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Millî Mücadele
24 Ocak Pazar günü Gazi
antep Milliyetçi Kültür Birliği
öğuzeli Kazasının Elbeyli na
hiye merkezinde bir sohbet
toplantısı tertip etmiştir.
Köye elli kimlik bir grupla
giden mücadeleciler köylüler
tarafından çok sıcak karşılan
dılar.

Midyat Kültür Birliğinin
İkazıdır

Milletini seven subay, öğret
men, memur
Milletine bağlı, talebe, işçi,
köylü
Devletin, «udunun ve memle>
ketin gerçek sahibi ve efendi
m
Aziz Millet
Dar, dinle ve unutma?
Milletimiz bugün tarihin en
karanlık günlerini yasıyor.
Milletlerin yol göstericisi asil
Türk mîlleti tarihe gömül
mek isteniyor. Şerefli ecdadı
mızm oluk oluk kan dökerek
bize emanet ettiği mübarek va
tan toprakları parçalanmak is
tenmektedir. Ata yadigârı va
tanımızda köle edilmek isteniyoru7

Milletin imanını, hayatını,
dinini ve devletini yıkmaya
çalışan, milletin teminâtı ordu
muza küfreden (sion, mason
ve komünist) kuvvetlerin u
şaklan, bu milleti elbirliği ile komünistieştirmeye çalı«
yorîar
Milletimize
Türkistan ve
Çekoslovakya’nın âkıbeti ham
lanıyor. Komünist tecavüzle
rtn son senelerde merkezi Tür
kiyemiz olmuştur.
Rusya’nın Türkiye’deki beşinci kolu TİP ve onun yan

kolları T.Ö.S. DİSK ve DEV*
GENÇ milletin din, ahlâk, tö
re ve tarihine suikast için teş
kilâtlandılar. Komünistler Tür
kiye’de devlet ve servete el ko
yan mason localarının direk
tifleri ve paralarıyla beslenip,
millilik vasfını yitirmiş bası
nin takdimleri ile şımartıldı
lar; tahrik, tahrip ve sabotaj
lara aTaliksız devam ettiler.
Talebenin haklı isteklerini
(Mao’hun Çin’de, Le’nin Rus
yada) kullandığı «bağımsız
lık» sloganı ile istismar etti
ler
Komünizme geçiş için kur
mak istedikleri ara devlet
«gerçekten demokratik Türki
ye» sloganı ile komünist stra
tejiyi âdice tatbike başladılar.
Üniversitelerde milliyetçi ta
lebeler döğüldü, kurşunlandı
ve okula alınmadı. Milletin ya
rınmı emanet edeceğimiz genç
îerin okuma imkânları elleıin
den alındı, üniversiteler İtrH
lâl yatağı haline getirildi
AZİZ MİLLET
Türkiye’de her miiM kımıl
danış hareketi emperyalizmi

' u£üna*ısız binlerce mahpus kardeşlerimizi
gibi Mason-Komünisf işbirliğine kurban giden ve ha-İ
ipıshanede bile milletinin ızdırabını yaşayan şereflim
e ÎÎVÎlf1I?in kahramaı» evlâdı YAVUZ ARSLAN AR İ
| GUN ağabeyime Mübarek Kurban Bayramı münasebe-f
| tiyle.
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Bu vatan, diıı için zindanda kalan.
Peşinde yürüyen orduların var!
t
Milletin derdini sırtına alan,
ş
Bütün kardeglerin verdiler karar’,
Kuşandı kılıçlar revanız yola,
®
Masonların sonu geldi demektir!
.Ulah kuvvet versin bileğe, kola,
Yiğitler kılıcı çaldı demektir!
Moskof uşakları bilet alsınlar!
Bu şehit toprağı almaz odları.„
Mahpus kardeşlerim şunu bilsinler.
%
— Kurtarmaya geldik demek onları
^
Küfrün zincirini kırınca bir gün,
Ş
Yavuz Arslan Argını, onun gibiler,
Sesimiz sîzlere varınca bir gün.
Perişan olacak mason gidiler!.
«
Sen hapiste değil, duamızdasm,
1
Hak yolunda gazan mübarek olsun!
Bekle, kardeşlerin intikam alsın;
Şimdilik bayramın mübarek olsun!.
®
MUSTAFA YILDIZI
İMAM * HATİP OKULU1
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ğı alçaklığı ve namussuzluğu
şimdi de Mao’nun ve Lenin’in
uşakları olan Komünistler ya
pıyorlar.
Üniversitelerde okuyan genç
ler müslüman oldukları milli
yetçi oldukları, namaz kıldık
ları için komünistler tarafın
dan kurşunlanarak ’şehit edili
yor. Camiler bombalanıyor, îmam-Hatip okulları dinamitle*
ttiyor. Milleti yok edecek silâh
lan temin ötmek; müslümanlan şehit edecek kurşunlan sa
tın almak için bankalar soyu
luyor.
Komünistlerin bütün bu na
mussuzluklarına karşı mes’uller ne yapar? Sizin haklarınızı
korumak için meclise gönderdi
giniz düzenbazlar ne üe meş
guller?
Artık dostunu ve düşmanını
bilecek ve yeniden mücadele
edeceksin. Düşmanını ve mü
cadele yollarını öğrenmek için
sohbet toplantımıza sen de gel.
Zafer Hakkın ve Hakka İna*
nanlarındır.
Yaşasın yeniden
başlayan
MİLLİ MÜCADELE
YASASIN MİLLET
KAHROLSUN MİLLET
DÜŞMANLARI
GAZİANTEP
MİLLİYETÇİ irfH -rttft
BİRLİĞİ

Akşam saat 19’da köyün en
büyük kahvesinde yapılan soh
bet toplantısını büyük bir İl
giyle takip eden köylüler za
man zaman ^Komünistler Mos
kova’ya» diyerek konuşmacıla
rın sözlerini kesmişlerdir Ko
yıkma tehlikesi taşıdığından
münizm ve Kurtuluş yolumuz
«irticâ, gericilik» gibi iğrenç
mevzuulu sohbet toplantısına
sıfatlarla itham edilip gözden
davet için kısa bir bildiri neş
düşürülmeye çalışılmıştır.
rediîmiştir Bildiri şöylecffr ;
O halde «İRTİCA-GERİCİ
AZİZ MİLLET!
1İK» nedir?
Milletimiz bugün tarihinin
Marks, Lenin, Mao ve diğer
en karanlık günlerini yaşıyor
bütün materyalistlere göre Al
Millet hayatı tehlikeler içinde
lah ve din fikrini müdafaa et
dir. UYAN! ■
mek gericiliktir. Bu gün Ko*
Dihini, devletini, ırz ve na
münist Partisini destekleme
muşunu perişan etmek isteyen
rnek te gericiliktir.
hainler var Bunlara DİKKAT
CröTÜluyor ki kim komiiniz
me, komünist devletine, Rus ET...
ya’ya ve komünist partisine
Dün kahpe Fransız’a karşı
karşı çıkarsa o gericidir, de din için, millet için verdiğin
mektedirler.
millî mücadele, bugün yeni
Netice olarak «gericilik» fer
den başlamıştır. Ona KATIL.
yadı emperyalistlerin bir iğ- Çünkü düşman tekrar baş kal
renç iç savaş sloganı din, mil'
dırmış seni yok etmek istiyor.
let, tarih, ahlâk ve töre düş
Diita Fransız gâvurunun yaptı
manlığının iğrenç vasıtasıdır.
Milletin her uyanış hareketi
ne bu yaftayı vuranlar, ismi
ve sıfatı ne olursa olsun. MİL
LET DÜŞMANIDIR.
Milletimiz, tarihi bir kara*
ra varmıştır. Ölümü cleğil şe
Mücadeleci ağabeylerim!..
refle yaşamayı seçmiştir. Zi
Biz
Fransa’nın Mulhouse
ra bu millet, tarihin ve insan
şehrinde
inşaat firmalarında
lığın şerefidir. Bütün dünya
amele olarak çalışmaktayız
ya medeniyet, ilim ve ahlâk
Binbir zorlukla sosyal haklar
rehberliği yapmıştır.
dan mahrum cüzi bir ücret
Milletin gayri mülı sisteme
karşılığında hergün elin kâfive kölelerine karşı protestosu
\rin
d en türlü hakaretler göre
gittikçe şuurlanacak ve millet
rek alnımızın teriyle çocukla
mücadelesi zaferle bitecektir.
rımıza ekmek, «Millî Devleti
Milletin şerefli mücadelesi,
her geçen gün komünist saf mize» döviz kazanıyoruz. Ne
larında gedikler açacak, hıya acı bir gerçektir ki, burada bu
lunan Türk işçilerinin %90’ı
net şebekeleri yok olacaktır.
okuma
yazma bilmemekte, aMillet imanının rehberliğinde
kına çevirmekte ve kudurtmak
İra teriyle kazandıkları parayı
yapılara* millî mücadelemiz
ne idüğü belirsiz, Avrupa’nın
tadır. Haftada birgün gelen
Türkiyede komünist, yahudi ve
mecmuamız,
milletin sefâletitürlü
devletlerinden
hudud
di
mason hakimiyeti kalmayınca'
ni, nasıl soyulduğunu, kimle
şı edilmiş ğayr-ı resmî tercü
ya, birdin millet düşmanlarırin soyduğunu, bu cür’et ve
manlara kaptırmaktadır.
nın ajanları ve bezirgânları
cesareti
kimlerden aldıklarını
Dertlerini
anlatacak
bir
ma
yok oluncaya kadar devam ekam, bir merci bulamamakta açıkladıkça hakiki millet evdeeektir.
ladları yerlerinde duramamakdırlar. Bu ahlâksız komünist
Dünya, komünist ve kapita
güdümlü boynunda haç bulu ta, hüngür hüngür ağlamakta
list sistemleri yıkılmaya başla
«antikam alacağız» diye yemin
nan yahudi uşakları mazlum
mıştır. İstikbâl, milletlerin
etmektedirler.
işçiden dolandırdıkları parayı
hürriyet ve hakkın saltanat
Mücadeleniz, bize ışık-rehbarda, sazda israf etmektedir
çağı olacaktır.
ler. Bir de utanmadan salya ber olmuştur. Sîzlerden binler
MİLLET EVLÂTLARINI MİD
ce km. uzakta, diyar-ı küffârlarını akıtarak müslüman! ığa,
YAT KÜLTÜR BİRLİĞİ et&a olsak ne çıkar; kalbimiz
yüce dinimize dil uzatmakta,
rafında süratle teşkilâtlanan
sizinledir. Fransa’nın MULnamaz kılan, oruç tutan dini
rak milletin, millet düşmanla*
ÎIOUSE
şehrinde bulunan mü
ne,
milliyetine
hağlı
Anadolu^
rma karşı yürüttüğü mücade
cadeleciler sağ yumrukla mü
nun temiz evladlarına gerici
(esinde vazifeye çağırırız.
demekte ve onları hakir gör cadelenin zaferini selâmlar, yü
YAŞASIN MİLLET
ce Allahtan muvaffakiyetler di
mektedirler.
YAŞASIN MİLLETİN MÜ
Bir güneş gibi ufukta do ler. ZAFER HAKKIN VE HAK
CADELESİ
ğan, haklıyı haksızı hakîki mil KA İNANANLARINDIR!
YAŞASIN MİLLET, KAH
Remzi Bilen
let düşmanlarını göz önüne se I
ROLSÜN MİLLET DÜŞMAN
10-Eue-DE ZİLLtSHEÎM
ren Yeniden Mitti Mücadele*,
LARI
68-MULHOUSE FRANCE
nin yayınları bu gafilleri şaş
MİDYAT KÜLTÜR BİRLİĞİ

FRANSA’DAKİ
İŞÇİLERİMİZİN 1ZDIRAB1
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BAŞYAZI

SİLAHLI MÜCADELE
KARŞISINDA
Türkiye'de son bir kaç aydan beri ortaya
çıkan hadiseler, aylardan beri haber verdiğimiz
gerçekleri su yüzüne çıkarmıştır. 16 Haziranda
patlak veren Kızıl Salı hadiselerinden bu yana
iğrençlik maskesini de atmış bulunuyor. Kendile
rinin Marxis - Leninist olduğunu mesullerin gaf
letine rağmen futursuzca ilan edenler, gözler
önünde ihanet hazırlarken kozmopolit partiler ve
bürokrasi ihanete yuvarlanan gafletten kurtula
mamışlardır. Üniversiteler basılmış, Adliye bina
ları taşlanmış, Öğrenciler döğülmüş, yaralan
mış işkencelerle öldürülmüş, korkunç bir gafle
tin yardımcılığına sığınanlar işçileri haince kan
dırmış, polislerin ve işçilerin ölümü ile neticele
nen kudurgan saldırılar tertiplenmiş, millî ordu
yu boğazlamak ve halk ordusu kurmak istekle
ri ortalığı kaplamış, basit zabıta tedbirleri hari
cinde hiç bir makul tedbir alınmamıştır.
Yanlış teşhisler, günü kurtarma gayretleri,
ne Şİ5 yansın, ne kebap düşüncesi kızıl yangını
benzinle beslemiş ve alevlendirmiştir. Sanki An
kara, İstanbul ve İzmir’de cereyan eden hadise
ler, Türkiye’de değil, dünyada değil, merih’de
cereyan ediyormuşcasma umursamazlık kelime
siyle ifade edilemeyecek iğrenç temayül, kızıl ih
tilâli gün gün yaklaştırmıştır.
Bombalı, tabancalı, tüfekli baskıncılar 1968
den beri sadece iltifat görmüştür. Öyle bir ilti
fat ki, polis yetkilileri can ve mal emniyetinin kal
madiği fakültelerde, yurtlarda suçluları yakala
mak için hemen hemen hiç tedbir almamış. Her
gün görülen tehdit, dayak atma ve işkenceler
kimsenin kılını kıpırdatmamış. Fakülte koridor
larında yaralanmak normal sayılmış. Polis, an
cak bir cesedin soğumaya yüz tutmuş ihtarından
sonra, bazen fakültelere girebilmiş. Profesör ün
vanı gasıplan kara cübbeli kızıl yobazlar cani
leri himaye için ne lâzımsa yapmışlardır.
Kızıl gazeteleri, kızıl profesörleri, adliye ve
idare cihazına girebilmiş kızıl ajanları ile, mil
letin vatanperver evlâtlarına engizisyon mezali
mine rahmet okutacak işkenceler yapılabilmiştir.
Anlaşılıyor ki, beynelmilel yahudiliğin gücü,
Türkiye’de güçlenen ve demokrasinin temeli olan
fikir, toplanma ve basın hürriyetlerini kullana
rak iktidarı ve devleti millîleştirmeye yönelen
hareketi, basında açtığı rezil kampanyalarla, mil
lî cepheye sızdırdığı ajanların soysuzlaştırma ve
parçalama gayretleriyle, adliyeyi iğfale yönele
rek kanun eliyle ezme çabalariyle yok etmeye
yetmemiştir.
Bunun üzerine 1969 Taksim hadiselerinden
itibaren, komünist çeteleri silâhlandırmış böyle*
ce, meşru müdafaa hakkını kullanacağını tahmin
ettiği millî cephenin ve millî mücadelemizin si
lâhlı mücadeleye kayarak, gayri meşruluk uçuru
muna yuvarlayabileceğin! tahmin etmiş. Fakat
bunda da fena halde yanılmıştır.
Fena halde yanılmıştır. Zira milletin müca
delesini üstün bir stratejiye kavuşturmuş bulu
nan millî mücadele stratejimiz düşmanı, mütte
fiklerini ve Türkiye’deki oyunlarını vaktiyle ha
ber vermişti. Zira millî strateji kesin suretle or
taya koymuştur ki, dünyada ve Türkiye emper
yalizminin beyni slonizmdir. Sionizmin politik
ve malî maşası masonluk, solidaritesi ise komü
nist silâhlı güçlerdir. Türkiye’de komünizmin,
beynelmilel yahudiliğin ileri karakolundan başka
bir şey olmadığını kesin olarak bilmedikçe, düş
man oyunlarını yıkmak mümkün değildir. Gizli

Milletin iman, ahlâk, kültür
tarih ve menfaatine bağh
haftalık siyasî
MİLLİ DAVA MECMUASI
YIL: 2 SAYI: 53
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yahudi erkan-ı harbiyesinin iğrenç kollan yahu*
di mâliyesinin kontrol ettiği gayri millî sermaye,
korkunç iğfal âleti liberalist, sosyalist, komü
nist, kapitalist maskeli yahudi basını, yahudili
ğin politik ve ekonomik âleti masonluğun, devle
ti, silâhı, adliyesi ve bütün gücü ile millet aley
hine kudurganca istismar ettiği öğrenilmedikçe;
milletin yıkım stratejisine karşı; milletin müda
faası stratejisi kurulamazdı. İşte bu temel ger
çekler bir matematik katiyet halinde ispat etmiş
tir ki, düşmanların silâhlı mücadele tahrikleri
karşısında, son derece titiz bir dikkat göstermek,
millî ideallerin bayrağını vatanın her burcunda
dalgalandırmak ve bütün milletin çobanından,
subayma; işçisinden patronuna kadar her ferdin
vicdanında uğradığımız zulmün intikam dileğinin
alevlendiği ve millî devlet idealinin gönüllerde
tutuşacağı anı, dikkatle, basiretle, hiç bir aşırı
lığa düşmeden temin ve tesis etmek millî vazife
lerin başında gelmektedir. Bu strateji millî cep
hemizin fedakâr evlâtlarından, şuurlu bir feda
kârlık, katî zaferi kollayan bir sabır, düşman
oyunlarını vaktinden önce bilmeyi temin ede
cek bir dikkat ister. Çoğunluğun pasif reyine lü
zumundan fazla kıymet vermeyi, çabuk zafer ha
yallerine kapılmayı, düşman tahriklerine kapıl
mayı kesin olarak yasaklar.
Şimdi Türkiye’de komünizmin ve onun efen
disi olan yahudiliğin, efkârı umumiyedeki, dev
let kuvvetleri üzerindeki gizli ve açık tesirlerini
temizlemek, müttefiklerinden çözmek taktiğini
İsrarla uygulamak bütün bir millî cephenin va
zifesi olmuştur. Bu taktik şimdiden ilk netice
lerini vermiş bulunuyor. Sağ sol aynı şeydir, di
yenler hüsrana uğruyor. Polislerin makinalı tü
fekle taranması, polis merkezlerine dinamit atıl
ması, bankaların soyulması, milletten saklanan
gerçekleri, hainlerin yüzüne çarpıyor.
Hemen haber verelim ki, orduda milliliğin
varlığına kesin bir inancın verdiği emniyetle be
lirtelim ki, önümüzdeki seneler içinde kızıl çe
telerin kahpe kurşunlan, mehmetçiği ve kahra
man subayın göğsüne yönelecektir. Önümüzdeki
senelerde nasıl fabrikalar işgâl edilecekse, tarla
lar nasıl yangına verilecekse, mehmetcik de, öy
le nişangah yapılacaktır
Kızıllar Türkiye’yi Çin, Vietnam, İtalya, Al
manya, Yugoslavya, Rusya ve Küba zannetmeye
devam ettikçe bu böyledir.
Tahriklere kapılmadığımız ölçüde, Türkiye1
de var olan mücadelenin Türkiye’nin ölüm ka
lım mücadelesi olduğu anlaşılacak ve düşmanın
yahudiliğin ileri karakolu olan komünist çeteci
ler olduğu kesin bir surette görülecektir.
İşte Türkiye’nin şurasında veya burasında,
Türkiye Sovyet Cumhuriyeti sayıklamalarının hı
rıldadığı, Rusya’dan kızıl ordunun gelmesini öz
leyen piçlerin haykırdığı an, yani milletin ko
münist köleliği için ellerine pranga vurulmaya
başlandığı an, Türk tarihinin en büyük inkılâp
larından birine şahit olacağız. Türk milleti millî
kadrolarının Önderliğinde, kahraman ordumuzla
omuz omuza komünist ihtilâlini ibret olacak şekil
de kahredecektir. İşte milletin kızıl ihtilâle si
lâhlı ve mübarek mukabelesi o an, hem meşru
ve hem de muzaffer olacaktır.
Şimdi stratejimiz, insanlığın şanlı Önderi, en
büyük strateji, Peygamberimizin; «Zafer sabırda
dır.» direktifini şuurla uygulamakdan ibarettir.

