitecektir
(1) Pravda. 7 Kasım 1970
(2) Time, 23 Şubat 1970
j
(3) Pravda 7 Kasım 1970
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(Geçen Sayıdan Devam)
Mayıs 1968 de Maliye Bakanlığı
yetkililerinden biri, vergi konusunda
incelemelerinin neticesini şöyle açık
lamışti; «Devletin aldığı vergilerin
her 100 lirası karşılığında 76,5 lira
vergi kaçırıldığı görülmektedir.» (10
Mayıs 1968 Milliyet Gazetesi).
Vergiden kaçırılan bu paralar
da ya lüks harcamalara akmaktadır
veya karaborsa döviz piyasası yoluy
la yahut başka yollarla dışanya kaç

Demirerin yakın dostu Mıgırdiç Sellefyan efendi nasıl sadece Ayko şir
keti vasıtasiyle hâzineyi 2 milyon
823 bin lira dolandırıp Yunanistan'a
kaçmışsa bugün de aynı dolandırıcı
lıklar devam ediyor. Görülmeyen yön
leriyle devlet gelirleri ve milli ser
vetimiz dışarıya kaçırılıyor.
Millî iradeyi temsil ettiklerini
iddia eden iktidarlara düşen vazife
devletin gelirleri yetmiyorsa, bunun
gerçek sebeplerin! ortadan kaldır-

çi vergi kaçıramaz. Aybaşı geldiği za
tir. Müstehlik aynı malı ucuz satan
man patron gelirinden vergisini ke* tüccara koşacaktır Böylece namuslu
ser. Memur, aylığının yarısına yakın *tüccar veya esnaf müşkül durumda
vergi öder Küçük esnaf ve tüccar
kalacak, hattâ iflasla burun buruna
vergi kaçıramaz.
gelecektir.
YAHUDİNİN İĞRENÇ OYUNU
Yahudi imalatçı veya toptancı
Anadoludan bir tüccar geliyor
ise hem vergi kaçıracak, hem malı
İstanbul'a. Toptancılardan veya ima
fevkalâde satılacağı için sürümden
latçılardan mal alacak. Varıyor bir kazanacak, hem müslüman Türk tüc*
Türk mağazasına. Malın fiatı 100 li can ve sanayicisini tasfiye edecek
ra. Yan taraftaki yahudi toptancıya
ve hem de böylece ticarî ahlâkımızı
gidiyor. Soruyor aynı malı, Yahudi
temelinden yıkacaktır.

İktisadi Tehlikeler Büyüyor
maktadır. Yaklaşık olarak 3 milyarı
bulan bu gelirler devlet kasasına de
ğil yabancı memleketlere akm aktı
dır. Hukuk müşaviri, iktisat uzman
lan ile vergi kaçıran bu profesyonel
kaçakçılar hiç bir murakabeye tabi
tutulmamaktadır Hesap uzmanlan
vergi beyannamelerinin ancak %3*
ünü inceleyebilmektedirler.
ÇALINAN MİLLET SERVETİNE
KİM SAHİP OLACAK
Dün Ruben Asa nasıl milyonlar
ca liralık dövizi İsrail'e kaçırdı İse,

maktır. Yoksa milletin kamburlaşan
sırtına yeni bir vergi kamburu bin
dirmek değildir. Millî bir iktidar için temel mesele bu iğrenç soygun
ları durdurmak, milletin servet ve
zenginliğine sahip çıkmaktır.
Yüksek gelir dilimlerindeki (da
ha çok gayrı müslimler) mükellefle
ri cayır cayır vergi kaçırırken işçi
nin bordrosundaki vergisini arttınvermek veya çeşitli zarurî ihtiyaç
maddelerine vasıtalı vergileri ekledik
çe eklemek ihanet değil de nedir? tş

diyor ki size bu malı fatura isterse
niz 100 liradan veririz. Fakat eğer
fatura istemezseniz 80 liradan sata
rım.
Tüccar iki şıkla karşı karşıya ka
lıyor. Ya yahudinin bu cazip teklifi
ni kabul edip yahudinin vergi kaçır
masına yardımcı olmak. Yahut ta gi
dip müslüman tüccardan alış veriş
yapmak. Eğer ikinci şıkkı tercih edi
yorsa dükkânına döndükten
sonra
komşusu eğer aynı malı 80 liradan
almışsa onunla rekabet edemeyecek

Bu hadiseler bugün ticaret haya
tında cereyan etmektedir içimizdeki
yahudiler ve diğer gayri müslimler
işlerini gördürebilmek için nasıl me
murumuzu rüşvete alıştırmaya çalış
mışsa, ticarî hayatımızı da aynı usu!
lerle sarsmaya ve ticarî ahlâkımızı
vıkmaya çalışmaktadırlar
Mesul mevkileri işgâı eden efen
diler, milleti durmadan vergilendire
çeklerine millet malının ve serveti
nin, devlet gelirlerinin
yağmasına
mani olsunlar.