FİAT1 : 150 KURUŞ
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SBF. Hadiselerinde Saklanan Gerçekleri Kızıl
Profesörlerin ve Sahtekâr Basının

mek yönünde mesul komutanlar da
dahil bazı kişiler gayret gösterirken,
komünistler ve masonlar Milli Gü
venlik Kurulu toplantısından sonra
müşterek ve plânlı hareketlere giriş
mişlerdir.

YENİ ANARŞİ
HAREKETLERİNİN
ALTINDA YATAN
SEBEPLER
Türkiye’de beynelmilel kuvvet
lerin, millet hayatının doğru bir yol
istikametinde gelişmesinden son de
rece tedirgin oldukları iyice anlaşı*
lir olmuştur. Ders yılı başından beri
hiç bir fakültede doğru dürüst ders
yapılmamış olması ve bu kötü gidi
ce göz yumulması her ana-babayı de
rfn derin düşündürmeye başlamıştır,
öyle ya emek vererek, para harca
yarak yetiştirdiği oğlu, kızı gönder
diği fakülte ve yüksek okullarda okuyamayacak olduktan sonra, onun
için hayatın ne kıymeti olacaktı?
fiim yerine silâhlı mücadelenin
revaçta olduğu bir yerde analar ba
balar evlâtlarım kime emanet ede
ceklerdi?
Bu sıkıntı ve merak her ebevey
ni rahatsız ettiği gibi, yüreğinde va
tan sevgisi olan her mesul şahsı da
üzmeli ve faaliyete geçirmelidir. Ko
münistlerin şirretçe hareketleri kar
şısında susan ve müessir bir müca
dele formülü ortaya koymayan hükü
met ve onun içişleri bakanı, aynı za
manda yaptığı faaliyetleri savunama
yan aciz bir iktidar durumuna düşü
vermiştir.

meşine sebep oldu.
1971 yılına girdiğimiz günlerde
verilen demeçler halkın nabzını iyi
ce yükseltmiş, ümitlerini artırmış
ken, sonunda bir şeyin gelmeyişi o
mı, yeniden üzüntüye sevketmiştir.
Millî Güvenlik Kurulunun toplan&6t, bütün dikkatleri tekrar üze
rinde toplamış, herkes her buhranlı
meselenin çözümünü bu oplantıya
bağlamıştır.

TEDBİR TASARILARI
BAHARA KALIYOR

Toplantıda varılan neticeler, Demirel hükümetine empoze fikir ve
davranışlardır. Hükümetin iki yıldır
savsakladığı tasarıların bir an evvel
çıkarılması hususu ikaz edilmiştir.
Anarşi hareketlerinin önlenmesi için
kanun boşluklarının
doldurulması
ilk şart olarak kabul edilmiştir. Ama
ne var ki, bu kanunların çıkarılma
sı Adalet Partisi grublarmda konu
şan Başbakanın ağzından çıkan ifa
delere göre bahara kalacaktır. Şu
bat ve Mart aylan içinde hükümetin
bütçe oylamalannda ayakta durup,
duramayacağı da şüpheli vaziyette
dir.
İşin hu tarafıyla, anarşiyi Önle-

MİLLİ GÜVENLİK
KURULU TOPLANTISINA
BAĞLANAN ÜMİTLER
Fakültelerin dinamitlendiği, okullarm kapatıldığı, milliyetçi talebe
lerin hiç bir yerde derslerine gire
mediği bir zamanda, bütün gözler
hükümet üzerinden, ayrı bir nokta
ya çevrildi. Maarif Bakanının üniver
siteler üzerinde, İçişleri Bakanının
toplum hareketlerinde yetki ve mü
dahale haklarını kullanmayışlan,
halkın daha da ümitsizliğe sürüklen

— Bir vakitler . AP ve Güven Partisi Gençlik Kollannda çalışan, sonra
sosyalist olmaya karar veren, fakat geçirdiği ruh! buhranlar neticesinde
intihara kalkılan bunaltıların çocuğu Siyasal Bilgiler Fakültesi talebe
cemiyeti başkanı Mustafa Kaçaroğlu’nu SBF’de yapılan foramda görü
yorsunuz... Kaçaroğlu SBF hadiselerinden Z gün sonra polisler tarafın
dan kaçırdıktan arabada silâh ve dinamitleri ile birlikte yakalanarak
tevkif edilmişlerdir.

Milli Güvenlik Kurulunda anar
şizmin takbihi, komünistleri ve onla
rı üniversitelerde himaye eden ma
son idarecileri töhmet altında bırak
mıştır. Efkân umumiyede komünist
lerin faaliyetleri aleyhine bir hava
doğmasından öte, adliye ve emniye
tin daha rahat ve tesir altında kal
madan karar verme imkânlarının
doğmasına ön ayak olabilir korkusuy
ladır ki komünistler şirretliklerine
ve çeşitli terör hareketlerine daha
şiddetle devam etmişlerdir.
Bunun sebebi, mesul makamlann, başta adliye üzerindeki baskıyı
devam ettirmek, İkincisi ise Milıf Gü
venlik Kurulunu halk nezdinde iyi
ce yıpratmak.
Bu niyetle alâkalı olarak yapı
lan veya neticesi buraya bağlanan
hareketlere bir göz atmak işin içyü
zünü ortaya serer.
Niğde Talebe yurdu Ankara’da
milliyetçilerin elinde bir yurt olma
sına rağmen. Siyasal Bilgiler Fakül
tesinden olan komünist talebelerden
15-20 kişilik bir eşkiya sürüsünün
seçim günü yurdu baskına teşebbüs
etmeleri az cüret değildir. Oradan
çıkan silahlı sürü, sağa-sola ateş yağ
dırarak Hukuk’a ve oradan da eşki
ya yatağı Siyasal Bilgiler Yurdu’na
kaçmışlardır. Emniyetin bu silahlı
şahısları yakalamak isteği üzerine
yurt çevrilmiş ve teslim olmaları is
tenmiştir. Silâhlı komünistler silâh
larını da teslim etmeyince emniyet
kuvvetleri mecburen yurdu zorlamış
lar ve içeri girmişlerdir.

CAHİT TALAŞIN
YEDİĞİ NANELER

>1
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bu milletin başına musallat olmasa
idi bu tatminsizler güruhu, ondan aşağı kalmayan bir başka sistem icad
ederlerdi.

Komünist talebelerden daha şir*
retçe konuşan dekan Cahit Talas'm
«yurda izinsiz girilmiştir,» herzesi*
ne gelince, elbette yurda da sizden
izin alarak girilecek değildir. Üniver
Biteyi silâh yatağı haline getirdik
ten, talebeyi eşkiyaya çevirdikten ve
bir de ağıza geleni sağa sola savur*
mayı öğrettikten sonra sizin gibi i
lim yobazları hakkında millet çok iyi
şeyler düşünmektedir.

Dolayısıyla bu Cahit Talaşların,
Çetin Özeklerin, Mümtaz Soysalla»
rın, Muammer Aksoylarm ağzından
çıkan lâfları aklı başında bir insanın
fikir ve kanaatleri olarak mütalaa
yerine; «Acaba bu adam, bu lâfı ne
den söylemiş olabilir?» diye bir dü
şünceye varmak yerinde olur.

Sanki bir başka devletin ülkesi
ne giriyormuş gibi, karşı durulan
devlet kuvvetlerine, jandarma ve po
tise ihtiyaç duyduğunuz anlardaki
feryadınıza gelince, o zaman yavuz
hırsız misali ortalığı yine velveleye
siz vermiyor musunuz?
5 ^ tane suçlu öğrencinin te&bit
edildiği, bunlardan on tanesinin mev
kuf olarak davalanna bakılacağı geı
çeği, hâlâ sizin gibilere bir utanma
vesilesi olmayacak mı?

Üniversitelere polisin girmesini
istememenizin altında yatan mânâ odur ki fakültenizin ilm! muhtariyetin
de bir zedelenme meydana getirmek
ten ziyade, odalarınıza
Orta-Doğu
Teknik Üniversitesinde olduğu gibi
eşkiya saklayamayacaksınız, Yıldız
Akademisinde olduğu gibi arabaları
nızla silâh ve kanun k a k la r ın ı kaçı
ramayacaksınız. Sizin gibi ilimle zer
re kadar alâkası kalmamış nice ya
vuz hırsız, muhtariyet! muhtariyet!
diye sayha sayha bağırırken, bu
muhtariyetin İlmî sahada değil. Türk
devletinin ve Türk milletinin mura
kabesinden kaf'ma manasına geldiği
ni elbette bilmiyor değiliz.

Ö7FRKXIK FF^AD IN IN
ALTINDA YATAN
_______ ____
GERÇEK
Millî Eğitim Bakanlığının üni
versiteler hakkında hazırladığı tasa
rıyla malî özerkliğe de kavuşacak rv
lan üniversite; sayın derebeyi Cahit
Talas’lann birer orta çağ şatosu gi
bi muhkem kaleleri olacak. O zaman
bu kalelere devletin polisini ve jan
darmasını haydi haydiye sokmak is
temeyeceksiniz Peki ama gene de
bir güce^ kuvvete ihtiyacınız olmaya
cak mı?
Nasır, nasıl ülkesini Rus asker
lerine ve Rus üslerine teslim etti i
se sizler de düşman ilân ettiğinİ2
devlet kuvvetlerine karşı, yardım tek
lifiyle sam füzelerini ve Rus asker*

— Yukarıdaki şahıslardan hangisi daha fazla dayak yemiştir? Bunlardan
birisi SBF’de dövüldüğü söylenen (solda), diğeri de bir başka şahıs.
Hangisi daha fazla dövülmüş acaba? Herhalde sağ taraftaki. Ama o adam
dövülmüş değildir. Yüzüne sadece makyaj yapılmıştır. Tam çingene çı
ğırtkanlığına sahip SBF’li kızın (!) yüzündeki dövülme (!) izlerinin mak
yaj olduğu ne kadar bellidir. Fakat dövüldük, çimdiklendik diye namus
luluk taslamaya çalışıyor, kendilerini masum gösteriyorlar. İşte komü
nistler böyle sahtekârdır. Sağdaki resmin makyaj yapılmadan önceki ha
iı aşağıdadır.
lerini şatonuza yığabilirsiniz. Siz de
onlar gibi düşündüğünüze göre ko
münist kuvvetlerin varlığı özerkliğe
leke getirmez.

BUNLARA NE
DİYECEKSİNİZ
BAY DEKAN
Hukuk adına konuşup, hukuku
tahrif edenler, milletin murakabe
hakkını reddedenler, devlet kuvvet
terine kafa tutanlar muhakkak ki
kendilerini her şeyden
müstağni,
her şeyin üstünde ve devletin kont
rolü dışında mütalaa ediyor dernek
tir. Devleti ve milleti düşman kabul
eden nasibsizlere sorulacak çok he
sap vardır. Unutmasınlar,
İşte suçsuzluğunu ilân ettiğin
kendi talebenin
üzerinde Ankara
Emniyet I. Şube müdürünün taban
casıyla beraber, üç katlı beton bir
binayı havaya uçuracak kadar tesir
li dinamitler yakalanmıştır.
Gene suçu inkâr mı edeceksiniz
bay dekan.
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Bu yetiştirdiğin veletlerin evi a
randı. Brovnik tabancalar çeşitli şar
îörlerde mermiler bulundu.
—
Ey Siyasal Bilgilerin kır
tı dekanı, bu ayan-beyan eşkiyalar
da masum mudur diyeceksin? Gene

— Özerklik te, özerklik!
Peki ama sormak lâzım bunla*
ra:
— Üniversiteye devlet kuvvetle
rinin girmesiyle kasa kasa altınları
nıza mı zarar geliyor?

onları mı savunacaksın? Gene ücret
li çığırtkanlar gibi mi bağıracaksın?
O zaman, herkes gibi biz de sa

—
Ne dersiniz asi eyaletlerinna diyeceğiz ki:
— Yalancısın.
sultanı dekan ve rektörler?
Evet ne dersiniz?
O
zaman biz de anlayacağız
siz o saçları, milletin hayatına kuyu
Yoksa «Başvuracak makam kal
kazarken, fitneyi ve fesadı düşünür
mamıştır. Müracaat edeceğimiz tek
ken ağartmışsınız
yer, artık Türk kamu oyudur» her
zelerinin mânâsı başka nasıl izah edilecektir?

İşte suçsuzluğunu ilân ettiğiniz
kendi talebeniz İlhami Aras ve Mus
tafa Kaçaroğlu Ankara Emniyet II.
Şube müdürü Selâhattin Kuran’m A
nadol marka taksisini kaçırırken, Fa
kültenizin bulunduğu şehirde suçüs
tü yakalandı.
Yalnız araba değil,
brovnik tabanca ve 9 mm. çapında
mermilerle yakalandı.

— Yukarıdaki makyajlı kızın önceki
hali.

Çünkü ağızlarından milletin ha
yatının korunması, kültürünün mu
hafazası, ahlâkının ayakta tutulması
yolunda bir lâflarının çıktığına şahit
lik edecek bir kişi var mıdır acaba?
Yalnız tutturulmuş bir lâftır gi
diyor:

— Mazbut bir ahlâka sahip aile
lermize, kızlarınıza mı sataşıyorlar?
— Yoksa siz ders yapmak isti
yorsunuz da sizi asi evlâtlarına gibi
dersten mi çıkarıyorlar?
ki4 Elbette hiç biri!

ÇİZMEDEN YUKARI
ÇIKAN KİM?
Gene sizin fakültenizin ucuza ye
tişmiş allâmelerinden mahlâsı Ana
yasa profesörü olan Mümtaz Soysal
da, çeşitli yaveler yumurtlamadan edememiştir. Millî Güvenlik Kurulu
na iftiraların ve hakaretlerin en ağı
rını yapan şımarık profesör bakın ne
diyor:

Beyler öyleyse sizin bu işte bü
yük menfaatleriniz var demektir
— Yoksa eşkiyayı muhafaza et
mek, silâhları saklamak, tembel ve
devamsız talebeye kolayca sınıf ge
çirmek, daha önemlisi kendinizi bir
bölge devleti olarak kabul edip po
lis baskınlarının yapıldığı anlarda
Sovyet konsolosluğundan yardım is
teme imtiyazının elinizde muhafaza
sı için mi özerklik! özerklik diye te
piniyorsuntız?
Akla başka bir şey gelmiyor ha
tîL

—
«Millî Güvenlik Kurulu ya
ymladığı bildiri ile çizmeden yuka
n çıkmıştır. Hele, üniversite özerk*
fiğini kendine göre yorumlayıp öze!
okulların İşine yarayabilecek ve ge
rekçenin yazılması sırasında Anaya*
«a Mahkemesini etkileyecek görüşle
ri yaymaya Millî Güvenlik Kurulu
nıın hiç bir hakkı yoktur.»
Millî Güvenlik Kurulu son anar
şiyi takbih eden bildirisiyle «çizmeden yukarı» çıkmış. Bu nasıl ve ne
biçim bir ifadedir? Hangi terbiye lü
gatine sığdırılmıştır? Bu öyle bir
şey ki cücelerin kraldan fazla kralcı
kesilmesinden başka bir şey olamaz
Bütün bunlardan sonra dahi bu
eşkiya çobanlarının susacağı ve edeb
leneceği beklenemez. Huysuz ve şb
marık mahalle çocukları gibi şirret
liklerinde bir eksilme olmaz. Bunlar
milletin inanç ve düşüncesi hilâfına
faaliyeti, meziyet telâkki eden, mil
lete ve onun her türlü değerlerine
yukarıdan bakan bir garip yaratıktır
saç*lar. Bu bozuk karakterdir ki onları
komünizmin kucağına itmiştir.
Eğer komünizm gibi pis bir belâ

— Bu silâhlar Siyasal Bilgiler Fakii»
tesine mensup üç komünistin kaçır
dıkları arabanın içinde komünistler
ie beraber ele geçmiştir. Tabanca
mermi, el bombası, 3 kilo dinamit
v.s.. «SBF’de silâh yakalanmadı»
«öğrenciler mahvedildi» diye yırt)
nan kızıl pröf’lann nesine delâlet o
der bu hadiseler?

SAYFA 5

Tüketim Sanayii
Milletin Sıhhatini ve Servetini
Yok Ediyor
Memleketimizde alkollü içki ve meşrubat sa
nayii gün geçtikçe hızlanmaktadır. Zaten bin
bir çeşit olan içkiye her gün bir yenisi daha
eklenmektedir. Hem de hiç bir kontrole ve tah
dide tabi tutulmadan. Burada bu içkilerin cemi
yetin sağlığı ve sosyal yapısı üzerindeki tesirleri
ni anlatacak değiliz. Biz meşrubat ve içki sanayii
nin millî sanayie ağır darbeler vurduğuna işa
ret edeceğiz. Bu sanayi millî serveti beynelmi
lel mahiyetli gayrı millî servete nasıl köle yap
maktadır. İçki ve meşrubat sanayiinin temelin
deki sermayenin kaynağı nedir? Bu meseleleri
etraflıca cevaplanmadan, bazı hatırlatmalarda
fayda vardır.
Bundan bir kaç sene önce «grapette sanayii»
denilen bir tesis vardı. Meyvalarımızdan ve bil*
hassa üzümden alkolsüz ve sıhhî meyva suları
yapılmaktaydı. Böylece hem istihsal meddele*
rimiz değerlendiriliyor, hem de güvenerek içe*
bileceğimiz saf meyva suları imal ediliyordu.
Ne var ki; şarap, bira cocacola pepsi cola, fruko
v.b. gibi ne idüğü belirsiz bir sürü içki piyasada
görülmeye başlayınca, tamamen millî olan bu
kaynaklarımız kurudu. Sahipleri iflâs etti.
Bir taraftan gayri millî sermayenin emrin^
de dev içki fabrikaları kurulurken, öbür yan
dan gayri millî basın ve tekmil bütün propagan
da vasıtaları bunların propagandasını yapmaya
başladı. Hatta bu propagandalar devletin müesseseleri tarafından yapıldı. Devlet yatırımla
rının büyük bir kısmı içki sanayiine ayrıldı.
Meselâ 1970 yılında sadece 2 adet bira fabrika
sına yapılan yatırım 32 milyondur. Yine bu yıl
içinde Diyarbakır'da bir bira fabrikası
daha
açılacağı bildiriliyor.
¡Şimdi bunca meşrubat ve içki sanayiinin
temelinde yatan sermayeyi ve sermaye sahiple
rinin ideolojik karakterini inceliyelim.
İÇKİ VE MEŞRUBAT SANAYİİNİN TEMELİ
Şurası bir gerçektir ki meşrubat ve içki
sanayine yatırılan sermayenin büyük bir kısmı
gayrı millîdir. Bilhassa yabancı semayedir. Bu
sermayenin bir kısmı Amerikan, Hollanda, Yu
nanistan veya Fransa patentli Yahudi, Rum ve
Ermeni kompradorları tarafından finause edil
mektedir. Bir kısmı da 1963 lerde çıkarılan
«yapancı sermayeyi teşvik kanununa» dayanarak
dışımizdaki yapancılar tarafından sağlanmakta
dır. Dünya sermaye piyasası tamamiyle beynel
milel yahudiliğin ve müttefiklerinin kontrolün
de olduğu için her iki halde de bu sermaye gay
ri millî sermayeye bağlanmaktadır. Dikkat edilir
se zaden içki ve meşrubat sanayiinin bu kadar
hareketlenmesi yabancı sermayeyi teşvile kanu
nundan sonra olmuştur. Şimdi yabancı ve gay
ri millî sermayenin millî ekonomiyi nasıl yık
tığını inceliyelim.
YABANCI SERMAYE MİLLÎ EKONOMİYİ
YIKIYOR
Yabancı sermayedarın yegâne gayesi «kâr»
dır. Bunun içinde de yabancı sermaye millî ekonomiyi güçlendirecek sahalara değil, fakat mü*
teşebbüs en fazla kâr temin edecek sahalara ya
tırılmaktadır. Zaten yabancı sermaye yurdumu*
za girerken bir takım imtiyazlara sahiptir. Her
şeyden önce millî menfaatler! destekliyecek bir
devlet kontrolünden uzaktır. Hatta dış yar
dım diye nitelendirilen bu sermaye tamamen
fuzuli şeylere harcanmaktadır. Ağır endtirsti ve
millî harp sanayiine yatırılacak yerde içki, meş
rubat, makarna, jiklet v.b. fabrikalar açılmakta
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dır. Diğer taraftan hakim propaganda vasıtala*
lan da baş döndürücü iğrençlikle bu israf mad
delerinin propagandasını yaparak istihlaki hı&
landırmaktadır. Böylece istihlâk
ekonomisine
lüks ve israf prensibi hakim olarak millî eko
nomi adice darbelenmektedir. Bu yollar milletin
sırtından sağlanan gayri meşru kâr beynelmilel
sermayenin karasına akmakta, millî sanayi de
günden güne cılızlaşmaktadır.
YABANCI SERMAYE YABACI
İDEOLOJİLERİN TAHAKKÜM ALETİDİR.

m
Yabancı sermaye bir ülkeye girerken bera
berinde pek çok usta, teknisyen ve amele ge
tirir. Meselâ geçen yıl Komünist Rusyanın ülke
mize yaptığı yatırımlarla (İzmir'de rafinen tesis
leri) birlikte çok sayıda teknisyen gelmişti Oy
sa bunların her birisi hücrelerde eğitim görmüş
birer ajandır. Memleketimizde ya ya komüniz
min propagandasını yaparak işçilerimizi komti*
nizm hesabına kullanmakta, yahut da Rusya na-

nayii başta olmak üzere, daha bir sürü lüks ve
israf maddelerinin temelinde yatan yabancı ser
maye, bu kanunun bahşettiği imtiyazdan dolayı
gün geçtikçe şişmekte millî servet ise zayıflamak
tadır Bugün milletimiz üzerine çöreklenmiş pek
çok kapitülasyon gibi yabancı sermayeyi teşvik
kanununu da gözden geçirmek zorundayız. Ya
bancı sermaye kanunu Ecevit'in bakanlık yaptı
ğı, CHP’nin çoğunlukta olduğu koalisyon devrin
de çıkarılmıştı. Şimdi bu k^nun aleyhine ara sı
ra çıkışlar yapan Ecevit o zaman neredeydi aca
ba? Bir adam ancak bu kadar dönek ve riyakâr
olur. Pes doğrusu...
Daha önce belirtildiği gibi dünya sermaye
piyasasına beynelmilel yahudi şirketleri sahip*
tir. Meselâ Morgan ve Jakop Chif bunlardan sa
dece ikisidir. Dışarıdan alınan borçlar özellikle
bu gibi tröstlerden yüksek bir faizle alınmaktadır. Ondan sonra da alman bu paralar Coca Co
la, fruko, pepsi cola, bira, şarap v.s. gibi içki sa
nayiine yahut da daha başka istihlâk ekonomisi
ne yatırılmaktadır. Neticede alınan borçlar millî
ekonomiyi yıkarak gayri millî sermayeyi besle
mektedir. Hattâ borçlar o kadar çoğalmaktadır
ki, faizini bile ödeyememekteyiz. Millî ekonomi
nin büyük krizlere sürüklendiği şu günlerde bu
yolla alman borçların meblağı 100 milyar lriaya yaklaşmıştır.
Beynelmilel yahudiliğin harfiyen uyduğu muharref Tevrat şöyle der: «Çok milletlere ödünç
vereceksin, fakat sen ödünç almayacaksın» işte
dünya altın stoklarını elinde bulunduran yahudilik de bu emri harfiyen tatbik etmekle meşgul
dür.
MEŞRUBAT VEİÇKİ SANAYİİ DEĞİL
HARP SANAYİİ
Milletin vekili durumunda olan basiretsiz po
litikacı taslakları da bütün bu gerçekleri unuta
rak: «Türkiye’nin daha 10 tane bira fabrikasına
ihtiyacı vardır.» şeklinde demeçler veriyorlar.
Şimdi bu sözün sahibine soruyoruz: Acaba mem
leketimizin kaç tane silâh fabrikasına ihtiyacı
var? Kaç tane uçak fabrikasına? Kaç tane ter
saneye? Kaç tane vagon fabrikasına? Kaç tane
lokomotif veya otomobil fabrikasına muhtacız,
hiç düşündünüz mü? Elbette hayır.
Milletin evlâtları köylerde yosunlu su içer,
hastahane kapılarında sıra bekler, vurguncu ya»
hudi, Rum ve Ermeni patronlarına avuç açar
ken milletin kanı ve alınteri karşılığı ile alman
paralarla içki ve meşrubat sanayii kurulmaz. Tu
rizm adı altında metruk kiliseler ihya edilip, hı*
ristiyan hac yolu yapıamaz. Bu beyftelmilel polî
tikaya kurban gitmektir.

— Milletin vergilerini içki fabrikası ve buna
benzer lüzumsuz yerlere sarfederek, milletin hem
sıhhatinin, hem de aervetinin yok edilmesine
vasıta olan Tekel Bakanı A. İhsan Birincioğlu’
nu, milletimizin bünyesine uygun icraata davet
ederiz.
mına casusluk yapmaktadırlar. Zaman zaman
gazetelerde yakalandığı haber verilen Rus ca
suslarının aslı budur.
Görülüyor ki yabancı sermaye yurdumuza
girerken yabancı ideolojiler de birlikte girmek
te; böylece yabancı sermaye yabamer ideolojiler
rin tahaküm aleti olmaktadır.
YABANCI SERMAYE MİLLİ
POLİTİKANIN EMRİNDE OLMALIDIR
Beynelmilel yahudi sermayesinin en büyük
imtiyazlarından biri «yabancı sermayeyi teşvik
kanunu» olmuştur. Bugün içki ve meşrubat sa

Bu gün millet olarak güvenliğimiz sağlanmış
değildir. Asırlık düşmanlarımız içimizdeki kuy
ruklarıyla birlike millî hayatımızı tehdit etmek
tedirler. Peki biz bunlara karşı hangi hazırlığın
içinde bulunduk? Amerika, Rusya, Çin aya füze
ler gönderirken biz ne yaptık? Bundan üç asır
evvel ilim ve tekniğin zirvesindeki milletimiz bu
gün neden garip?
Şunu belirtelim ki; millî ekonominin gayesi
müteşebbise kâr temin etmek ve ferde refah
imkânları sağlamak değildir. Millî ekonominin
hedefi bütün bir milletin maddî ve manevî var
lığını korumaktır. Ve yapılan yatırımlar da bu
kaideyi teyid eder şekilde olmalıdır. «Ucuzluk,
refah, nurlu ufuklara doğru» gibi yaldızlı söz
leri bırakalım. Kendimizi aldatmayalım. Gerçek
lere dönelim.
Millî ekonomiyi lüks ve israf yoluyla harvurup harman savurmayalım. Milletin savunma
sına tahsis edelim. İllâ meşrubat sanayiine ihti
yaç duyulursa «grapette sanayiini» tekrar filiz
lendirelim. Ve nayıusîu müslüman Türk serma
yedarını vurguncu Yahudi, Rum, ve Ermeni
kompradorları karşısında sahipsiz bırakmayalım.
Her şeyin üstünde telkinleri ve köleleşmeyi bir
kenara bırakıp millî bir iktisat politikası takip
edelim. Zira millî ekonominin yaşaması buna
bağlıdır.

SAYFA 6

İBRET OLSUN!.

Mîllet, Hangi
Öğretmene
Düşmandır
Jk

Haftanın en enteresan olayla
rından biri, şüphesiz Manisa'nın
Kula ilçesine bağlı olan Doçtl^ce
Elimizde Artuin’in köylerinden birin
köyündeki hadisedir: Dörtlüce köy
lüleri okul müdürü Hüseyin Ergün 9
un boynuna «eşek torbası» ve yular
takarak» köyün bütün sokaklarını do
laştırmışlardır Bilâhare öğretmeni
köy odasına getiren köylüler, bura
da bulunanlara «— Bu öğretmen
TÖS’lüdür, komünisttir» diyerek bi
raz daha hırpalamışlardır

— Kula’nm Dörtlüce köyünde «TÖS*
lü ve komünist» olduğu İddiasıyla
boynuna ip takılarak sokak sokak
dolaştırılan Hüseyin Ergün görülü
yor. Köylü dün Yunanlılara da bu
nu yapmıştı. Çünkü Yunanlı da din
düşmanı, millet düşmanı ve vatan
*mıti îdi. İbret olsun!.
Açıklanması gereken husus şudur:
Bu milletin köylüsü, TÖS’lü öğret
menleri neden böyle hırpalamakta
ve işkence etmektedir. Milletimiz
vanhş anlaşılmasın ki, öğretmen düş
manı değildir Bu millet, kendi ima
nına ve ahlâkına bağlı olmayan, inan
et fie alay eden öğretmenin düşma
nıdır. Kendi evlâtlarına okulda; in
sanın maymundan geldiğini ezberle
ten öğretmene, bu köylü elbette lâ
yık olduğu dersi verir Dörtiüce’liler «Bu öğretmen TÖSMüdür. komü
nisttir» demiştir. Demek köylünün
Türkiye Ö^rptmener Sendikasına düş
manlığiv TÖS’ün komünist bir yuva
olmasından ileri gelmektedir. İşte
devrimcî geçinen sosyalist maskeli
komünistlerin cahil dediği milletimiz
böyle âriftir Eğer milletin köylüsü
sosyalizm dolmasını yutsaydı. komü
nizme meyletseydi gerici, yobaz ol
mayacaktı. tmanmın ve ahlâkının ko
umması noktasında, Yunan’ı denize
döken bu millet; tabiî ki aynı tepki
ci moskof beslemelerine de göstere
cektir Dörtlüce’liler gibi bütün köy
rü TÖS’e neden komünist demekte
dir? Madde madde açıklamadan ön°e ibret verici bir misali anlatalım.
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Elimizde Artvin'in köylerinden birin
de vazife yapan TÖS üyesi bir öğret
menin, Ankara’daki bir komüniste,
yazdığı mektup var. Aynen şöyle:
«...Artık köylü bana komünist
damgasını vurdu. Kahveye bile çıka
iniyorum. Çocuklarına da öğütlemiş
ler, derste sosyalizm propagandası
yaparsam hemen babalarına iletiyor
lar. Ben de artık ders konusu için
de propaganda yapmaya başladım
Nasıl mı? Gayet kolay. Örneğin ge
çen gün anlar konusunu işliyordum.
Bildiğin gibi an kovanının bir «Aci
beyi» vardır, tşte çocuklara onu an
lattım. Dedim ki; işçi arılar bu an
beyini beslerler, beslerler, fakat so
nunda da öldürürler tşte bir gün fab
Hkadaki işçiler de böyle yapacaklar
ve simdi besledikleri patronları Öldü
receklerdlr...»
v
İşte köylü böyle öğretmene düş
inandır. Zavallı masum yavruların
beyinlerini işçi-patron, köylü-şehirîi
düşmanlığı ile zehirleyen, aslında
Türk öğretmenini temsil etmek hay
siyet ve şerefinin zerresine de sa
hip olmayan bu satılmışların, mensu
bu bultınduklan teşkilâtın iç yüzü
nü bilmekte de fayda vardır. Millet,
TÖS’e bağlı bulunan bu hainlerin ba
zılarının da tertemiz yavrularımıza
hâşâ! Allah’ın yolduğunu şöyle anlatıklarına çok şahit oldu:
«Çocuklar şimdi Allah’dan şeker
isteyin! (»Masum yavrular -- Allahım
bize şeker ver - diye yalvanrlar).
Gördünüz mü şeker veren yok. Allah
olsaydı şimdi size şeker verirdi. Bir
de benden isteyin bakalım şeker ge
lecek mi? (Bu defa da - öğretmenim
bize seker ver - diyen yavrular daha
önceden öğretmenin hazırladığı şe
kerlerin kendilerine dağıtıldığını gö
rürler;) Ya işte, şayet Allah, olsaydı
size benden önce şeker verirdi.»
Dörtlüce’Iiler de bu misallerin
benzerlerini Hüseyin Ergiİn denen
TÖS’e bağlı öğretmenden tâbi ki çok
işittiler;
Biz: de mecmuamızın daha önce
ki sayılanınızda belirttiğimiz gibi,
TÖS denen ve Rusya’nın içimizdeki
beşinci; kollanndan biri olan maske
li teşkilâtın iç yüzünü madde mad
de yazalım.
1, TÖS* ilk olarak Bulgaristan Kül
tür ateşeliğinin aracılığı üe kurul
muştur.
2, TÖS^ün başkanı bulunan Fakir
Başkurt, Bulgaristan komünist par
tisinin davetlisi olarak yurt dışına
çıkmışı ve Bulgaristan’dan para yar
dımı aldığını bizzat açıklamıştır.
3, Rusya hesabına Amerikan düş
manlığı yapan bu iman ve ahlâk fa
kirinin «Küçük Köprü» eserini gü
ya düşmanı olan Amerika bastırmış
tır.
4» Fakir Baykurt’u yetiştiren hoca-