j~ Üniversitelerde Komünist Küstahlığı” !
I
i

Baştaraft 6. sabada)

hiçbir tedbir alınmamıştı. Rek
tör ancak kan aktıktan sonra
tedbir düşündü. Ve Üniversite
yi tatil etti. Böylece üniversite
daha açümadan, kapanmış oldu.
Bundan iki sene önce haklı ta
lebe istekleriyle başlıyan boykot
ve işgaller, bugün komünizmin
kanlı gıdası haline gelmiştir. 1ki seneden beri Türkiye üniver
sitelerinden hiçbirisinde normal
tedrisat yapılmamıştır. Hatta im
tihanlar bile günü gününe olma
mıştır. Ba?ı imtihanlar üç ay ge
cikme ile yapılabilmiş bazıları
ise yanmıştır.
Geçen sene Haziran imtihan
larına mani olunmuştu. Talebe
bir senelik çalışmalarının netice
sini alamadan huzursuz bir hal
de memleketine döndü. İmtihan
lara girememenin verdiği sıkıntı
ile geçen

yine fakültelerde toplanıldı. Ey
lül derken Ekim imtihanları Ka
sımm onbeşine kadar devam et
ti. Kasım’m birinde açılması icap eden üniversite Kasım’ın
onbeşine kadar derslere başlıyamadı. Bu arada azgınlaşan komü
nistler yukarıda bahsettiğimiz
kanlı tecavüzlerine yeniden baş
ladılar. Üniversitede dersler he
nüz başhyacakken kapanma ka
ra n alındı. Kasım 23, hâlâ bir
saat bile ders yapılamadı. Bun
dan sonra da yapılacağa benze
miyor. Çünkü komünist tecavü
züne ve saldırganlığına dur de*
nümiyor.
NETİCE
Mesuller tedbir almamakta
dırlar. Hadiselerden sonra fakül
teleri tatil etmek hiçbir mana
ifade etmez. Hadiselerin sebep
leri ortadan kaldınlmazsa ders’»r başlayınca olaylar yine de

Rus leiknuenyie
(Baştaraft 13• sayfada?
milyon esir kardeşimiz daha vardır. Uçak kaçır
dı diye onu düşmana insafsızca geri iade etmek,
milletimizin şeref duygulanyla bağdaşmaz.
Hükümetin yaptığı bu değişiklik devletler
umumî hukukundaki mütekabiliyet kaidesine de
aykm dır Elimizdeki imkânlan karşılıklı olma
dan tek taraflı olarak heba etmek hangi düşün
ceye dayanırsa dayansın en azından aptallıktır.
Kaldı ki, dış politikada millî m enfaatler insan!
düşüncelerden önce gelir Eğer hukuk kaidele
rinin konulmasında ve tefsirinde sadece İnsanî
düşünceler hâkim olsaydı bugün 100 milyon
Türk’ün esir olması düşünülemezdi
HaJ böyle olunca ceza kanunundaki bu değ!
şiklik bir dış tesirin neticesi olduğu gerçeğini or
taya koymakta Aynı zamanda dış politikadaki
çöküşümüzü biraz daha tebarüz ettiren canlı bir
tfenek ,Q İ p ^ t» d lW mm mm mmm mmm mm * m
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vam eder. Milyonlarca lira sarfiy
la yapılmış olan binalar, labara
tuarlar yine tahrip edilir. Yine
kan dökülür. Tekrar çare olarak
Fakülteler tatil edilir. Bu ne za
mana kadar devam edecektir?
Şimdiye kadar Milliyetçi tale
be ve profösörler komünist te
cavüzüne uğramalarına rağmen

TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI

i
ı
1
ı
ı
I
1
I
i

Baytarafi 7. sayfada)
latları Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğ ın ın himayesinde Türkiye’deki ha
rabe halindeki kiliseleri ihya ediyor
Hristiyan haç yollan bizzat milletin
vergileriyle yapılıyor.
TURİZM BAKANLIĞI’NIN
İHANETE YAKLAŞAN
GAFLETİ
Turizmi geliştirmek maskesi altın
da Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Anadolu’yu hristiyanlaştırma hareke-

ORUÇ
(B aştarafı 10. sayfada)

4) Misvak kullanmak, ağzını fırça ile
yıkamak.
5) Ağza ve burna su çekmek (boğazı
na su kaçırmamak şartiyle)

m

sabretmiş, memleketin bir iç ka
rışıklığa sürüklenmesine mani
olmağa çalışmışlardır Ancak bu
durum böyle devam edemez. İç
tşleri Bakanına, rektörlere, sav
cılara vazifelerini hatırlatırız..
Komünist tecavüzüne ve terörü
ne bizzat devlet kuvvetleri tara
fından son verilmelidir...

(1) Tâc’ül-Üsûl fi Ehadîsl’r-Rasûl
C :2 Sh: 88
C :2 Sh: 97
(2) a .g .e .
C :2 Sh: 96
(3) a .g .e .
C :2 Sh: 98
(4) a . g .e.
C :2 Sh: 87
(5) a .g .e .
(6) Redd’ül-Muhtar - İbnü Âbidîn
C :2 Sh: 114-115
(7) Tâc’ül-Üsûl fî Ehadîsi’r-Rasûl
C :2 Sh: 86
.w Redd’ül-Muhtar - İbnü Âbidîn
~ « J C 1 2 H

tini himaye ediyor, hatta destekli
I
yor.
Bakanlık 1968 yılında Papa Pai
ul’un İstanbul’a gelişi münasebeti?
le Anadoluyu
hristiyan
gösteren
I
500 000 broşür bastınp dağıttı. Pa
panm ziyareti ile ilgili olarak çıka
İ
nlan «La visite de Paul VI» isim>i
I
broşür Anadolu’yu hristiyan göster
mekte ve hristiyanlık övülmektedir
«.
Broşür bir milyon liraya mal olmuş
i
tur. Turizm Bavanlığımn 15 senede»
beri yayın müdürlüğünü yapan Eö
ven Reci isimli bir yahudinin yaptı*
ğı, bakanlık kadrolarında
dönme,
mason, hristiyan teiknisyen ve uz
manların bulunduğu
hatıralanırsa
hadise daha iyi anlaşılmıy olur. Ba
kanlık broşürlerinde tarihi eserleri
mizin, camilerimizin hemen yanın
da müstehcen resimlerin bulunmuş
olması da Turizm Bakanlığının imkânlarının millî değerlerimiz aleyhi
ne istismar edilmesinden
doğmak
tadır
Tarihi eser kaçakçılığına göz yu
manlarm, Anadolunun. hristiyanlaştırılmasına fırsat verenlerin, tarihi
eserlerimiz yıkılıp harap
olurken
devlet imkanlanyla hac yollan inşa
edenlerin kiliselerin ihya edilmesi
ni himaye edenlerin, tarih ve millet
önünde çok büyük mesuliyetleri var
dır Mesul mevkileri işgal eden efen
na mıdırlar.
mıuırıar.
diler hristiyanlardan yana
___|
îidırlar?
yoksa milletten vana mıdırlar?
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İstanbul’daki Localar:
İdeal, Kültür, Ülkü, Kardeşlik, Hürri
yet, Sevgi, Atlas, Müsavat, Libertas, Haki
kat Ahenk Fazilet, Erenler, Delta, Sadık
dostlar Ülke, Şefkat, Hümanitas, Hulus,
Freedom, Devrim, Pınar Sevenler ve Hisar
Ankara’daki Localar .*
Yıldız, Doğuş, Bilgi, Uyanış, İnanış,
Çankaya, Dikmen ve Friendship.
İzmir’deki Localar:
Namık Kemal, İrfan, Nur, İzmir, Gö
nül, ve Promete Localarıdır.
Masonluğun en küçük teşkilat kademe
sine LOCA denir. Loca, masonların fikren
yetiştirildiği yerdir. Derece derece felsefi
bigiler verilir. Telkin edilen kültür, hürri
yetçi, adaletçi kardeşçi bir kültürdür. An
cak bu umdeler, sadece mason biraderler
arasında ve Beynelmilel Sionizmin men
faatine yorumlanacak şekilde tefsir edilir.
Derecelerin yükselmesiyle birlikte ferd, bü
tün müsbet inançlarından sıyrılmış bir mah
luk haline gelir.
Masonluğa, ancak Locanın, yani Yahudiliğin emrine girebilecek ve faydalı ola
bilecek ferdler alınır. Umumiyetle dikkat
edilen parası veya nufuzu bol adamlar, ya
hut kendisine iş yaptırılabilecek ferdler üzerinde durulur.
Masonluk, kendi bünyesine alacağı
ferdi uzun zaman tetkik eder. Tetkiki ya
pılan şahsa, masonluk teklif edüir.
Masonluk azalarına, fikren verdiği ba
sit ve vasat bilginin yanında, biraderleri
bir gizli siyasi, kültürel ve mali teşkilat ha
line getirir.
Localarda tevdi edilen sır, budur. Bir
milletin aleyhine çevrilen dolaplar ve süikastları memleketin iktisadi ve siyasi ha
yat merkezlerini ele geçirmede kullanır.
Bu hizmet karşılığında büyük imkanları bi
raderlere lütfedilir.
Locaların faaliyeti ve çalışmaları kapa
lıdır ve gizlidir.
Türkiye’de Masonluğun tesirleri ve
çalışm aları:
Masonluk teşkilat olarak Türkiye’nin
pekçok yerine yayılmış ve Loca açmıştır.
Bu mahaller tesbit edebildiğimiz kadarıyla
13 vilayetimizdir. Locaların ençok bulun
dukları yerler. İstanbul, Ankara ve İzmir
vilayetleridir.
Türkiye masonları İskoç büyük meşrığına bağlıdırlar. Ancak bu bağlantı (zira
bu bağlantı semboliktir) bütün dünya ma