Salomon Mabedinin Kralı
i
David Namzedi: Jakobson
Bundan bir müddet önce Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri UThant yeni dönemde görevine devam
etmeyeceğini bildirmiş, istifa edece
ğini açıklamıştır. Bunun üzerine de
U-Thant’ın yerine bir takım adaylar
gösterilmiştir. Bu adaylardan üzerin
de en çok durulan isim Max Jacob
son’dur.
Max Jacobson tarihçi ve eski
bir gazeteci olup 1965*den hu yana
Finlandiya’nın B.M. heyeti başkanlı
ğım yapmaktadır. Hâriciyede ilk gö
revine 12 yıl önce Washiftgton basın
ataşesi olarak girmiştir.
Mîlletler Birinci ve İkinci Ci
han harplerinden milyonlarca ölü ve
rerek, tamiri güç zayiat bırakarak
yorgun ve bitkin bir halde çıkmış
lardı. Savaştan bıkmtşlar, top gülle
seslerinden barut kokusundan, kaçar
duruma gelmişlerdi, akat bu iki bü
yük harbin baş aktörü Yahudilik hiç
bir zaman sahneye çıkmamış, oyna
dığı dünya hakimiyetine giden iğ
renç oyununu perde gerisinden sey
retmiştir. Milletlerin feryadına, top
gülle seslerine karışan iniltilerine
kıs kıs gülmüştür
Bu kadarlıkla da kalmamış mil
letlerin eline bir oyuncak sıkıştırmış
tır: Barıy Bu oyuncak yahudiliğin
ihanetini gizlemek için arayıp da
bulamayacağı bir imkândır. Barışı
sağlama, insan haklarını koruma ga
yesiyle kurulan «Birleşmiş Millet
ler» ise onun iğrenç hayaline yöne
len büyük bir adım oldu.
Birleşmiş Milletlerin baştan be
ri milletimize ve Islâm âlemine tat
bik ettiği politika hiç de yi olmamışı
tır. Hele genel sekreter U-Thant’m
yaptığı yahudi idealine hizmetten
başka bir şey olmadı.
Afrika yamyamlarının bile istik
lale kavuştuğu devirde komünizmin
zulmüyle inim inim inleyen hürriyet
hürriyet diye çırpman 100 milyon
türkistanlının kurtuluşuna müsaade
edilmeyişi, bu kardeşlerimize komü
nist Bus ve Çin vahşetinin seneler
dir yaptığı mezalime göz yumuluşu,
yavru vatan Kıbns’m bir çıkmaza so
kuJuşu ve bu meselede milletimiz ya
nında daima Yunan milletinin tercih
edilişi.
Arap-tsrail harbinin yahudiliğin
menfaatine cereyan ettirilişi,. «NiP
den Fırat’a» dealinde
Yahudinin

nin Romanya asıllı Yorgi Karamus
adında bir mahkum komünistin ol
ması da tesadüfi değildir.
& Yüce dinimize ve Peygamberi
mize dil uzatarak O-na hâşâ «Cüce
Muhammed» diyecek kadar alçalan
ve bu isimde kitap yazan yine TÖS*
ün başındaki bu haindir.
6 * Öğretmen meselelerini
hallet
mek için kurulan TÖS adlı bu sen
dika, komünist olduğunu bizzat söy
leyen Şadi Alkılıç’m hapisten kurta
rılması için kampanya açan ilk ku
ruluştur.
fşte Öğretmenin derdine çare bul
mak için Kurulan (!) TÖS böyle
bir ihanetin içindedir.
Yalnız şunu da belirtelim ki TÖS’
un bünyesinde ki bütün Öğretmen
ler kuruculan gibi bir ihanetin için
de değildir. Öğretmen okullannı bi
tiren milletine bağlı vatansever

— B.M Genel Sekreterliğine aday
gösterilen Finlandiya delgesi başka
nı yahudi Max Jakobson görülüyor.
Beynelmilel yahudilîk, bu adımıyla
Salomon Mabedine biraz daha yak
laşmaktadır. Bakalım milletler uya
nacak mı?
müslüman araplan eze eze yol kat
edişi ve buna hiç ses çıkarılmayı ş
göstermiştir ki Birleşmiş Milletler
İnsan Haklarını korumaktan ziyade
Yahudinin tevratında vadedilen dün
ya hakimiyetinde kullandığı iğrenç
bir vasıtadır.
Şimdi ise Ü-Thant’dan boşala
cak olan Genel Sekreterlik adaylı
ğında öne sürülen Max Jacobson’un
en enteresan özelliği yahudi oluşu
dur. Birleşmiş Mîlletlerin Genel Sek
reterliğine bir yahudinin getirilişi
sionizm iiçin bir dönüm noktası ola
caktır. Zira Salamon mabedinin yeni
den inşası için ikinci bir Kral Davit
lâzımdı, Buna namzet olarak yahudi
Max Jacobson’un ileri sürülüşü bu
nun içisdir.
Max Jacobson’un B.M,
Genel
Sekreterliğine getirilmesine Finlan
diya aracılık etmektedir.
Yahudiliğin bu yeni yem adım
lan milletleri uyarmalıdır. Uyaracak
tır. Dünyanın her yerinde günden
güne büyüyen yahudi
düşmanlığı
bu sayede daha da genişleyecektir.
Bu İse: milletleri İlmî Sağa yaklaştı
racaktır.

öğretmen sadece bir öğretmen teş
kilatı olduğu ve diğer arkadaşları
das buraya kaydolduğu için TÖS üye
sidir.
Nitekim TÖS’ün nasıl bir ihane
tin içinde olduğunu anlayan geçek
ten milletin değerlerine bağlı öğret
lerimiz bu sendikayı terketmeye baş
lamıştır. Fakat TÖS yöneticileri «bir
komplo ile karşı karşıyayız» di
ye yaygara basarak bu çözülmeleri
nafile yere
önlemeye
çalışmak
tadırlar. Yozgat ve Konya’da TÖS’ü
terketmeye başlayan ve onu iha
netleriyle baş başa bırakan Milli
yetçi ve vatansever öğretmenleri
mizin, bu hareketini TÖS bünye
sinde diğer öğretmenlerimize örnek
olmasını temenni ederiz. Yoksa bir
noktada gaflet ve ihanet aynı olacak
tır.
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Şubat 1970 Aralık ayı İçeririm
Şimdi t Şubat 1971... İlk sayı
de başlayan Mason-Komfinist ihanet
mızdan
bu yana tam bir yıl geçti.
ortaklığı, milliyetçilere komplo üstü
Geçen
bir
yıl içerisinde Türkiye’de
ne komplo hazırlamakla meşgul. Yıl
diz DMM Akademisinde vuku bulan büyük değişiklikler oldu. Sadece Al
ölüm hadisesi, yine aynı ortaklığın lah rızası ve milletin kurtuluşu için
tertipleriyle Yavuz Argun’u aramız bîraraya gelmiş bir grubun mahdut
imkânlarıyla çıkan Yeniden Millî Mü
dan alıyor ve böylece hapishanelere
cadele, vazifesini hakkıyla yapmış,
Millî Mücadelenin tohumlan atılıyor
Türkiye’de
mevcut fikir vasatında adu. Millet düşmanlarının niyeti bel
ğırlığmı hissettirmişıtir. Sağ’da ve
liydi. Milletin buhrandan kurtuluş
mücadelesinin kahraman önderleri Sol’da bir yıllık fikrî muhtevayı iyi
tahlil edenler, görürler ki, Yeniden
ni susturmak, komplolarla mili! mü
Millî Mücadele’nin fikriyatı kelime
cadeleyi durdurmak istiyordu. Bü
kelime,
cümle cümle ve paragraf pa
tün şom ağızlar, moskof güdümlüler,
ragraf nakledilmekte, hadiselerin de
loca talimattılar millî mücadeleyi
ğerlendirilişi Millî Mücadele’nin ışı
susturmak için ter ter tepiniyordu.
ğında' yapılmaktadır.
İşte 3 Şubat 1970 tarihi bu günlerin
devamıydı.
Milletin buhrandan kurtuluş ve
Hakkın saltanat çağma dönüş müca
delesine gönül veren bir avuç mil
let evlâdı, seslerini memleketin en
ücra köşesine duyurmak isteyen ar
zu ve heyecanla, büyük bir selin sü
pürüp götürmek üzere olduğu kasa
ba halkım uyarmak isteyen haberci
nin gayretiyle, dağın arkasına gelive
ren düşmanı, kabilesine haber ve
ren gerçek önderin, yüreklerine nak
şolmu? şevk ve aşkıyla bir çığlık atıyordu:

MİLLETİM UYAN

DOKTRİN

v e m etod

Millî Mücadele, yayın hayatına
doktrin ve metod telkin eden iki ya
zı serisiyle başlamıştır. Bunun ma
nası, yürütülecek mücadelenin mut
lak bir metoda ve kurulacak hayat
sisteminin de mutlak bir doktrine
ihtiyacı olmasıdır. Mecmuamız ilk
sayısından beri bu fikri telkin etmiş
tir. Doktrinsiz bir hayat boş bir ha
yattır ve metodsuz mücadele klavuz
suz bir yolculuktur. Millî Mücadele
bu fikri telkin etti. Metod, Doktrin,
Strateji, taktik gibi bir mücadele
nin zarurî mefhumları artık geniş
çevrelerce bilinir hale gelmiştir. Beş
on tane maddeyi bir araya toplaya
rak devlet yönetimini düşünenler, iş
çi-köylü ve bunların sefaletini edebi
yat konusu yapanlar, seçim propa
gandalarvnda «müreffeh Türkiye»
nutukları atanlar «doktrin zarureti»
karşısında önce şaşırmışlar, sonra
da yerlerini tayin etmek mecburiye
tinde kalmışlardır
Haklı bir mejodun zaruretinden
İsrarla bahsetmemiz, bir stratejinin
kuvvetler muhasebesine göre hazırla
nacağı fikrindeki devamlı neşriyatı
mız, artık Millî Cephemiz tarafından
da rağbet görmeye banlamış ve stra
teji tayin etme denemelerine girişil
miştir. Cephemizin ve düşmanlarımı
zın kuvvetlerini tahlil etme gayret
leri bunun örneklerindendir. İnanı*

lizm, tek düşman haline gelecektir.

EMPERYALİZM
TEZİMİZ SOL CEPHEYİ
ŞAŞIRTTI
Bu arada, son yılların en aktüel
meselelerinden biri olan «emperya
lizmin bünyesi» mecmuamızın ger
çek mahiyetini tayin ettiği mesele
haline gelmiştir. Düne kadar emper
yalizmi emek-sermaye, istihsal vası
taları ve ona sahip olma arasındaki
tezada bağlayan marxist, görüş ve
onun sözcülüğünü yapanlar, Gerçek
Emperyalizm tezimiz karşısında bo
calamışlardır. Dizginlerini tutanların
farkında olanlar, bağlı bulundukları
ideolojinin gerisindeki teşkilâtlı kuv
veti açıklayınca, büyük bir telâşa ka*
pılmışlardır.
Çünkü, gizlemek istediği ayıp,
hiç farkında olmadan meydana çıka
nlıvermişti. Kim tarafından güdül
düğünü bilmeyen ve cazip sloganla
rın arkasından giden grup da şaşır
mış ve çözülmeye başlamıştır.
Gerçek Emperyalizm artık bilin
meye, itiraf edilmeye başlamıştır. Ar
tık bilinmektedir ki, emperyalizm, in
san ve cemiyet bünyesine zıt, gayri
İlmî gayri İnsanî ve gayri millî sis
temlerin, bir millete zorla uygulan
masından doğmaktadır. Bilinmekte
dir ki, bir milletin başka milletler
üzerindeki haksız hakimiyetinin adı
emperyalizmdir. Ve bugün, gerçek
emperyalizm, yahudiliğin milletler
üzerinde kurduğu iğrenç saltanattan
doğmaktadır. Amerika ve Rusya, ge
çek emperyalizmin maşalığını yap
maktadırlar. Millî Mücadelenin bir
yıl boyunca açık vesikalara ve İlmî
tahlillere dayanarak ortaya koyduğu
bu gerçek, pek çok zavallıyı uyan
dırmıştır, Kendi ecdadına, mazlum
milletlerin hamisi, hakkın hakimiye
tini kuran imparatorluğumuza bile
emperyalist diyebilen zavallılar biraz
daha düşünerek konuşmaktadırlar ar
tık.

Bunun manası şuydu: Milletimiz
tarihinin en ızdıraph gününü yaşı
yordu. Bütün dünyaya insanca yaşam a^ öğretmiş bir milletin, devleti,
tarihi, ahlâkı ve dini millet düşman
lannın alay mevzuu oluyordu. Gizli
bir esaret, şerefli milletimizi, yokoluşa doğru süriiklüyordu. Boynumu
za takılan kölelik zinciri sıkıldıkça
sıkılıyor, milyonlarca şehidin mirası
bir avuç bozguncunun iştahını gıcık
lıvordu. Düşmanın ne ihaneti biter
di, ne de isteği. Pis mideler mazlum
kanıyla doymazdı çünkü.
Böylesine ihanet çemberiyle
çevrildiğimiz bir zamanda, eğer uyan
masaydı, eğer bileklerine takılan
prangaları, boynuna takılan esaret
zincirlerini uyanıp görmeseydi, kırıp
parçalamasaydı yokoluşu durdurula
mayacaktı. Tarihin mezarlığı derin
di, karanlıktı, yuttuğu milletlere doy
muyordu. İşte onun için: «MİLLE
TİM UYAN» deniyordu ve Yeniden
'fiilî Mücadeleye davet ediliyordu«

yoruz ki bu gayretler daha da arta
cak, şuurlanacak ve tam rotasına oturacaktır. Zamamn milletimizin ve
millî cephemizin lehine işleyeceğine
bütün kalbimizle inanıyoruz.

İnanıyoruz ki, samimi olmak, sa
tılmamış olmak şartıyla, millet ide
olojisinin tesbit ettiği hususlar çeşit
li çevreleri uyaracak, milletlerin ız
dırabmın mesulü gerçek emperya

MİLLİ MÜCADELENİN
ŞİAR VE SLOGANLARI
BENİMSENMEKTEDİR
Sevinilecek hususlardan birisi
de Mecmuamızın ortaya koymuş ol
duğu şiar, slogan, parola ve hedef
lerin millete bağlı kuvvetlerin sık
sık kullandığı sözler haline gelmiş
olmasıdır. Türkiye'nin şartları, ideo
lojimizin prensipleri, milletimizin de
ğerleri uzun uzadıya incelenerek ve
derin bir tefekkürden süzülerek tes
bit edilmiş olan slogan, şiar ve pa
rolalar, cephemiz için
kaçınılmaz
malzemeler haline gelmiştir. Buna
seviniyor ve yüce Allahımıza hamdediyoruz. Bildirilerimizde ve kapak
larımızda ilk defa ortaya attığımız,
bütün kuvvetlerin birliği manasına
gelen «Millî Cephe» sloganı artık po
litikacılardan, gençlik teşekküllerine
gazete ve mecmualardan beyanname
lere kadar her yerde kullanılmaya
başlanmıştır. Bu, mesuliyetimizi ar
tırmakta, ileride tâlip
olacağımız
yüke hazırlanmamızı gerektirmekte
dir.

Bazı yerlerde, kardeş teşekkül
ler tarafından, bildirilerimizin sade
ce imza değişikliğiyle aynen neşre
dilmesi fikir beraberliğini temin et
mesi bakımmdan hamdedilecek bir
durumdur.
Dün «sağ-sol yok, şu var, bu
var» diyenler, sağın ve solun ne ol
duğunu ilmî ve İslâmî açıdan izah e*
dince gerçek yerlerini tayin eder
hale gelmişlerdir.
Dün çeşitli hissî sebeplerle gay
ri kanuniliğe düşenler, bir takım
millet düşmanlarının çeşitli zümrele
re yeşil ışık yakmasına vesile olacak
cümleler sarfedenler, millî mücadele
stratejisinin çizgisi içine girmeye
başlamışlardır. «Millî Ahlâk Refor
mu», «millî ideoloji», «millî kültür»
«millî ekonomi» ve «millî politika»
sloganları gerçek vatansever ve mil
letine bağlı politikacı ve şahısların
konuştukları sözler olmaktadır artık.
Bilmeyiz hangi sebepten «millet
evlâdı» dememek için «vatan evlâdı,

İli Müccıdel
Yılanda
memleket çocuğu, vatan çocukları»
diyenler; «millet düşmanları» sloga
nını kullanmamak için «memleket
düşmanları, Türkiye düşmanları»
sloganlarını kullananlar, zamanla de
ğişeceklerdir. Bunlara vesile olan
hissî sebepler ortadan kalkınca, me
selenin ciddiyeti daha iyi anlaşılınca
inanıyoruz ki mesafeler kapanacak
tır
Bugün artık memnuniyetle gör
mekteyiz ki senelerden beri kullan
dığımız ve Milli Cephemize hedef olarak gösterdiğimiz «Millî Devlet»,
yürüyüş ve mitinglere isim olmaya
başlamıştır. Millet buhranının gerçek
mesulleri olarak takdim
ettiğimiz
«Mason - Komünist işbirliği» sloga
nı, bugün milletini sevenler tarafın
dan, hadiselerin izah ölçüsü olmakta
dır. Yamyamların bile hürriyet ka
zandığı 20 . asırda 100 milyon esir
müslüman Türk'ün ızdırabını dile ge
tiren «Vietnam değil, Türkistan»,
«Kan, Kan, Kan Kıbrıs, Kudüs, Tür
kistan» ve «İntikam, intikam» slo
ganları, ufak tefek hissî değişikler-'
le birlikte artık meydanlarda haykı
rılmaktadır.
Bundan böyle, hedef sapmaları
nın ortadan kalkacağına, hissî sebep
lerle yapılan hataların
biteceğine
millet mücadelesinin tesbit edilen
rotasına oturacağına inanıyoruz.

(İlıklarının tam tersini söylemektedirler.
Meydana gelen üniversite hadi
selerini, sağ-sol çatışması olarak i
zah edenler, locanın talimatının bas
km gelmediği zamanlarda komünist
tecavüzünü itiraf etmek mecburiye
tinde kalmışlardır. Meydana gelen
silâhlı tecavüzleri, hâlâ masum tale
be olaylan kabul edenler, şimdi ar
tık tam bir dönüş yapmışlardır. El
lerinde dinamit, molotof, bomba, ma
kinalı tüfek, mavzer bulunduranla
rı talebe kabul edenler, bazen dövül
dükten sonra, bazen de koltuğu di
namitlendikten sonra uyanmışlardır.
16 Haziran Kızıl Salı hâdiseleri
ni, basit bir işçi nümayişi olarak ni
telendirenler, şimdi pişrman olmuş
lardır. Mecmuamız, o zaman, vakıa
nın vehametîni ortaya koymuş, bir
gösteri ve yürüyüşler kanunu ile
bu meselenin çözümlenemiyeceğini,
böyle olursa daha vahim hadiselerin
çıkacağını ve bunun önlenemiyeceği
nl, devleti yıkmaya yönelen bir ha
reketi «memura karşı gelmek» su
çuyla itham etmenin, ona imkân ver
mek manasına geleceğini, defalarca
belirtmiştir. Hadiselerden ibret alın
mamış, Sıkı Yönetim netice verme
miştir.

iniştir. Teşkilâtlı düşman gruplarına
karşı, demokratik yollarla teşkilât
lanmanın ve MillS Mücadeleye girme
nin zaruretine inanmıştır. Artık Anadolu, köy, köy, bucak bucak teşki
lâtlanmaktadır Artık millet, asırlık
ihanetleri görmektedir. Camisine,
mektebine, bütün değerlerine karşı
girişilen sabotajlar karşılıksız kalma
maktadır. Bazen boynuna köpek gibi
ip takıp süriimekte bazen de locası
nı başına yıkmaktadır. Bunlar daha
şuurlu ve kanunî hale gelecektir.
Buçün Tekirdağ'ın Tete köjiinden Ağrı’nın sınır boylarına kadar
Millî Mücadele konuşulmaktadır.
Dün Midyat’ta yükselen sesi, bugün
Bitlis. Antep, Elazığ takip etmekte
dir. Dün Burdur’un haykırdığı ima
na bufifün Antalya, tzmir, Bursa güç
katmaktadır.
Dün Erzurum dadaşlarının baş
lattığı hareketi, büstün Sivas. Kayse
ri, Yozgat. Trabzon sürdürmekledir.
Bu yol Millî Devlete kadar gidecek
tir. Milletimiz. tecVilât ruhunu kay
betmemiştir. Ve bu iman güçlen
m ededir. Önümüzdeki dünler, mille
timizin tonyekîîn teşkilâtlanışa geçe
ceği günler olacaktır.