sonluğunun İskoçya’dan idare edildiğini
göstermez. Beynelmilel masonluğun aleni
bir kumanda merkezi yoktur. Merkez gizli
dir. Ancak faaliyetlerin neticesi ve mahiye
ti kati olarak bu teşkilatı Beynelmilel Ya
hudiliğin idare ettiğini göstermekle bera
ber, Beynelmilel Yahudiliğin, Beynelmilel
Sionizme kumanda eden kadrosunu bil
mek zordur.
Beynelmilel Yahudiliğin, bu çok iş ya
pan vasıtası, Türkiye’de tahminlere göre
7000 mason bulmuştur. Bu rakam belki de
daha yüksektir. Ayrıca masonların, mille
tin mali, siyasi hayat merkezlerini ele ge
çirmek üzere oluşları ise, bu rakamın ifa
de ettiği vehameti gösterir.
Osmanlı İmparatorluğunda kuruluşla
rından itibaren, gittikçe kuvvetlenen ma
sonluk, yapılan ıslahatlardan azami istifa
deyi temin etmiştir. İttihad Terakkinin ik
tidarı zamanında bütün devlet cihazına hu
lul etmiş bulunuyordu. O sırada Loca ade
di 58’e çıkmıştı. Ve Anadolunun Malatya,
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Elazığ gibi vilayetlerine uzanmışdı.
Cumhuriyet devrinde, Mason faaliyet
leri durmuş değildir. Daha da hızlanmıştı.
Mustafa Kemal’in bütün yakınları ma
sondu. M. Kemal’in hususi istihbarat ser
visini kuran Salih Bozok, Haşan Rıza ma
sondu. Valilerin, hariciyecilerin büyük ek
seriyeti masondu. C.H.P. nin kilit mevkileri
banka ve Ticaret odaları masonların eline
geçmişti.
Halkevleri, mason çalışmaları için ide
al yer olmuştu.
Şehir kulüpleri de Anadoluya, bu men
hus illetin aşılanmasına yaradı.
M. Kemal’den sonra Halk Partisinin
sekreterleri hep masondu.
Türkiye Cumhuriyetinin başvekilleri,
İsmet İnönü, Celal Bayar masondur. Ş. Gü
naltay, Haşan Saka masonluğa yardım et
tiler. Ve son başvekil Süleyman Demirel de
masondur.
Masonluğun Türkiye’deki te siri:
Masonuğun önce teşkilatlı güçler üze
rindeki tesirini görelim :
Türkiye’de mason bakanların olmadığı
bir hükümet kurulmamıştır. Her kabinede
birkaç tane mason mutlaka bulunmuştur.
Elde edilen bilgiye göre masonluk bu
gün,
a — Hükümet’e hakim bulunmakta
dır.
b — Parlamento’da en müessir kuv
vettir.
Masonluk daha kötü olarak
c — İktisadi Devlet Teşekkülleri, ban
kalar üzerinde mutlak bir hakimiyet kur
muştur.
İktisadi Devlet teşekküllerinin yayıldı
ğı bütün sahalara el atmış durumdadır.
Memleketin yeraltı ve yerüstü servetlerini
değerlendiren, madencilik, bankacılık, sı
nai tesislerin idaresi (Ereğli Demir Çelik.
Paşabahçe Cam Sanayii gibi) mason k o n t
rolü altındadır.
Şişe ve Cam fabrikaları, Ereğli Demu
Çelik, T. Petrol, Maden Tetkik Arama Ens
titüsü, T. M.O. Etibank, M.K.E., Merkez
Bankası, Ticaret Odaları, D.S.İ. gibi hayati
iktisadi tesisler mason hakimiyetine geç
miştir.
Böylece masonluk, milletin servetim
çalmakta ve Beynelmilel Sionizme serveti
mizi peşkeş çekmektedir.
Bu, mali ve sabit iktidar ile, her türlü
millet aleyhtarı faaliyetin finansmanı yapı
labilir. Millete bağlı teşkilatlar ise, böyle
bir imkana sahib olmadıkları için dezavan
tajdadırlar.
d — Nazım teşkilatlara sızmışlardır.
(D. Planlama Teşkilatı, Devlet Personel Dai
resi, Devlet İstatistik Enstitüsü gibi.)
e — Maarif teşkilatında masonluk yük
sek bir hakimiyet elde etmiştir. Bakanlığın
bütün kademelerinde, Yüksek Okul ve Fa
kültelerde Rektör, Dekan ve öğretmenler
den birçoğu masondur. Maarif teşkilatının
kilit noktalarını elde tutmaktadırlar,
f — Sağlık teşkilâtında,
(Adlî Tıb ve mühim hastahaneler: Gureba, Haseki, Ankara, Gülhane v.s.)
g — Hariciye Teşkilâtında (Büyük
bir kısmı mason)
h — İçişleri ve Adliye ' teşkilâtında:
MİT. Polis Genel Müdürlüğü, Polis müdür
lerinin ekserisi İstanbul Barosu, Valilerin
çoğu, İstanbul Belediyesinin bazı daireleri.