Mî LI.ET DÜŞMANLARI
ÇÖZÜLÜYOR
Milletimiz teşkilâtlanır, yekviL*
cut hale gelirken millet düşmanla
rında da çözülmeler, parçalanmalar
başlamıştır. Komünistler, it - köpek

HADİSELERİN
j
DEĞERLENDİRİLMESİ

BUGÜN
Aradan tam bir yıl geçti. Bugün
milletimizin uyanması düşmanlarını
tanıması ve teşkilâtlanması oranın
da düşmanlar da ihanetlerini artırı
yorlar. Şimdi yine şom ağızlar, moskof güdümlüler, loca talimattılar,
millete ve onun değerlerine küfret
mekte. millî cepheye ve millî müca
delemize komplolar düzmekle meş
gul. Mason - komünist ihanet ortak
lığı daha açık faaliyet gösteriyor.
Gayri millî kuvvetlerin kontrolünde
ki basın ve yayın organları en adice
sine, içlerindekileıi kusuyorlar. Ter
tipler, millî cephemizi yıldırmak, İt
ham altında bırakmak iri«
güne artıyor. Türkiye’de gizli faali
yet gösteren localar, komünist hüc
releri, misyoner yuvalan, kumarha
neler, havralar yokmuş gibi, birkaç
zavallı müslümanın evini basmak me
ziyet zannediliyor. Birkaç bozguncu
nun hareketi milleti susturmak niye
tindedir. Dünkü Amerikan uşaklan,
bugünün moskof ajanlan ihanetleri
ne ihanet katıyorlar.
Servetimiz yine soyuluyor, ahlâ
kımız yine darbeleniyor, millet yine
yokoluşa götürülmek isteniyor.
Millî Mücadele, bu vasatta ya
yın hayatına devam ediyor, edecek.
Mesuliyetimizin günden güne arttığı
nı biliyoruz. Her geçen gün, yeni
hadiseleri getiriyor. Gelişen hadise
ler, millet hayatını yakından alâka
dar ediyor. Bu şartlar altında daha
tedbirli, daha tesirli bir neşriyata
ihtiyacımız vardır. Millî Mücadele
bu boşluğu doldurmaya çalışacaktır.
Mütevazi imkânlarımızla devam et

Bir yıldan beri, Türkiye fikir o t
tamındaki en büyük değişiklik hadi
selerin değerlendirilmesinde olmuş
tur. Basit sebeplerle geçiştirilen, yo
rumu yapılan olaylar, artık daha et
raflıca ve derinden tahlil edilmek
tedir. Bu durumu hem sağ'da, hem
de sol’da görmek mümkündür. Mec
muamızın üçüncü sayısında «El-Feİih» hakkında yaptığımız ifşaat, ElFetih’e gerçekten sionizme düşjman
bir teşkilât olarak bakanların heBir Kültür Sarayı yangını olmuş
tur. Millî Mücadele, bunun bir sabo
taj olduğunu, faillerin bulunması lâ
zım geldiğini durmaksızın söylemiş
tir. Ama failler yakalanamamıştır.
Kültür Sarayından sonra üstüste bir
kaç yangın daha olmuş, aynı şekilde
failler ortadan kaybolmuştur. Fakat,
Ankara’daki banka soygunu mesulle
ri uyarmıştır. Kültür Sarayı yangı
nından itibaren, Komünistlerin «Şe
hir Gerillası»na? başladığını söyleme
mize rağmen ancak soygun hadisesin
de mesuller uyanabilmişlerdir. Artık
bir kısmının ağzından gerçeğe yakın
beyanlar duymaya başlamış bulunu
yoruz ki bu daha da şuurlanacaktır.

MİLLET BUCAK BUCAK
TEŞKİLATLANIYOR
men bütününü şaşırtmıştır. Bir takim muharrirlerden, devlet mensup
larına, hâriciyeye kadar konuşan ve
yazan herkes «olmaz böyle şey» de
mişlerdir. Fakat bugün dün savun-

hepleri, gelişigüzel izah edilmemek
tedir. Doktriner sebeplere bağlanmış
tır. Buhranımız, manrist ve fatalist
görüşlerin ixah edemediği, ancak il
mi sağcı düşüncenin sağlam esaslara
bağladığı ve köklü çözüm yolu gös
terdiği dünya buhranının bir parça
sıdır. Bu durum da aydınlarımız ve
halkımız tarafından bilinen mesele
ler olmuştur, idimizin, köylümüzün
ve memurumuzun ızdırabı, sebeple
ri ve kanlı mesulleri gözlerin önün
dedir.

Bir yıl içerisinde, düşmanlar !•
hanetleri artırmış fakat bu, milletin
uyanışını temin etmiştir. Millet yok
oluşa götürüldüğünün farkına var-

gibi birbirini yemektedirler. Arala
rındaki parçalanma günden güne ço
ğalmaktadır. Tıpkı amip gibi, parça
lanan grup yeni gruplara ayrılmak
tadır. Öyle ki, artık birbirlerini kur
şunlar hale gelmişlerdir. Kendi arka
daşlarınm kurşunlarıyla ölen kojnünistler az değildir. Ayrılık, bir yan
dan metod bir yandan da doktrin,
farkından doğmaktadır. Komünistle
rin birbirlerine yaptıkları küfürler,
başjka bir grup tarafından hiç bir
zaman yapılmamıştır.
Düşmanların çözülmesi yanında
milletimiz de düşmanlarını tanımak
tadır. Dün düşman olarak yalnız ko
münizm gösterilirken, bugün komü
nizmin de maşa olarak kullanıldığı
bilinmektedir. Masonluğun ihanetle
ri, beynelmilel yahudiliğin devleti
mize ve milletimize yönelmiş sabotaj
lan, beynelmilel hıristiyanlığm bü
tün değerlerimizi hedef alan yıkım
faaliyeti, gözle görülür, elle tutulur
olmuştur.
Artık milletimizin buhranının se

tirdiğimiz neşriyatımız, millet düşmanlannın ve onlann paraleline dü
şen zavallılann iftira ve komplolanyla durmayacaktır. Zafer Hakkın
ve Hakka inananlanndır.
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Artık İsmail’in anası, İsmail'i, emziri
yor ve kırbadaki sudan içiyordu. Nihayet
su tükenmiş, hem Hâcer, hem de çocuğu
susamıştı. Hâcer, çocuğun susuzluktan top
rak üstünde sızlanarak yuvarlandığını görüp, dayanamıyordu. Biraz su ve bir insan
bulmak için çocuktan ayrıldı. Biraz üerideki «Safa» tepesine çıktı, etrafına baktı,
kimseyi göremiyordu. Buradan indî. Vadi
ye varınca (ayağına dokunmaması için) en
tarisinin eteğini topladı ve çevik bir ada
mın tavrıyla koştu. Nihayet vadiyi geçti,
«Merve» tepesine çıktı. Bir kimse görebi
lir miyim- ümidiyle etrafa baktı. Fakat hiç
bir kimseyi göremiyordu.
Hâcer bu suretle, yedi defa Safâ Ue
Merve arasında gitti, geldi, Nebi (S.A.V):
«Bunun içki hacılar bu iki tepe arasında
sa’yederler.» buyurmuştur.
Hz. Hâcer yedinci defa Merve’ye çık
tığında bir ses işitti. Baktı ki, bu günkü
zemzem kuyusunun bulunduğu yeri, bir
melek ayağının ökçesi kazıyordu. Nihayet
su göründü. (Hâcer de oraya gelmişti. Su
başka yere taşmasın) diye Hâcer hemen su
< yun önünü çevirdi, Havuz gibi yaptı. Hâcer
hem eliyle öyle yapıyor, hem de kırbasına
dolduruyordu. Nebí (S.A.V); «Allah İsmail’
in annesi Hâcer’e rahmet etsin. Eğer o, su
yun önünU çevirmeyiptc kendi haline to
raksa îdi, zemzem- akar bir ırmak olurdu.»
buyurmuştur
Hâcer sudan içti. Çocuğunu emzirdi.
Melek Hâcer’e dedi ki:
— «Zayi ve helâk oluruz, diye sakın
korkmayınız. İşte şurası Beytullah (Allah’
ın evinin yeri) dir. Bu beyti şu çocukla bat*
^ bası yapacaktır. Muhakkak ki, Allah (C.Q,
bu işin ehlini zayi etmez. Cenab-ı Hak bu
çocuğun ehlini ve neslini hiçbir zaman kes»
miyecektir.» diyerek İbrahim, ve İsmaü’ia
(A.S) şerefli bir istikbâle namzed oldukla
rına, işâret eyledi. O tarihlerde Beyt-i Şe
rifin. bulunduğu mahal yüksekçe idi. üzün
zaman gelen seller, sağındaki, solundaki
araziyi kazıyarak, burasını tepecik bir va
ziyete koymuştu.
Hâcer bu suretle yaşarken, günün bi
rinde, Cürhümîler’den bir cemaat Kedâ
Dağı yoluyla gelip. Mekke’nin alt tarafına
indîler
Gürhümîier oraya bir kuşun gelip git
tiğim gördüler:
—> «Hiç şüphesiz şu kuş, bir suyun ba
şında döner. Halbuki biz, bu vadi de su
bulunmadığını biliyorduk!» diyerek, anla
mak için çevik bir iki kişi gönderdiler On
lar, orada suyun bulunduğunu anlamışlar
ve geri dönüp su olduğunu haber verdiler.
Bunun üzerine Cürhümîter, Mekke mevkii
ne gelip İsmail’in anasım su başında bul
dular ve Hâcer’e:
— «Bi'im
gelip, şuraya senin e*>
varına yerleşmemize müsaade edermisiniz?» dediler Hâcer de:
«Evet, yerleşebilirsiniz. Su kadar ki,
bu suda mülkiyet hakkı iddia edemezsiniz.»
dedi. Onlar da bunu kabul ettiler Arkada
şa muhtaç olduğu bir sırada Cürhümîler’ia
bu gelişi Hâcer’in, arzusuna muvafık oldu.
Cürhümîler. kabilelerinin asıl kalabalık
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kısmına: da haber gönderdiler. Onlar da ge
lip, yerleştiler. Böylecej Mekke'nin bulun
duğu yer medenî bir şehir haline gelmeye
başladı.
Hâcer’in oğlu İsmail, yiğitlik ve genç
lik çağma girmişti. Cürhümîler’den arapça
iarenmiş, onlar arasında en sevilen bir si
ma olmuştu. Onun necâbeti, asâleti Ciirhü*
mîler’i hayret içinde bırakmıştı. Bu cihet
le İsmail< bülûğ devresine erişince Cürhümîler onu kendilerinden bir kızla evlendir
diler, hayatlarının bu mes’ud safhası devam
ederken günün birinde; İsmaü’in anası 90
yaşında öldü.
İbrahim (A.S) Hâcer’le İsmail’in (A.S)
hayat maişetleriyle alâkadar olarak sık sık
Şam’dan gelerek bunları yoklamak itiyadın
da idi. Hz. İsmail’in evlenmesinden ve Hz.
Hâcer'in vefatından sonra da bu ziyaretler
devam etmiştir.
Hz. İbrahim bir kere daha geldiğinde;
«Ey İsmail! Allahü Tealâ bana muazzam bir
iş emretti.» dedi. İsmail (A.S) da şöyle dedi.
— «Babacığım! Rabbin ne emrettiyse,
o emri yerine getir!» İbrahim (A.S);
— «Fakat bu işte sen bana yardım
edeceksin» deyince İsmail (A.S):
—« «Babacığım! ben sana her veçhile
yardım ederim.» dedi. İbrahim (A.S):
— «Allah (C.C) bana burada bir Beyt
(Ma’bed) yapmamı emretti.» diye eliyle
yüksekçe bir yeri işaret etti.
Ravî İbnü Abbas (R. Anhüma) rivaye
tinde devamla der ki: «İşte İbrahim’le İs
mail (A.S) bu yüksek mahalle Kâbe-i Muazzama’mn esasını kurup, duvarlarını yükselt
tiler. İsmail (JVJS) taş getirirdi İbrahim
(A.S) da binâ ederdi. Nihayet, Beyt’in blnâsı ilerleyip, duvarları yükseldiğinde İs
mail (A.S), bugün ziyaret edilen ve «M»
kam-ı İbrahim» denilen taşı getirdi. İbra
him (A.S) da onu ayağının altına iskele ola
rak koydu. Üzerinde inşaata devam eyledi.
İbrahim (A.S) yapar, tsmail (A.S) da taş ve
rirdi.»
Hz. İbrahim (A.S), Beyt-i Şerifi biiıâyapılmasını başlattıktan sonra, bir rivayete
göre- Cebel’i Ebî Kubeys’ten getirdiği Ba*
cer-i Esved’i tavafın başlangıcına nişane
olmak üzere el’an bulunduğu yere koyup
üzerini ördü. Sonra baba-oğul şu şekilde
duâ ettiler:
«Ey Rabbimiz! Bizden şu hizmeti ka
bul buyur. Şüphesiz hakkıyla işiten, kemâ
liyle bilen Şensin, Şen.
Ey Rabbimiz! ficimizi de. Sana tesli
miyette sabit kıl. Soyumuzdan da (yalınız
sana boyun eğen) müslüman bir ümmet, (ye
tiştirk Bize ibâdet edeceğimiz yerleri (Hacc
amellerini) göster (öğret), tevbemizi kabul
et. Çünkil tevbeleri en çok kabul eden ve
(mü’minleri) hakkıyla esirgeyen Şensin
Sen,
Ey Rabbimiz! Onların (müslim otan, o
soyumuzun) içinden onlara Senin âyetlerini okuyacak, onlara Kitâb.-ı (Kur’an^),
hikmeti (Kur’an’dan hükümleri) öğretecek
v» onları (şirkten) iyice temizleyecek bîr
Peygamber gönder. Şüphesiz yegâne galib,
(sun’uııda) tam hikmet sahibi Şensin
Sen.» (8i
İşte Cenab-ı Hak, Halîl-i Ekrem’in ve
oğlu İsmail (A.S) tn duâlarmı kabul edip,
onun necib neslinden Hâtem’üH5nbîyâ
Efendimizi göndererek, onun vasıtasıyla

Kitab ve Hikme.t-î İlâhiye’sini tebliğ ve ta’
lim buyurmuştur. Peygamber Efendimiz
de kendisinin, âyetteki İbrahim (A.S) m ni
yaz ettiği Peygamber olduğuna tamamen
kani idi. Bu hususta şöyle buyurmuştur:
«Beni babam İbrahim’in duasına, kar
deşim İsa’ma müjdesine ve vâlidemin de
rüyâsına mazhar olmuşumdur.» (9)
HACC’IN BAŞLAYIŞ KEYFİYETİ
Hz. İbrahim ve oğlu İsmaU (A.S) Beyt-i
Şerifin binâsını ikmâl edip ve Menâsik*i
Hâcc’ln (ibâdet yerlerinin) kendilerine gös
terilmesini temenni ettikten sonra, Allah
(C.C) İbrahim (A.S) a haccın ilânım emret
ti:
«İnsanlar içinde haccı ilân et. Gerek
yaya, gerek her uzak yoldan gelecek arık
develerin üstünde (suvarî) olarak sana gel
sinler.
Tâ ki, kendilerine âid menfaatlere şâhid olsunlar. Allah’ın rızk olarak kendileri
ne verdiği dört ayakh daVar (kurbanlık) lar
üzerine, malûm olan günlerde, Allah’ın
adını ansınlar. İşte bunlardan yeyin, yok
sulu ve fakiri de doyurun.
Sonra kirlerini gidersinler. Adakları
nı yerine getirsinler ve O Beyt’i Atıyk’ı
tavaf etsinler.» (10)
Bunun üzerine İbrahim (A.S); «Ya
Rabbi! Ben buradan sesimi kime duyura
bilirim?» diye sorunca:
Allah (C.C); «İlân senden, tebliğ (du
yurmak) benden.» buyurdu.
Bunun üzerine İbrahim (AS) memur
olduğu vazifeyi ilân için Cebel-i Ebî Kubeys’e çıkıp:
—
«Ey insanlar! Rabbimiz bir Beyt
(Ma’bed) binâ buyurup, üzerinize haccı ve
o Beyt’i ziyâreti ferz kılmıştır,. Rabbinizin
bu dâvetine icâb ediniz. Haccediniz.» diye
nidâ etmiştir. Bu nidâ esnasında doğu, ba
tı, kuzey ve güneye doğru yüzünü çevir
miştir.
İbnü Abbas (A. Anhüma) der kî- «Bu
davet üzerine hacc etmesi mukadder olan
her ferd ana karnından, baba sulbünden
«Lebbeyk Allâhiimme Lebbeyk» diye cevab
verdi»
Kadı Abdül-Cebbâr der. ki: «Dağlar,
taşlar ve ağaıgâr da cevap verdi., diye riva
yet edilen sözler doğru değildir. Zira ilân
ancak hacc ile memur olan kimselere ol
muştur. Cansızlara değildir. Doğu ve Batı
Ş
ehline sesin duyulması ise; Allah (C.C) tak
viye edip aradaki manîleri kaldırınca,
mümkündür. Peygamberler zamanında bu
na benzer şeylerin vukûu câizdir.»
Hz. İbrahim (A.S) ilân vazifesini yap
tıktan sonra Cebrail (A.S) gelip, kendisine
«Safâ Ue Merve» yi ve Harem-i Şerifin hududlanm göstermiş, işâret olarak birer taş
dikmesini tavsiye etmiştir. Daha sonra Menâsik-i Hacc’ı (Hacc da yapılacak ibâdet
şekillerini ve hacc mahallerini) bilfiil öğ
retmiştir,
(Devamı gelecek sayıda)
m Eb Bakara Suresi, Ayet: U33T, 138, 12»
(9) Tecridi! Sarih Tercemesi Cild: S Shr 23-34
c m E t Hacc Sotesi Âyet: 27, 2% 29
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Emperyalizmin Beyni Elbet Sion izindir
5
Yine kat’î vesikalarla ispat
lanmış bir gerçektir ki Rusya’da
ilk ihtilâl yıllarında Yahudiler,
resmî teşkilâtlarda, partinin ida
rî bölümlerinde, Çeka’da, G.P.U.
da %90 nisbetinde yer işgâl edi
yorlardı. Lenin, halefi olarak
dindaşı (musevî) Sverdlov’u ta
yin etmişti. Komünistler’in baş
kanı Yahudi Zinoviev’di. Yahudi
Troçki ise Kızıl Ordu teşkilâtı
nın başındaydı. Lenin ve Stalin’
in diğer yardımcıları da şu Yahudilerdi:
— Kameneff (veya Rosenfeld)
— Litvinoff (diğer ismiyle Me.
yer Wallach Finkelstein)
— Martoff (veya Zederbaum)
— Ouritzky
— Parvus (veya Gelphanat)
— Piatnitzky
— Radek (veya Sobelsohn)
— Joffe
— Kamensky
— L.M. Kaganovitch (uzun müd
det Stalin’in sağ kolu olmuştur)
— N.V. Schvernik (Sovyet Ko
münist Partisinin Merkez Encü
meni Kâtiplik Teşkilâtı Dairesi
nin azalan)
— Y.B. Gamarnik ve
• Partinin Merkez Encümeni
azalan.
— İ.A. Zelenski
— G.L. Pyatakoff
— M.t. Kalmanovitch
— G.Y. Sokolnikoff (veya Bril
liant)
— A.K. Lepa
— S.A. Lozovski
~
— S. Schwartz
— T.A. Weinberg (veya Yurkine)
— A.İ. Ougaroff
— G.İ. Broydo
— V.İ. Polonski
— G.D. Weinberg, vs., vs.,
— Yagoda (1934 de Rus S.S.’i o' lan G.P.U. nun başkanı)
— Sorenson (diğer adıyla Ya
kov Saoulovitch Agranoff. G.P.
U. da komiser muavini olmuş
tur.)