j — Ulaştırma Bakanlığının bazı dai
releri mason kontrolü altındadır.
k — Basın vasıtaları:
Basın üzerinde masonluk tam bir tröst
kurmuş vaziyettedir.
Milliyet, (Karacan, İpekçi v s.), Cumhu
riyet (Nadir Nadi), Hürriyet (Simavi) ve
Hürriyete bağlı gazete ve dergiler, misal
olarak gösterilebilir.
Beynelmilel Yahudilik, görülüyor ki
makası masonluk kanaliyle, Türkiye’nin bü
tün İktisadî imkânlannı kontrol etmekte ve
milletin servetini sömürmektedir. Bu im
kân ve nüfuz ile propaganda vasıtalarına
sahip olmakta, siyasî hayata ve partilere en
yüksek hadde tesir etmektedir.
Bu gerçekler de göstermektedir ki,
masonluk memleketimizde yüksek bir ha •
kimiyet elde etmiştir. Bu menhus hâkimi
yeti yıkmak için yapılacak olanlar şunlar dır:
1. Türkiye’de ve Dünya da masonlu
ğun ve masonların tesirleri iyice incelen melidir. Masonların işgal ettiği mevkiler ne
lerdir. Masonlar kimlerdir Kimlikleri ne
lerdir bilinmelidir
2. Bunun için, masonluğun metodlarından daha üstün ve asgarî o çapta ve onunla mücadele edecek bir haber alma,
verme teşkilâtına ihtiyaç vardır.
3. Masonluğun ve benzer teşkilâtların,
işgal ettiği mevkileri dolduracak ve idare
edecek, kadroların hazırlanması, yetiştiril
mesi gerekmektedir
4. Zaman faktörünü cîe hesaplayarak,
masonluk ve benzer teşkilâtların faaliyet
ve fesatlarını açıklayan ve isbat propagan
da kampanyasına ihtiyaç vardır.
Masonluk, daha evvel bildirdiğimiz gi
bi, kapalı, gizli, disiplinli, malî, kültürel ve
siyasî bir cemiyettir. Beynelmilel Sionizmin
hâkimiyet maşasıdır. Beynelmileldir. Halk
üzerindeki tesirleri, kapalı bir cemiyet olu
şu sebebiyle müsbet değildir. Masonluk halk
üzerinde direkt bir müessiriyet kuramaya
cağım bildiği için görünmez bir hâkimiyet
tesis etmiştir. Bu hâkimiyet ise, milletin
teşkilâtlı kuvvetleri üzerinde tesis etmiştir.
Masonluk, her teşkilâtlı ekonomik, si
yasî, İktisadî ve moral gücü kendi âleti yap
mak ister. Bütün memur zümresinin masonlaştırılması mümkün değildir. Bunun
için teşkilâtın kilit noktalarını ele geçir *
mekle iktifa edebilir. Bu şartlar karşısın
da masonluğun girdiği her yerde mukabil
teşkilât kurmak için imkân var demektir.
Kendilerine masonluk teklif edilip redde denler, kendilerine böyle bir teklif vaki
olmayanlar, milliyet ve dinine bağlı olan
lar bu hususta birer imkândır.
Beynelmilel yahudiliğin, masonluktan
başka Rotary kulüp, Lion kulüp, Şdjir ku
lüpleri gibi yan teşekkülleri bulunmakta
dır. Rotary ve Lion kulüplerin merkezleri,
Amerika’dadır.
Türkiye’de, siyaset, iş ve fikir adamla
rını teşkilâtlamaktadırlar.
Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve
Konya’da teşkilât kurmuşlardır.
Bunlardan başka, Türkiye’de Beynel
milel Sionizmin takipçisi bir yahudi cemaa
ti vardır. İstanbul, İzmir, Çanakkale’de bü
yük cemaatler halindedirler. Ankara, Ada
na, Antep, Edirne gibi yerlerde ise, küçük
cemaatler halinde bulunmaktadırlar. Bun
lara ek olarak, dönmeler faaldir. İstanbul.
İzmir’de oldukça fazladırlar.
(Devamı Gelecek Sayıâi)
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ideolojiler kavgasından akisler

El - Fetih
Karargâhında
Bir Yahudi Kadını
İtalya’da çıkan Borghose ga
zetesinin verdiği habere göre:
B ir yahudi ajanı kadın Ayşe
Hammade takma ismiyle, Am
man'a gidip, Arafat’ın karar
gâhına kadar girmiştir. Gaze
tenin iddiasına göre; yahudi
kadın casusu Yaser Arafat’ı
kaçırmak için özel olarak İs
rail gizli servisi tarafından vazifelendirilmiştir.
İsrail’in ötedenberi, bilhassa
Oıta-Doğu’da ajan kadınlar va
sıtasıyla istihbarat faaliyetleri
ne giriştiği artık bilinmekte
dir Yahudi
casus teşkilatı
ŞİMRET tarafından özel ola
rak yetiştirilen bu çok cazibe
li salon kadınlan devlet adam
larının hususi hayatlarına ka
dar nüfuz etmekte ve devlet
sırlarını çalmaktadır
Filistin’in yahudiler tarafın
dan gaspedilmesinde bu casus
kadınların rolü
büyüktür. 1.
Dünya harbinde de Madam Sa
ra, Simi Simon. Suzi Liberman
gibi yahudi ajan kadınları or
dumuzu arkadan hançerlemek
için büyük faaliyet göstermiş
lerdir. Milletleri yok etmeğe
çalışan Yahudilik en adi ve
sinsi metodları dahi bu uğur
da meşru göstermektedir
Yahudi casusların' Yaser A*
rafat’ı kaçırmak istemesinin
enterasan yönü ise El-Fetih’le
ilgili olmasıdır Bilindiği üze
re El-Fetîh arap milletlerini
oyalamak için bizzat yahudiler
tarafından kurdurulmuş komü
nist bir teşekküldür 25 Ocak
1970 tarihli Enoca isimli meş
hur İtalyan dergisi El-Fetih li
deri Yaser Arafat’ın kimlisini
açıklamıştır: «El-Fetlb teşkila
tının kurucusu Yaser Arafat’
tır. 42 sene evvel Kudüs’te doğ
muştur. Annesi vahudîdir. Teş
kUatm seçme elamanları Kml
Çin’de eıHHm görmüştür.» Ara
fat L’orfent gazetesi muhabiri
ne verdimi bevanatta ise «Yahu
dilere karsı hîebîr kinimi? vok
tur» demiştir Gerilla teşkilat
la n İsrail’e karsı savasacaklann a, satılmış liderler vönetiminde zaten huzursuz olan aran milletlerini daha da tedir
gin etmektedir. Arap ülkele
rinde kavgalar çıkarmaktadır
lar Ürdün’de komünist gerilla
larla satılmıs idarecilerin tah
rik ve marifetiyle çıkan iç savas. binlerce müslümanin ölü
müne sebep olmuştur.
Netice olarak hadise sadece
Arafat’ı meşhur etmek ve ken
dişinden yeniden
bahsettirebilmek için Yahudilik tarafın
dan plânlanmıştır.

Yahudi-Slav Kavgası
Nasıl Bitecek?
«Bizim için en ideal nizam kominizmdir.» diyen yahudilerin Rusya’daki tedirginlikleri devam etmektedir. Kominizmi kritiğe tabi tuttuğu için rejim düşmanı diye hap
se atılan, yahudi Yurly Daniel, beş yıl hapis yattıktan son
ra tahliye edilmiştir. Yuriy Daniel hapisten çıktıktan son
ra eski fikirlerinden dönmeyeceğini ve fikrini değiştirme
diğini açıklamıştır.
Bu arada 1968 yılında Çekoslovakyanm işgalini pro
testo ettiği iddiasıyle tutuklanan Larisse Daniel de dört
yıl hapse mahkum edilmiş olup halen ceza evindedir.
Son zamanlarda Rusya’da gelişmeye başlayan, slavcılık fikri etrafında toplanan halkın isteğiyle, yahudilerin
cezalandırılması ve öte yandan ihtilalin 53. yıl dönümü
münasebetiyle komünist partisi teorisyeni ve hızlı bir ya
hudi olan Mikail Suslov’a konuşma verilmesi, Rusya’da
Slavlarla yahudiler arasındaki çatışmanın su yüzüne çık
maya başladığını göstermektedir.
Yahudi Mikail Suslov
komünist partisi üzerindeki yahudi hakimiyetinin azalma
sından endişe duymaktadır.
Rusva’da ihtilal yapıldığı zaman Komünist Partisi ve
Kızıl ordu tamamen yahudilerin hakimiyeti altındaydı. İh
tilalden sonraki yıllarda «Der Komünist» gazetesinde Mois
Kohen, «Biz yahudiler. Kızıl ordunun idaresi Troçki’nin
idaresi altında bulunduğu müddetçe huzur içindeyiz.» de
mekteydi. Yahudiler bu hakimiyetlerini bugüne kadar de
vam ettirdiler Fakat bugünlerde Çarlık devrinde olduğu
gibi, halk arasında yahudilere karşı bir reaksiyon geliş
mektedir.
Acaba bu durum, slavlar için Millî bir uyanışın baş
langıcı olacak m ıdır?