hunharca şehit edilen 2.000.000
Müslüman Türk’ün (23) ve Be
yaz Deniz temerküz kampların
da tüketilen yüzbinlerce Türkis
tanlının fecî katliam hareketini
bir Yahudi olan, mezkûr Yagoda
ve yine onun Yahudi olan yardımcılan (adları yukarıda yazıl
dı) idare ediyorlardı. Allah, bu
insanlığın düşmanlarını kahret
sin! Şehitlerin intikamı mutlaka
alınacaktır!
Bu arada Çin komünist ih
tilâlinde Yahudi rolüne şöyle
bir temas etmek iyi olacak. Cin’
de komünistliğin yerleşmesine.
Rus komünistlerin - bu arada Ya
hudilerin- yardım ettiği inkâr olunamaz bir gerçektir. Yahudi
rolüne bir misâl olarak Yahudi
General Cohen (1887-1970) in fa
aliyetleri gösterilebilir. Bu adam
Çin komünist ihtilâlinin muvaf
fakiyetinde baş rolü oynayanlar
dan biri olmuştur. Bir zaman
lar, Kuomintang’ın kâtibi olmuş,
sonra Sun Yat-Sen’in yardımcıîı
ğını yapmıştır. Müteakiben Çin
Cumhuriyet Ordusunda Meh
Kun adıyla generalliğe terfi et
miştir. Bu sırada Çan Kay-Şek
ile beraber çalışıyordu. 1941. de
Japonlarca esir edilip hapsedildiyse de kurtulup Kanada’ya geç
meye muvaffak oldu. 1958 sene
sinde Mao, kendisini hararetle
muhabbetle karşılayıp iltifat ve
ikrama garketti. Ona acizâne te
şekkürlerini sunarken (!) bize de
Çin komünist ihtilâlinin kurucu
larını işaret etmiş oldu. (24) Bu
hususta bir de muharrir ve eski
Fransız Kültür Bakanı, pek faal
Yahudiperver, kansı ise Yahu
di olan Andre Malraux’nun Mao
nun sıkı fıkı dostu olduğunu ve
«Mao, devrimizin en büyük sima
sidir» dediğini unutmamalıyız.
Bu kısa izahat, bize Beynel
milel Yahudiliğin, insanlığı kö
leleştirme ve -yardakçılarıyla be
raber- tahayyül ettiği Dünya Dev
letini te’sis etmede kullandığı
usuller hakkında bir nebze ol
sun fikir veriyor.
Artık, Lâtin Amerika’daki
ihtilâllerin, çete harplerinin kay
nağı, herhalde daha iyi anlaşıla
caktır. Pek zengin bir Yahudi
aile çocuğunun niçin Kastrocu
kesildiği, ihtilâlci hareketleri
desteklediği, bunun bizzat nazariyelerini hazırlayıp fiilî sahaya
intikâl ettirdiği sualleri çetrefil
likten kurtulacak bunlara berrak
cevaplar verilebilecektir.

— Lev Nikolaievitch Belski (Ko
münist milisleri baş müdüriyet
reisi)
— Matvei Davidovitch Bermann
(Komünist temerküz kamptan
baş müdüriyeti şefi)
— Semen Grigorievitch Rappo
port (Bermann’ın muavini)
— Apetter (Hapishaneler teşki
lâtının baş müdüriyet başkanı)
— Lazare Losifovitch Kogan
(Beyaz Deniz mıntakası temer BEYNELMİLEL YAHUDİLİK
BOLİVYA HÜKÜMETİNE
küz kamplan şefi)
BASKI YAPIYOR
— Semen Grigorievitch Firine
(Beyaz Deniz - Ballık mıntakası
Şimdi hâdiseleri takipte, kal
temerküz kamplan şefi), v.s. v.s. dığımız
yere dönelim. Yahudi
(22)
kızıl çeteci Regis Debray kelle
Yukarıda da belirttitimiz gi sini zor kurtarmış, «hayvan kabi, bu hususta, pek uzun bir ya fesbne benzettiği .hapishanenin
zı hazırlıyoruz. Orada gayet ge loş hücrelerinde vakit öldürmek
nişçe bu mesele ele alınacaktır. tedir.
Bunlan şimdilik okuyucularımı
Aman Yâ Rabbi! Bir Yahudi
za bir fikir vermek için yazdık, hapishanede çile dolduruyor ha!
îlâve etmek gerekir ki Kırım’da Bu ne küstahlık! Bu ne rezalet!
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Serbest bırakılmalı dindaş! Hür
riyet, adalet, müsavat, v.s.. Ve
kaplıyor ortalığı bir vaveylâ.
Dünyanın dört bir köşesinden
protesto telgraflan mektupları
yağıyor Bolivya’ya. Cümle Yahu
di âiemi seferber olmuştur gay
ri. Yalnız onlar mı? Hayır! Ay
nı zamanda bilcümle Yahudimsiler, Yahudiperverler, kızıl çete
ciler, v.s. v.s.. Dünya çapında
kampanya açılmıştır şimdi. Ya
hudi güdümlü bütün dünya bası
nı hareket halindedir. Âmma..
Amma ne var ki, başta şu kah
rolası (!) Milliyetçi Bolivya hükü
meti vardır ve bütün baskılara
cesaretle göğüs germekte, olan
ca gücüyle direnmektedir. Aylar
geçiyor, yıllar bunu takip edi
yor hâlâ yoldaş mahpus. Olur
mu ya? Halbuki o şimdiye kadar
dışarıda kaç burjuva temizleye
cek kaç çeteci yetiştirecekti! Ye
ter! Ve... gümbür! O ne? Hiiiç!
Milliyetçi general Ovando hükü
meti devrilmiş de; yerine gene
ral Torres zevatı yerleştirmekle
meşgul. (25) İşte o zaman bir se
vinç çığlığıdır kaplıyor ortalığı.
Artık Muharref Tevrat çocuğu
Debray’nin tahliyesi gün mesele
sidir. Oyle olmasına öyle ama bu
iş zannedildiği kadar da kolay
değil. Bir kere halkın tepkisini
hesaba katmak lâzım. Sonra, ya
bir de orduda isyan oluverirse?
«Regis Debray’nin tahliye edile
ceği haberi, derhal, general O*
vando’nun kavmiyetçi hükümeti
nin sol temayüllü general Torres
tarafından devrilmesinden son
ra, Kasım ayından bu yana, orta
lıkta dolaşmaya başladı. Bu ha
ber bir çok defa yarı resmî şekil
de duyurulmuştu. Gerçekte bu
hal şekli, milliyetçi subayların
muhalefeti sebebiyle geciktirili
yordu.» (27) Bu arada sabırsız
lanmaya başlayan Beynelmilel
kuvvet baskısını artırmıştı. Bu
yetmiyormuş gibi işin içine bir
de papa girmesiıî mi? «İhtilâl
hükümeti, Papa Paul VI nin,
Bolivya’ya an’anevî dostluk İliş
leriyle bağlı olanların, bütün
dünya münevverlerinin ve seç
kin şahsiyetlerinin müracaatları
nı nazarı itibare aldı.» (27) şek
linde hükümetin resmî bildirisi.
Nihayet, böylece, hükümet ka
rar veriyor ve tek çare olarak
mahpusun kaçırılmasını tasarlı
yor. Evet, yanlış anlaşılmadı,
bir hükümet devlet hapishane
sinden adam kaçırmaya karar
veriyor. Ve bu iş için iki subay,
general Toreillo ve teğmen Âzurduy vazifelendiriliyor. Tasan
lar hazırlanıyor ve kaçırma «tam
bir komando ameliyesi» halinde
muvaffakiyetle neticelendirili
yor.
«Regis Debray’nin tahliyesi,
bütün memleket çapında hassa
siyetle tatbik edilen bir gizlilik
içerisinde, hakikî bir komando
harekâtı gibi cereyan etti. Regis
Debray, hükümetin mutemedi
bir takım tarafından -gardiyan

lar farkına bile varmaksızın- ka
çınldı. Kümede bulunanlar, si
vil kıyafetteydiler; fakat bellerin
de tabancalar ve kazaklara sanl
mış makineli tüfeklerle silâhlan
mışlardı. Bu harekâtın sebebi,
Torres’in verdiği talimat gere
ğince «Camiri’nin bazı subayla
rıyla vukua gelebilecek hadisele
re meydan vermemek»ti. Zira
bu subaylardan birçoğu Debray’
nin tahliyesine o kadar muhalif
diler ki bu takdirde ona karşı
bir suikast tertip edebilecekleri
ni gizlememişlerdi.» (28)
Her neyse, kaçırma hadisesiz cereyan ediyor ve sonra mah
pus bir uçağa bindirilerek Bey
nelmilel Yahudiliğin uşağı Allende’nin memleketine gönderi
liyor. Müteakiben de Yahudi Re
gis Debray, Yahudi uşağı Ailen
de’yi, onun gönderdiği Şili ordu
sunun bir askerî uçağıyla ziyare
te gidiyor. (29) Şu anda Yahudi
kızıl çeteci Regis Debray, Sili’
deki yoldaşlarıyla fesad tasarıla
rı hazırlamakla meşgul.
NETİCE
Kızıl çeteci, Yahudi Regis
Debray gibi resmen hüküm giy
miş bir caninin tahliyesine mu
vaffak olan Beynelmilel Yahudi
lik, bu vesileyle kudretini isbat
etmiş, saltanatının hemen nere
deyse zirvesine ulaştığını göster
miştir. Bu hadise, büyük, dünya
çapındaki Yahudi fesadının teh
likesini görmeyip onun oyununa
gelmiş, sahte kahramanlara al
danmış kandırılmışlar ve gafil
ler için akıllarını başlarına top
lama vesilesi olmalıdır. Ayrıca
milliyetçiler de, gelmiş geçmiş
düşmanların bu en tehlikelisine
karşı uyanık, tetikte beklemeli;
bu şer kuvvetin yeni oyunlannı
bozmaya gayret etmelidir.
SON

(22) Kaynak «Onze ans de Mal
heur» «Lectures Françolses»
mecmuasının Nisan-1970 tarihli
özel sayısı. Paris. S. 144-145)
(23) Bu hayvanlan tiksindiren
katliamı Rusça hocası Yugoslav
Prof. Mihajlo Mihajlov Belgrad’
da neşredilen «Delo» mecmuasıda anlattığı için 1965 senesinde
10 ay hapse mahkum edildi. Bu
hakşinas profesör şöyle yazıyor
du, «Kınm’da 1.200.000 erkek
ve kadın muhakeme bile edilme
den kurşuna dizildi.»
(24) Mehaz: «Lectures Françai
ses» No. 163. Kasım 1970 (27,
rue de l’Abbe-Gregoire, ParisVle)
(25) Torres’in ihtilâli için bkz:
«Le Monde Diplomatique» Ka
sım 1970.
(26), (27), (28) Bkz. «La Nouvel
le-Republique» 24-25/12/1970
(29) Bkz: «La Nouvelle-Republi
que» 26-27/12/197
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ları serbestçe seçme hakkının verilmesini
de istebiliriz. Ancak bu şartlar altında pro
letarya, köle sahipleri için değil, kendileri
için askeri eğitim görmüş olur, ve böyle
bir eğitim, proleteryanın çıkartan gereği
dir de, Rus devrimi, devrimin her başarı
sının; bir şehrin bir fabrika kasabasının,
ordunun bir bölümünün ele geçirilmesi gi
bi kısmî bir başannın bile muzaffer prole
taryayı böyle bir programı uygulamaya zor
ladığını göstermiştir.» (8)
Bu satırların bütün vatanseverlerle
birlikte, subaylarımız tarafından okuması
nı ve düşünülmesini temenni ederiz.
SAVAŞ VE ORDU
Komünistler dünya talihinin eşini kay
detmediği, hunhar, zalim, hiç bir ahlâkî
hudut tanımayan savaşları tahrik etmiş ol
malarına rağmen banşçı maskesini takmak
ta son derece ustadırlar.
Savaş, bir mütefekkirin düşüncesinin
bulup çıkardığı bir hareket şekli değildir.
Savaş, insanlık tarihinin başlangıcından be
ri var olan bir gerçektir. Savaş hakkında
yapılan methiyeler kadar savaşa düzülen
sövgüler de, savaşın tabiliğini ortadan kal
dırmaz. Dünyanın dönüşü, suyun sıvı olu
şu nasıl zarurî gerçeklerse, savaş ta öyle
zarurî bir gerçektir.

— Komünistler hakim olmak istedikleri ülkede orduya zayıflatmak için ordu düşmanlığı yapar*
lar. Halbuki Komünist Sistem hakim olduğu yer lerde sayılan milyonlan bulan ordu besler. BütülK
halk, Kızıl orduyu beslemek için çalışır. Yukan da kızıl muhafızlar görülüyor.

DAİMİ ORDUNUN VE POLİSİN
LAĞVI PROGRAMI.
Lenin bu programı şöylece açıklıyor:
«Polisin yerine bir halk milisi koyma
işi, devrimin tümü içinde yapılması zorun*
lu bir reform dur ve Rusyanm bölgeleri
nin çoğunluğunda gerçekleşme yolunda
dır.
Polisin yeniden kurulmasını önlemek
için bir tek çare vardın Orduyla kaynaş
mış bir halk milisi yaratmak (devamlı ordu
yerine halkın genel silahlanması). 15 ve 65
yaşları arasındaki, istisnasız bütün kadın
ve erkek yurttaşlar, eğer bu itibari yaş sı
nırlarıyla erginler ve yaşlılar arasına katıl
manın belirtilmesine müsaade edilirse bu
milise gireceklerdir.
Polisin yeniden kurulmasını önlemek,
bütün halkın örğütlendirici yeteneklerini
bir milisin yaratılması uğruna kullanmak,
ki bu milis hizmeti bütün vatandaşlar tara
fından görülecektir, işte proletarya devriminin korunması, sağlamlaştırılması ve ge
liştirilmesi için yığınlara bu görevleri gö
türmelidir. (6)
Lenin, ordunun yok edilmesi hakkmdaki bütün komünistlere talimat niteliğin
deki fikirlerini bir diolog halinde şöyle be
lirtiyor.
Devlete büdiğimiz tipte bir polis ve
daimi bir ordu lazım mıdır? («Bolşevikler»),
Hayır, katiyyen. Derhal ve mutlaka bütün
halkın genel süahlanması; halkın milisle
ve orduyla kaynaşması voluna gidilmelidir
kapitalistler, işçilere, miliste çalıştıkları
günlerin ücretini ödemelidirler.
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Devlete alışılmış tipte bir memurlar
kadrosu gerekli inidir?
(«Bolşevikler».) Hayır katiyyen. Bun
lar bütün görevlilerin hatta görevi ne olur
sa olsun bütün vekillerin yalnız seçilebil
mesini değil, her an görevlerinden geri ah
nabilmesini de zorunlu sayarlar. Ne görev
lüer ne de ötekiler iyi bir işçinin ücretin
den daha yüksek bir maaş almamalıdırlar.
Bunların yerine( yavaş yavaş) halk milisi
ve enun müfrezeleri geçirilmelidir.
— Subaylar, askerler tarafından se
çilmeli midir?
— («Bolşevikler»). Subayların seçilme
si yeterli değildir. Askerlerin vekilleri, su
bayın ve generalin bütün yaptıklarını kont
rol etmelidirler.
Şeflerin askerler tarafından geri alın
ması yararlı mıdır?
(«Bolşevikler»). Her bakımdan yararlı
ve zorunludur. Askerler ancak seçilmiş
olan otoritelere itaat ederler ve onları sa
varlar. (7)

insanlar maddî veya manevî hedefle
ri, kendilerine mani olanlan münasebetin
belli bir anında kuvvet kullanarak ele ge
çirmeyi zarurî telakki ederler. Bütün canlı
lan hükmü altında tutan, hayat kavgası
nın kanunu, ideallerini hakikat yapma te
mel isteği ile birleşip bütün insanlan da te
sirîne alır. Binaenaleyh harp insanla bera
ber vardır, ve insanla beraber ortadan kal
kacaktır, diyebiliriz. Canlı varlığın kesin
olarak tabi olduğu varlığını koruma ve nes
lini devam ettirme kanunlan, katî olarak
hayat kavgası dediğimiz mücadeleyi zarurî
kılmaktadır. İnsan topluluklan ise bunlara
ilâveten bir saadet idealinin, yaşanır hale
gelmesini gaye edinirler. İnsan insan ol
maktan çıkmadıkça, insan topluluklarını
mücadeleye ve savaşa sevkeden bu temel
kanunlar da değişmez. Bu ise harbin, mü
cadelenin belli bir safhası olduğunu ve bu
nun tabiiliğini ortaya koyar.
Bir milletin yaşayabilmesi, hayat kav
gasına hazır olmasına bağlıdıı. Havat kav
gasını hazırlık ise maddî ve manevî hazır
lıktır. Bir milleti havat kavgasına hazırla
yan müessese ise ordudur.
Komünizm orduyu, cemiyetin asalağı
olarak itham etmekle, milleti bu hayat gü
cünden mahrum etmevi düşünmektedir.
KOMÜNİZM MİLLİ SAVASLARA
KARSIDIR
Hayatın korunması, ancak mücadele
ye hazır olmak suretiyle mümkündür. Mil
letlerin hayatlarım korumak üzere giriştik
leri savaşlar, komünistlere göre bir cina
yettir. Ve komünistler bu savaşlar karşısın
da nasıl davranacaklarını açıklamışlardır.

Başka bir eserinde de bunları perçin
leyen şu satırlar okunur:
«Subayların nalk tarafından seçilme
lerini, askeri yasaların kaldırılmasını, ya
bancı doğumluların yerlilerle aynı haklara
sahip olmalarını (bu nokta İsviçre gibi ya
bancı işçileri gitgide daha fazla sömürdü
ğü halde, bunlara herhangi bir hak tanıma
yı reddeden emperyalist devletler için özel
(Devamı gelecek sayıda)
likle önemlidir) isteyebiliriz. Ayrıca belli
bir ülkenin sakinlerinden diyelim, her yüz (6) Nisan tezleri. Lenin. s: 51-52.
kişisine gönüllü birlikler kurma ve bu bir (7) Nisan tezleri. Lenin. s: 90-91.
liklere ücretleri devletçe ödenecek subay (8) Sosyalizm ve Savaş. Lenin. s: 69.
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inkılâb; ölüp de dirilmektir.
Köhneyen adamdan
Venı bir insan, dikmektir.
Yepyeni bir insan.
Ölümden çıkan dirim,
Topraktan fışkıran tohum gibi
Köhneyen adamdan.
Yepyeni insan dikmektir.
İnkılâb;
İmandan.
İntikamdan,
Göz yaşından
Ve kandan
İnsan bilemektir.
İnkılâb;
Sonsuz mücadele demektir.
İnanmayan adamla;
Gerekince ananla,
Bacınla,
Babanla
Dişdise gelmektir.
İnkılâb;
Sonsuz mücadele demektir.
İnkılâb;
Pörsümüş adamdan
İman
Ve şahsiyet çıkaran
İmbiktir.
Demirden süzülen çelik gibi,
Eskimeven imandan,
Kültürden,
Hareketten
Ve heyecandan
Yeüveni şahsiyet dikmektir,
İnkılâb;
Her an,
Sonsuz ölüm,
Sonsuz dirim demektir.
Kuruyan iman,
Kesilen heyecan,
İşlemeyen organ
Baştanbaşa değiştirilecektir.
İnkâr,
Hatâ
Ve günah
Teker teker, yokluğa gömülecektir.
İman,
Heyecan
Ve davânın,
Bayrağı yükselecektir
İnkılâb; her an,
Sonsuz ölüm,
Sonsuz dirim demektir.
İnkılâb;
Köklü değişikliktir.
İdeolojiden gayri
İnanç, düşünce, sevgi ve nefretin
Bastan ayağa, değişmesi demektir.
Kafanda bir mahkeme kurulur.
Değerler, birer birer, yerlerini bulur.
Hak. kültürün saltanat tahtına oturur.
Gavri millî kültür merhametsizce vurulur.
Bevnin mihveri mefhumlar,
Yıkanır, annır ve durulur.
Akla, kalbe, harekete
Ve bütün şahsiyete
Hakk’ın pranffası vurulur.
Adam, insan olur.
Şahsiyet verini bulur.
İnsan valnız,
ALLAH’a kul olur.
Kafanda. ,
pîtmez, tükenmez kavga,
Yer,
Yok eder,
Yahancı kültürlerin putunu..
Her an,
Kavsa;

İNKILÂB
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Sanat, özB İtibariyle; «İnsanda yüksek
duygular uyandıran bir ifadedir.» diye ta
rif edilebilir. Taş, maden, kelime ve çizgi;
sanatkârın elinde insan ruhuna derinden
tesir eden bir hüviyet kazanır. Sanatkâr,
kelimeleri, çizgileri, sesleri, renkleri bir
varlık halinde terkib etlerken, birbiri için
de üç hedefi vardır :
1) Allah’m nzası
2) Güzellik
S) Fayda...
Sanatkâra yol gösteren temel hedef,
Allah’ın rızasıdır, Allah’ın rızasını kazan
inak İdeali, bütün müsbet hedeflerin kay*
nağıdır. Ahlakilik ve güzellik gibi hedef*
ter ancak en üstün ideal olan« Allah rıza*
sanı kazanmak İdealine bağlıdır, sanatkâra
mevzuunu seçerken, eserine form verirken
hakim tek fikir bu olmalıdır.
İkinci hedef, güzelliktir. Sanatkâr ese
rinde güzelliği bulmaya çalışır. Burada sa
natkârın yapıcılığı kendini gösterir. Sanat
kâr. Allah rızası idealinin belirlediği hudut
İçinde hür bir in >9 faaliyetine girer. Taş,
eami olur, söz şiir olur, ses ilâh! olur, marş
olur. Sanatkârın eserinde aradığı güzellik
tir. Ve eserini güzele göre inşâya çalışmak
tadır.
Sanatkâr, eserin sadece güzel olmasını
düşünemez. Eser, hem güzel, hem de uyan
dınlması ve kurtarılması en ulvî bir vazi
fe olan İnsanın kurtuluşuna hizmet etme
lidir. Sözlerin en güzellerinden olan ezan,
hem güzel, ve hem de kurtarıcıdır. İnsana
uzanan kurtuluş simididir. Mimar Sinan’ın
eamii güzel olduğu kadar, milyonların ima
mnın parıldamasına imkân verir. Bu eser
ler hem güzeldir, hem de milyonlarca in
sana kurtulmaları için en açık btr davet
mahiyetindedir.
Milleti uyarmayan, mücade
leye hazırlamayan bir san’at, üç-beş kişi
nin duygulandığı, anladığı san’at eseri biz
ce kıymet ifade etmez.
Şüphesiz ki, şiir de bir sanat eseridir.
Ve halkın kurtuluşuna hizmet etmeye bü
tün sanat nevilerinden daha çok mecbur ve
müsaittir. Sanatkârlarımız bu noktalara ge
reken ehemmiyeti verdikleri nisbette, mil
lî uyanışa yardım etmiş olacaklardır.
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İmandan,
Fikirden,
Histen
Ve hareketten
Bir putun leşini ezer.
Kavga;
Kafanda,
Kalbinde,

Hareketlerinde
Ve münasebetlerinde
Yanlışı öldürmek için.
Kol gezer,
Her lâhza,
Kavga;
Kafada,
Buhda,
Kalbde,
Harekette
İnkârı ve zannı ezer.
Hakk’m saltanat tahtım diker.
An be an,
Her an,
Bütün bir zaman
Kavga sürüp gider,
Savaş kol gezer.
İnkılâb;
Eski şahsiyetin inkârı
Ve yüksek şahsiyetin iman demektir.
Merhamet,
Hürmet,
İman,
İntikam,
Duygu,
Kaygu,
Bilgi,
İlgi.
Kemiyet,
Keyfiyet
Ve bütün şahsiyet
Yıkılıp, inkâr edüecek;
Eski şahsiyetten,
Ebedî plâna göre,
Yeniden
Sahsivet inşâ edüecektir..
İnkılâb;
Yeni doğmuş bebek gibi,
Nurdan bir hayata başlamak demektir..
Yeni şahsiyet
Eskisinden,
Geçmişinden
Hiçbir iz bilmeyecektir.
İdeolojiden ve inkılâbtan
Uzak olan;
Duygu,
Kavgu;
Bilgi,
Sevgi;
tnanç,
Kıvanç;
Hâl.
İstikbâl;
Dağ,
Bağ;
Ana,
Baba;
Yuva,
Koca
İnkılfibcıya ateşten tuzaktır.
İnkılâbta bulunmayan,
İnkılâbcıdan da uzaktır.
Kafan aydınlanır, gerçek imanla,
Kalbin dirilir, yeni heyecanla.
Rüyanda,
Dünyanda,
Hadisede,
Fikirde,
Her seste,
Her nefeste,
An be an,
Bütün bir zaman
İdeolojiyle bakar,
İdeolojiyle kalkar,
İdeolojiyle yürürsün.
Her yerde inkılâbı görürsün.
O büyük günü düşünürsün.
İşte, sen o zaman,
Yaşayan inkılâb olursun.

Sa n ’a t. İdeolojinin e ste tik hüviyet k azan m asıd ır.
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Mücadele Birliği Milletimizin
Bayramını Tebrik Eder
Aziz Millet.
Büyük Türk Milleti.
Sevinç içinde idrak ettiğin Kurban Bayramın mübârek
olsun.
Cemiyetimizin yaralarını saran, kardeşliğimizi pekiştiren,
ızdırapları silen, göz yaşlarını dindiren mübârek bayramda ve
cibelerimizi hatırlamak vazifemiz olmaktadır.
İki asırdan beri devletimizi kemiren, ahlâkımızı darbele*
yen, rızkımızı çalan, dinimizi hor gören düşmanlar ve uşakları,
bu gün de. ihanetlerine devam etmektedirler.
Milletimizin haklı ve kesin zafere ve kurtuluşa giden mü
cadelesi karşısında millet düşmanlan ve uşakları millî uyanışı
boğmak için tertiplere giriştiler.
Bu gün, Türkiye'de, yarınlarını emânet edeceğin genç ev
latların gayri millî kültürlerin boğucu havasında yaşamaya mec
bur olduktan başka, üç-beş kızıl gavurun silah tehdidi altında
bulunmaktadır.

Komünist Hareket
D. Alman y a 'dan
Yönetiliyor
Komünist hareket, her yerde bir parti tara
fından yönetilir. Türkiye’deki komünist hareket
de bir parti tarafından yönetilmektedir. Bunu,
bugüne kadar gayri millî basın hayli gizlemiştir.
Lâkin Doğu Almanya’da faaliyet gösteren ve Tiir
kiye komünistlerine direktif veren T. Komünist
Partisi Başkanı Yakup Demir, verdiği beyanatla
her şeyi açıklamıştır. Artık Devrimciliğin falan
palavra olduğu herkes tarafından bilinmeye baş
lamıştır. Üniversitede Devrim adına nutuk atan
kara cübbeli prof, taslaklarının da iplerini kim
lerin çektiği belli olmuştur. Bakin esas adı Zeki
Baştımar olan Yakup Demir ne diyor:
«Türkiye’de davamızı hakikaten benimsemiş
ve ne yapacağını iyi bilen gençlik örgütlerimiz
vardır. Yine Türkiye’deki üniversitelerde kendi«
lerl ile dava birliği halinde bulunduğumuz ve teş
kilâtımızla sıkı temas halinde olan ve yarının haî
kını yetiştiren hocalar mevcuttur. Bunlar vasi
tasıyla ideallerimizi gerçekleştireceğiz.»
Demek ki, Türkiye’de komünist hareketi ba
zı gençlik teşekkülleri ve üniversite hocaları yü*
rütüyormuş. Peki, ya şu devrim salatası nedir?
Ya «Biz komünist değiliz, devrimciyiz» diye yut«
turulmak istenen dolmalar nedir? Hem hangi te
şekküller ve hangi hocalar, TKP den yönetilmek
tedir? Talas’lar, Aksoylar, Bektaşî dedeler v.s,
de bunlar arasında mıdır? Bilmeyiz ama, nutuk*
ları Yakup Demir’in laflarından pek farklı görül
müyor hani.

Ancak, millet düşmanları ve uşakları şunu unutmasınlar
ki; millî uyanış dipçiklendikçe alevlenecek, millî mücadele
kurşunlandıkça mağlup edilmez olacaktır.
Aziz Millet.
Bayramlarını matem gününe çevirmek isteyen kızıl ihtilâ
le karşı uyan ve teşkilatlan. Din, devlet ve milleti korumak mu
kaddes vazifesinin, bu gün, ilk emri budur.
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MujDadeleciler
Her Yerden
Konferansa
Çağırılıyor
29 Ocak 1971 tarihinde An»
kara Milliyetçi Kültür Birliği
tarafından İlgaz’da, 30 Ocak
1971 Cumartesi günü Kayseri*
de Kayseri Milliyetçi Kültür
Birliği tarafından, yine Cu
martesi günü, Mücadele Bir
liği İstanbul Sancağı tarafın
dan tstinye’de birer konferans
verilmiştir. «Milletimizi Bekle
yen Tehlikeler ve Millî Müca*
delemiz» mevzulu konferanslar
dan gelecek sayılarımızda ge
niş olarak bahsedeceğiz.

— —

Milli Servet
Yahudinin Kumar Masasında
Çar-Çnr Ediliyor
Geçen hafta gazetelene gayet ibret
verici bir haber çıktı. Mecidiyeköy"
deki King otelinde, Türkiye'nin
ithalâtını elinde bulunduran 8 yahudi tüccarı kumar oynarken yaka«
landı. Durmadan «İşçi-köylü-patron»
edebiyatı yapan, fakat milleti ilikle»
rine kadar sömüren patronun, üçbuçuk yahudi olduğunu gizleyen gay
ri milli basın bu haberi de örtbas
etti. Yani bu kumarbaz soyguncu yahudileri alâlâde tüccarmış gibi
gösterme gayretkeşliğinde bulundu,
Önce bu millet düşmanı hainle
rin kimliklerini teker teker açıkla
yalım.
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1 — NEORAY IIAPFOM : İstan
bul doğumlu. Hotel King Turizm
ve Otelcilik Anonim Şirketi İdare
Meclisi Başkanı.
2 — Yaşova Salvator Nahmiyas :
Bursa doğumlu Ayni İdare meclisi
nin ikinci başkanL
w
3 — NESİM ASA : İstanbul do
ğumlu. İthalâtçL
4 — Salamon Baru : İstanbul do
ğumlu. İthalâtçı.
6 — YUDA Altınlavan t
(Moiz
Mitrani) Edirne doğumlu tüccar.
6
— Leon Yuda BAYER : İstan
bul doğumlu. Bütan Gaz fabrikası
sahibi.

7 — MOİZ FÎNANSER : İstanbul
doğumlu. Bütan Gaz fabrikası sahibi.
8 — Nesim Moreno: Edime do
ğumlu. Züccaciye ithalâtçısı.
Görüldüğü gibi sekizi de istisna
sız yahudi olan bu kumarbazlar, elbetteki milletin sırtından, el emeğin
den ve almterinden çaldıkları para
larla kumar oynuyorlar. Bizde ya*
hudilere karşı fobi arayan, hakikat
yoksulu zavallılar da ibret alsınlar.
Türkiye’deki 3800 ithalâtçının 3500
ünün yahudi oluşu tesadüf! değildir.
«Sion protokollerinden» haberi olan
lar, dünya’da ve tabiî ki Türkiye’de
de altının ve iktisadi hayatın kim
lerin elinde olduğunu gayet kolay an
larlar.
Milletin zeytinyağına motor yağı
katan bunlar. Köylüden topladıkları
portakala İsrail damgası vurup ihraç
eden bunlar. Milyonlarca liralık ver
gi kaçakçılığı yapan bunlar
Millî
gelirimizi yurt dışına kaçıran yine