Bir Yohndi Profesörü
Fransa’da Türkiye’yi
Temsil Edecek «!»
Hatırlanacağı üzere bundan
iki ay kadar evvel Salamon Ka
neti isimli bir yahudi. doçenti,
Türk Hukuk Fakültesini temsilen Henri Capitant Kongre
sine temsilci olarak gönderil
miş ve bu iş içinde, Anadolu*
da beş nüfuslu b \ ailenin yıl
lık kazancı Salamon’un yollu
ğuna tahsis edilmişti. Hu^i'k
Fakültesi kendisini temsil et
tirecek adam olarak bula bula
bu vahudiyi bulmuştu.
Simdi de veni bîr sorumsuz
luk örneği daha vererek vahudi olduğu bilinen bir öŞreMm üyesi başka bir kongrede
vine bizi, vani
MüslümanTürk’ü temsil edecektir.
Öğrendiğimize göre Prof.
Rabi Koral. 20-27 Kasım 1970
tarihleri arasında Paris’te ton^nacak ve milletlerarası ha
kemlik konusunda hukuk yolu
ile barısın saflanması konfe
ransında
Hukuk
Fakültesi
ni temsil edecektir. Rabi Ko
rai bu kon greve katılma isteği
ni Hukuk Fakültesi Genel Ku
rulu’na bildirmiş ve bu istek
Genel Kurulca kabul edilmiş
tir.
Milletçe karşılaştığımız fela
ketleri ve sıkıntıları uydurma
sınıf kavgalanyla izah edenler,

eğer zerre kadar haysiyet sa
hibi iseler dikkatlerini biraz
da bu tarafa çevirsinler Göleceklerdir ki bu milletin çek-!
tiği asırlık çileler, hep
bizi
temsile ne hakkı ve ne de had
di olan dönmeler yüzünden ol
muştur.
Gabriel Norodunkyan Efen
di’nin hariciye vekilliği zama
nında Balkanlar kaybedilmişti.
Komünist savcı Şiar Yalçm’ın
babası dönme Cavit’in Maliye
bakanlığı devrinde devlet kasalan boşaltılmış ve devletin
bütün imkânları
Yahova’nın
zallaklarının eline
geçmişti.
Bunlar dünkü hıyanetlerdir.
Bugün ise bizim dışarıyla İr
tibatımız vine millî kültürder
uzak dönmeler tarafından te
min edilmektedir İnsan Hakla
rı Komisvonunda Türkiye, dön
me Aıx!i İnekçi
tarafından
temsil edilmekte, dünya basın
kunıîuslarında bizim adımıza
meşhur yahudi Ahmet Emin
Yalman konuşmaktadır Haricîvemizin bir çok kademelerin
de bu tip insanlara rastlama*
her zaman mümkündür Dün
bizi hançerlevenler, bizi bir ka
sık suda bozmak isteyenler,
bugün yine bizim namımıza ka
rarlar almaktadır.

Kendi cenaze töreni için Ge
neral De Gaulle
ölümünden
evvel şunları istemiştir:
«General De Gaulle
16 Ocak 1952.
Cenazemin Colombey • Les
-Deux Eglises’de düzenlenme
sini istiyorum. Eğer yurt dışın
da ölürsem, cenazem Fransa’
ya getirilmelidir. Bu nakil sı
rasında hiç bir tören istemi
yorum.
Kabrim, halen kızımın yat
tığı ve eşimin yatacağı kabir
dir. Mezar taşıma yalnız şun
lar yazılacaktır: «Charles De
Gaulle (1890)
Tören, oğlum, kızım, dama
dım ve gelinim tarafından sek
reterliğin yardımlarıyla düzen
lenecek ve çok sade olacaktır.
Millî bir tören istemiyorum
Hiç bir Cumhurbaşkanı, Ba
kan, Parlâmento üyesi ve hü
kümet temsilcisi istemiyorum.
Ancak Fransız askerî servisi
resmî olarak törenime katıla
bilir; fakat, bando ve borazan
olmayacaktır.
Gerek kilisede ve gerekse
nerede olursa olsun nutuklar

Kemâl Tabir
Can Çekişiyor
Komünist ideolojiyi roman
laştırmak istiyen fakat bu işi,
bir türlü beceremeyen Kemal
Tahir Tipi’nin hastalığı sebe
biyle çalışmalarına ara verdi
ği öğrenilmiştir. Ciğerlerinden
apse olan Kemal Tahir, Hay
darpaşa Göğüs Cerrahisine kal
dırılmıştır.
1910 yılında İstanbul’da do
ğan Kemal Tahir Galatasaray
Lisesi ikinci sınıfında iken tah
silini yanm bırakmıştır
Ke
mal Tahir bir ara Nazım Hik
metle beraber Çankırı hapisha
nesinde bulunmuştur. Daha zi
yade Nazım Hikmet yetiştirme
si olaıak bilinir
Eserlerinde ahlâksızlığı, ho
moseksüelliği en müstehcen
şekliyle anlatmakta, küfrü, mil
letin evlatlarına en cazip şe
kilde telkin etmektedir. Eserle
ri, milletin ideallerinin ve aj
le disiplinin bozulmasında önemli rol oynar.
Hayasızlığı sinsice telkin eden belli başlı eserleri arasın
da «Sağırdeıe»,
«Körduman»
«Köyün Kamburu» bulunmakta
dır. Ali Naci Karacan Mükâ
fatına lâyık (!) görülen eserî
ise «Devlet Ana»dır. Bu eserin
gayri millî basın tarafından
hayli nronagandası yapıldığı gö
rülmektedir
Kemal Tahir diğeı komünist
lerden ayn olarak Osmanlı İm
paratorluğunda zaman zaman
sosyalist bir düzenin yaşandı
ğını iddia etmektedir İddiası
nı doğrulayabilmek gayesiyle
akla hayale gelmedik yalanla
ra başvurmaktadır. Bu, esasen
her komünistin sanatıdır.

atılmayacaktır. Parlâmentoda
ihtiram duruşu istemiyorum.
Ailem, Hürriyet Düzenindeki
dostlarım ve Colombey Beledi
ye Konseyi hariç tören sıra
sında hiç kimse için yer ayrıl
mayacaktır. Eğer arzu 4ederler
se, Fransa ve bütün dünyada
ki kadın ve erkekler, naaşım
ebedî istirahatgâhıma getiri
linceye kadar cenazeme refa
kat edebilirler. Bu da büyük
sessizlik içinde yer almalıdır.
İster Fransız, ve isterse ya
bancı olsun, terfi, şeref paye
si ve madalya ile taltif istemi
yorum. Eğer bütün bu istekle
rim yerine getirilmezse
son
arzularım ihlâl edilmiş olacak
tır.»
İki sayfadan ibaret olan bu
vasiyetname bizzat General
De Gaulle tarafından elle ya
zılmıştır.
YENİDEN MİLLİ MÜCADE
LENİN NOTU :
Bu vasiyet islâmm cenaze
merasimleri için gösterdiği ka
yıtlara uygundur. Bu da şahsi
yetli ve medenî insanın İslâm
gerçeğine yaklaştığının işareti
dir. Hudutsuz zaman içerisin
de, islâmm en son ve en mü
tekâmil bir din olduğu görül
mektedir.
De Gaulle vasiyetiyle bu ger
çeği ispatlamıştır.

Halkevleri
Gene
Ortalıkta
1950 yılında vuku bulan ikti
dar değişikliğinden sonra Halk
evleri diye adlandırılan mües
seseler kapatılmıştı. Türkiye’
nin bütün vilâyet, kaza ve köy
lerine kadar yayılmış olan bu
teşkilâtın geçtiğimiz hafta içinde «Yüksek Danışma Kuru
lu» çalışmaları sona erdi. Top
lantıya katılanlar:
Ömer Asım Aksoy, Uğur A*
lacakaptan, Veysel Arseven,
Orhan Asena, Mucip Ataklı,
İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Fa-%
kir Baykurt, Mehmet Ali Çam
lıca. Refik Erer, Turan Erol,
Cevat Geray, Mahmut Goloğlu,
Ceyhun Atuf Kansu, Hilmi Ba
ki Kunter, Agâh S im Levent,
Cemal Mıhçıoğlu, Fikret Otyam, Abdullah Yılmaz v.s şa
hıslardır
İ
Halkevleri 27 Mayıstan son
ra yeniden açılmış ve buralara
tekrar solcular
üşüsmüstür.
1950’den önce solcu piyesleri,
lüzumsuz oyunları halka taşı
yan ve C.H.P’nin emrinde
çalışan Halkevleri, şimdi ge
ne aynı partinin dümen suyu
na, fikrî yönden girivermiştir.
Fakir Baykurt, Uğur Alaca*
kap’tan, Mucip Ataklı ve Cey
han Atuf Kansu gibi solcular
ise bu teşekkülü iyice sola kay
dırmışlardır.