—

bunlar. Ey sosyalist geçinen sahte
kâr ve enayiler, Türkiye’de patro
nun yahudi olduğunu hâlâ gizleye
cek misiniz?
Bir de hadisenin basit zabıta
vak’ası olan tarafını değil, milleti
mizi yokoluşa götüren ihanetin içia
deki yerini belirtelim. İşte vesika:
«Bir taraftan halka yeni meşgu
liyetler temin etmekle beraber, di
ğer taraftan halkın düşünerek çizmiş
olduğumuz yoldan sapmaması icap
edeceğinden, onlan kumar, eğlencc
ve sefahat yerlerinde veyahut genel
evlerde oyalamak bir zaruret olacak
tır.» (Protokoller)
Türkiye’de ilk defa genelev ve
kumarhane işletenler vesikalarıyla
sabittir ki, bu azınlıklardır. Ve bu
gibi işlerde Maliye Bakanlığının açık
lamasına göre kâr nispeti %’5’dir.
İşte bu yahudi bozguncular milletin
parasını böyle çarçur ederken diğer
taraftan da, kötü örnek olarak, mil
leti kumara teşvik etmektedirler.
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d — Etnik gruplar yönünden: Bu ilk
önce Türkiyede koloni hayatı yaşıyan Rum,
Ermeni ve Yahudi zümreyi ifâde eder. Et
nik grup deyince akla bu unsurlar gelir.
Bu unsurlar ve dönmeler büyük nisbette
Türkiyede Emperyalizmin âletliğini yap
maktadır. Millet Düşmanı tesirleri ve sis
temlerin aracılığı He bir zulum makinesi
nin yardakçılığını yapmaktadırlar.
Aynı Din, tarih ve kültürle yoğrulmuş
ve fakat komşu mületlerin dil ve örf tesir
lerini gördüğümüz kardeşlerimiz ise bir et
nik grup değildirler. Gerçek Millet düş
manları karşısında gerçekte mevzi farklıhklar’dan ileri gitmeyen, ihtilâf gibi gözü
ken hususlarda kaybolacaktır.
Şu halde Türkiye’nin temel tezadı, et
nik değili ideolojiktir. Siyasî, İktisadî, İçti
maî tezadlar ise bu temel tezaddan doğar.
SOSYAL BÜNYENİN
İDEOLOJİK TAHLİLİ:
Sosyal bünyenin parçalarını, ideolojik
yönden tahlil edelim: Herşeyden önce halk
ta kesif bir Moskof aleyhtarlığı vardır. Bu
sebebten anti-komünisttir. tslâma bağlıdır.
Bu bağlılık daha ziyade, İslâm açık bir
taaruza hedef olunca kendini gösterir. Rus,
Yunan, Bulgar zulümleri unutulmamıştır.
Halk.bunların intikamının alınmadığı ka
naatindedir. Uzun tazyik devirleri ve harp
ler halkı içine kapanık yapmıştır. İzzeti
nefsi yüksektir. Halk, dindar, ahlâklı, na
muslu, sabırlı, hissi selim sahibidir. Ken
disini bağlayabileceği liderlere sahip ol
duğu devirlerde çok yüksek iş yapma ka
biliyeti ortaya koymuştur.
Yerleşme yönünden, sosyal bünyeyi,
köy, kasaba, şehir* ve büyük şehir olarak
ayırmıştık.
Köylü: Millet yapısının temel unsu
runa teşkil eder. Milletimiz köylü bir mil
lettir. Köylü dindardır, örfüne sadıktır.
Yalnız tarlası üe meşgul olma mecburiye
ti onu temiz halde tutmaktadır. Vatanına
bağlıdır. Miktarı değişik olmakla beraber,
her âileye toprak düşmektedir.
Türk milletinin iyi meziyetleri, en ge
niş nisbette köyde bulunmaktadır. Köy,
gayrı millî ideolojilerin, şehirlerden sonra
ki uğrağı olduğu için, rekabet kabul et
mez tarzda, millî ideolojiyi ve tezahürle
rini yaşatmıştır. İdeoloji çatışmasından
doğan; kültür, örf ve siyaset kavgası şim
di köye de girmiş bulunmaktadır.
Köylünün dinine, milletine ve vata
nına bağlılığı çok yüksektir. Kuran Kurs
ları, hacı nisbetindeki köylü fazlalığı dinî
okullara gönderilen talebelerin ekseriye
tini köylü çocuklarının teşkil etmesi bunu
teyit eder.
Millî örfün hakim olduğu köyler, çok
büyük yekûn tutmaktadır. Bu hal ise, mil
lî ideolojinin her şeye rağmen yaşadığını
gösteriyor. Menfî iptilâlar, kötü alışkan
lıklar, Millet düşmanlan tarafından de
vamlı olarak aşılanmak istenmektedir.
Köyde umümiyetle öğretmen; Mille
tin ideolojik yapısını bilmediği ve kâfî de
recede teçhiz edilmediği, üstelik milleti
küçük gördüğü için, köyle ihtilâfa düş
mektedir. Böylece; farklı ve ekseriya gay
ri mülî kültürün taşıyıcısı olan öğretmen,
millî kültürle çarpışmaktadır. Bu duru
mun behemehal düzeltilmesi ve bu iç mü
cadeleye son verilmesi gerekir.
Köy umümiyetle millet ideolojisine
bağlıdır ve sadıktır.
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ihtiyaç olduğu şüphesizdir. Ancak bu bir.
liklerin tam manasiyle faal olabilmeleri,
Köyün, millet düşmanlan ile müca millî hareketin unsuru haline getirilebil
delesi imkânı meselesine gelince bu köy meleri İçin, bu birlikler içinde uyarmalarda
lünün teşkilâtlandırılması ve millet düş bulunabilecek, şuurlu ve kadroya bağlı
manlarına karşı mücadeleye sevk edüme- fertlere ve gruplara ihtiyaç vardır. Bu
unutulmamalıdır.
si meselesidir.
Mahallî, zümrevî veya meslekî teşki
Bu problemin cevabı, yakın tarihimiz
de verilmiştir. Düşman kuvvetlerinin isti lâtların, bir mihver etrafında hareket etti
lâ teşebbüslerine karşı, Anadolunun muh rilmesi mücadelenin temelidir.
Küçük şehir ve kasabalarda yerleşmiş
telif yerlerinde köylü, şehirli mület ev
lâtları düşmana karşı savaşmışlardı. Bu bulunan insanların sayısı birbuçuk milyon
nun sebebi, mücadelenin bir kati hayat kişi olarak kabul edilmektedir. Millî ideo
mücadelesi olduğuna, bunun bir ölüm-ka- lojiye bağlı, gayri millî ideolojilere karşı
lım meselesi olduğuna inanmış olmaları mukavemetlidir. Dinin tesirleri en yüksek
dır. Bundan başka düşmanın niyetleri ve nisbette burada görülür. Mahallî örf yıp
plânlan hakkında da aydınlanmış olmaları ranmasına rağmen devam etmektedir.
Halkın gayri millî ideolojilere karşı,
da geniş köylü kitlelerinin mücadeleye işdirenişi ekseriya kasabalarda temerküz et
tirakına hız vermiştir.
Şu halde, herhangi bir kitlenin hare miş ve sonra köylere yayılmıştır. Aydın,
ketlendirilmesi nasıl, düşmanın niyet ve Manisa, Salihli, Antep, Adana, Maraş mü
gayelerini tesirli olarak açıklamağa ve dafaalar] büna örnek olarak gösterilebilir.
buhrandan kurtulup uğrunda yapılacak mü Dinî ve millî teşkilâtların kasabalarda tu
cadelenin hayatiliğine iknaya dayanıyor tunmuş olması da ayrıca bir delil olaraS
sa köylünün de teşkilâtlandırdmasımn te zikredilebilir.
Hareket imkânı yönünden tahlil edil
mel şartı budur.
Bunun için de, gerekli şartların hazır diğinde, hareket imkânının köye nazaran
daha fazla olduğu görülür. Halkın toplu
lanması icap eder.
Köylünün Millet düşmanlan, aleyhin halde bulunabilmesi bir avantajdır. (Köye
de mücadeleye sevk edilmesi ve teşkilât- nazaran)
Ancak gayri millî ekonomik sistemin
landınlmasında bazı menfaatler vardır:
a. Uzun zamandan beri en ufak kıpır tazyiki, esnaf ve küçük tüccarı sıkıntıya
danışı ezen, zulnı eden bir idarenin tazyi sevk etmektedir. Bu sıkıntıyı müşahhas
kini hissetmiş olmaları. Bu durum köylüde tablolar halinde takdim ve gerçeği anlatma
diğer Halk tabakalan gibi, en makul ha imkânı, fazlasiyle mevcuttur.
Büyük şehir:
reketlerinin insafsızca ezileceği vehimini
Büyük şehir, gayri millî ideoloji, kül
yerleştirmiştir. C.H.P. devrinde en iğrenç
tür
Ve
ekonominin çöreklendiği yerleri teşzulumlere maruz kalan millet, ondan son
ra da bu zulüm ve işkenceden kurtulama kü eder. Büyük şehirlerde hareketlenebilen zümreler, öğrenci ve işçidir.
mıştır.
Öğrenci, yurtlarda veya okulda yığın
Köylünün, milli harekete iltihakı Kin
yapılacak ilk şey, baskıya son verdirecek halinde yaşar. Ve bir kitleleşme duygusu
tedbirler olmalıdır. Köylü gerçekten ezil na sahiptir. Değişik ideolojüer istikame
mektedir. Bu mesele üzerinde ısrarla du tinde hareketlenebilir. Günlük maişet der
rulmalıdır. Köy ve köylü gerçek yönü, ız- dinden uzak oluşu, heyecan ve macera ara
dırabı ve ihtiyacı île ele alınmalı ve köyün yan bir yaşta bulunuşu ve sayısının bir
Hareketine mani olan Kanunî ve teamülî hayli çoğalmış olması talebeyi kitle ola
rak. harekete hazır hale getirmektedir.
tazyik yok edilmelidir.
İşçinin durumu ise daha değişiktir.
b. Büyük ekseriyeti, mülk sahibi olan
Bir
fabrikada
aynı şartlar altında yaşıyan
köylü köyüne bağlıdır. Şehire inmesi an
cak ihtiyaç duyulunca olmaktadır. Bilhas ve menfaatleri beraber olan işçi, toplu hâl-'
sa şehire ulaşma imkânları az köylerde, de hareket etme imkânına sahip olmakta
dır., , .
.
durum böyledir.
Büyük.< şehirin sosyal yapısını yeni
Bu maniâları aşan bir teşkilâtlanma
den özetlersek, sanayici, büyük tüccar, ban
şöyle olabilir.
Bütün memlekete yayılan bir propa ker, esnaf, ;işçi memur ve talebedir.
Büyük şehirde sosyal yapıyı tahlil
ganda teşkilâtı kurmak ve açıklamalarla
köylüyü uyarmağa devam etmek. Bütün edelim:
köylüleri içine alan bir köy teşkilâtı kur Büyük şehir; gayri millî ideolojilerin, ha
mak gerekecektir. Bunun için önce şehirler yatın her sahasında tahribatını gösterdiği
bir muhittir. Kültür politika, ekonomik ha
ve kasabalardan başlamak -zaruridir.
Köyün teşkilâtlanabilmesi için önce, kimiyetierinin acı tesirleri görülür. Bu te
mevcut teşkilâtlann tesbiti ve gayeyi uy sirleri yapan gayrı millî teşkilâtların yuva
gun olarak İslahı gerekir. Mesela köy oda landığı yerler de büyük şehirlerdir. Komü
larının yeniden organizesi mümkündür. nist Partisi Mason Locaları ve Patrikane
Ancak bu İslah vazifesi de bu işi yapabile büyük şehirlerde şebeke kurmuşlardır. Bu
cek ve köyde kalan, teşkilâtlanması kolay şebekelerin, kültürel, malî, ve siyasi tesir
zümrelere düşer. Bu ise, imam ve öğret leri zikredilen sosyal tabakalarda farklı
menlerdir. Bu iki unsur, köyün teşkilâtlan olarak tezahür eder. Bu tezahürleri de göz
masında yan yana olmağa mecburdurlar. önünde bulundurarak tahlil-edelim:
Bilindiği gibi, gayrı millî sermayenin
'Önce bu iki unsuru uyarmak, vazifelerini
gayesi, millî sermayeyi ve enerjiyi sömür
bildirmek ve şuurlandırmak gerekiyor.
Bir müddet sonra, köydeki Hava deği mektir. Bu sebepten, millî ekonominin bü
şecek, köy odasının otoritesi yükselecek tün UTisurlarını iptal ettiği gibi millî eko
nomi kurulmasına da mani olur.
ve köy bir birlik hailine gelecektir;
Esnaf, sanatkâr, Öğretmen ve köylü*
(Devamı gelecek sayıda)
, yü büyük bir nisbette kaplayan birliklere
SAYFA 1«

Y EN İD EN MİLLİ

Mücadele
İdeolojiler k a v g a sın d a n a k isle r
Militan Savcı da
Yıhn Hukukçusu
Seçilmiş
Türk Hukuk Kurumu bir agıklama yaparak yılın en başa
n lı hukukçularını ilân etti. Bu
örnek (!) hukukçular arasın
da kimler yok ki?! Velidedeoğ
lu mu, Bahri Savcı mı, yoksa
militan savcı Doğan Öz mü?
tşte bütün bu nümunelikleri Türk Hukuk Kurumunun
listesinde görmek mümkün...
Hızlı Marksist proflardan te
şekkül eden Türk Hukuk Ku
rumu yöneticileri, bu anarşist
lerin
seçilmelerine gerekçe
olarak görevlerini lâyıkıyla ye
rine getirmelerini gösteriyor
lar.

Hangi görevden bahsedili
yor?. Türkiye’de gayri millî
sistem adına sahte irtica yay
garası koparan Velidedeoğlu
mu görev yapıyor? Yoksa ko
münistlerin en ön saflarında
yürüyen Bahri Savcı mı? Tek
meziyeti Mücadele Birliği aleyhtarlığı olan, Bolvadin,de
komünizm suçundan takibata
uğrayan, Silifke dağlarında ge
rilla talimi yaparken elini ko
paran çaylak gerillacı Doğan
Öz mü görev yapıyor? — El
bette vazifelerini en güzel şe
kilde yapıyorlar. Kimin hesabı
na?

Sayın Vali,
«Milli Muadele»
Düşmanlığı
Nereden Geliyor

Bir seneden beri kanûnt yol
dan mücadeleye devam eden,
millet düşmanlarını korkutan,
milletimizin düşmanlarım neş
riyata başlamasıyla perişan e»
den «Yeniden Millî Mücadele»
mecmuası halktan ve uyanan
milletten geniş bir ilgi gör
müştür.
Elbette milletin ideallerinin
korunması
davasına bağlı, mil*
— Millet düşmanlarının de
lî
mücadelenin
rehberi «Yeni
ğil mi?
den Millî Mücadele» milleti
Bu kişileri listesine almakla
sevindirir ve onun ümidi hali
Türk Hukuk Kurumu da ger
ne
gelirken «Millet d!*imanla
çek çehresini ortaya koymuş
rını da korkutacaktı, öyle ol
tur.
du. 28.1.1371 tarihinde, dün
milMimİTİ arkadan vuran vur
guncu ermen! ve yahudilerin
üslendiği Ranalıçarsı’da. «Ame
rîkan uşaVinnna. moskof ajan
lanna». «İktisadi havatimizi
darbel<»ven vurguncu bevnelml
lel vahndlliŞe». «İCanitalÎTtue
ve KomiinirmA». «Mason - Ko
Millî mücadelemizin imanlı ve gür sesi
«YENİDEN MİLLÎ MÜCADELE» mecmua- | mîînist isMrlîfrine» ve biHlîn
mNtAt d« «manlarına karşı Ye
| sı, muhteva ve kalitesine yaraşır tarzda en 0 niden
Milli Mücadele diverek
icâzib, en güzel ve oriiinal cilt kapaklarını | mecmua satan mîllet b âtları
ve itinâ ile ciltletilmiş 1. Cild’i sadece sîz ^ Valinin emri var denilerek ka
iokuyucularımızın arzularını yerine getirmek 0 rak<»îa ffot«r«idii. «aafiArce ne
için hazırladı.
p zarefte tutuldu. IT^ııkî bu
mecmua bir senedir kanunî olarak İstanbul'un cesi+li verleOsmanlı desenleriyle süslenmiş | rinde safıMı^ı ?îKi Kanalıear^ olan cilt kapaklan son derece câzib olup 4 |f sıda da satılıyordu. Ama «Alis
renk (siyah, koyu yeşil, koyu mavi, bordo) 0 lerin ifad en e göre Valinin
olarak hazırlanmıştır. İşçiliğin temiz ve ti- jf emri vardı.
Biz bovle anti-demnkratik
tiz olmasına bilhassa dikkat edilmektedir.
bir tutumun Vali tarafından
icraata konduğuna inanmadık.
S Millet evlâtlarına hizmeti vazife bilen
Cönkü Yeniden Millî Mücadele
^mecmuamız, bu oriiinal cilt kapaklarını, sa*
mecmuasının savunduğu dava
İdece maliyet fiatma okuyucularımıza tevzî | dan ancak millet düşmanları
gocunmakta ve devletin kuvvet
^ edecektir. İsteklerin hayli kabarık olması se- p lerini
mîllet evlâtlarına karşı
| bebiyle, cilt kapağı almak isteyenlerin 15 | kullanma yoluna gitmektedir
^ Lira göndermek suretiyle sıraya girmeleri 0 ler.

Acele Ediniz

jff

^önemle duyurulur

Büyük fedakârlıkla orijinal kapak geçirptilmiş 1-52 sayılarım havî 1. Cildin fiatı da,
^ sırf okuyucularımıza hizmet gayesiyle 80 Li0ra olarak tesbit edilmiştir. 1. Cildi almak ı's0 teyenlerin de 80 Liravı göndererek ( 40’ar lipralık iki taksitte de olabilir) sıraya girmeleri
0 gerekmektedir.
jP Bu husustaki mektup ve havalelerin «YE
ĞNİDEN MİLLÎ MÜCADELE MECMUASI KA| PAK SERVİSİ, BabIâli Cad. N o : 50/4 Cagaljoğlu - İST.» adresine gönderilmesi rica olu
nur.

^

M Hukuk Kurumu
Komünistleri
Himaye Ediyor
Bir soyguncuyu korumak, soygun suçunu gizle-\\
mek için girişilen kampanyanın körükleyicilerinden}|
Türk Hukuk Kurumu, Hukuk Devleti, zanlı ve mah-*;
kum ifadeleri mevzuundaki hassasiyetini 14 aydan be-x
ri İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu’nun emirleri
ile cezaevinde bulunan Yavuz Aslan Argun için göster
memişti. Bu durum. Türk Hukuk Kurumu isimli teş
kilâtın hangi ideolojinin dümen suyunda olduğunu,
gösterir. Aşağıya, Hukuk Devleti, demokrasi ve buna
benzer mefhumların Türkiye’de sadece kuvvetlinin si
lâhı haline geldiğini ifade eden Yavuz Aslan Argun*
un telgrafını alıyoruz. Şeref ve haysiyeti kaybolmamış
olanları uyaracağını zannediyoruz.

•TÜRK HUKUK KURUMU BAŞKANI
SAYIN FARUK EREM
ANKARA i
İçişleri Bakanının emirleriyle 14 aydır||
¡sadece katil zanlısı olarak mahkemeye çıIkartılmadan tutuklu bulunuyorum.
İçişleri Bakam sık sık yalan beyanları
ile millete vazifesini ifa etmiş görünmek için | î
ismimi zikrederek katil yakalandı, muhake;mesi görülüyor, diyerek hukuk devleti ilkesiIni katletmektedir.
Adalet Bakanı ise mesuliyetsiz bir sükut
[içinde.
Polis ve Basının emirle katil imâl etme'
[metodunu benimsemesi hukuk devleti ilkesi¡ni çiğneyenleri rahatlatmaktadır.
Kurumunuz da 19.1.1971 tarihli bildiri-]
siyle sadece sol ideoloji namına ve sol ideolo
ji mensuplarının himayecisi olarak, hukukî
;devleti ilkesinin ihlâl edildiğinden -bahsetImektedir.
Bütün bu şartlar altında Hukuk Devleti;
^sadece asılsız bir iddiadır.
Kurumunuz Hukuk Devleti ilkesini unu
tan devlet mesullerine gerekli hatırlatmaları j
yaparken Ben de Kurumunuzun hadiselerim
objektif ve tarafsız olarak değerlendirmediği*
>ni hatırlatırım. Saygılarımla.
Y. A. ARGUN \
İ. Ü. H. Fakültesi Talebesi]
Halen Kırklareli Cezaevinde ^
s
j
Tutukluı

