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Pakistan ile Hindistan arasındaki sınır çarpışmalarının günden güne artması bölgede bir 
harp tehlikesinden sık sık bahsedilmesine vesile olmuştur. Hindistan, Pakistan’ın parçalanmasını 
temin etmek için başlatılan isyan hareketinden ve bazı mültecilerin Hindistan’a gelmesinden fay 
dalanarak, Pakistan üzerindeki emellerini gerçekleştirmek istemiştir. Bunun için, Bengaldeş ge
rillalarının yetişmesine, silahlanmasına ve Doğu Pakistan’daki tedhiş hareketinin gelişmesine 
gayret etmiştir. Dünya efkân umumiyesinde haklı olduğunu isbat için de PakistanlI mülteciler 
meselesini bir koz olarak kullanmıştır. Aşağıda Newsweek dergisinden alınmış iki röportajı oku 
yacaksınız. Birisi İndira Gandi, diğeri de Yahya Han ile yapılmıştır. Sorulara verilen cevaplar 
dikkatle incelenirse, Pakistan * Hindistan meselesinin mahiyeti anlaşılacaktır.

Pakistan-Hindistan Münasebetleri

— Pakistan Devlet Başkanı Yahya Han. Ilindis 
tan’in kötü niyetine rağmen savaş çıkmamasını 
istiyor. Hindistan’ın daha fazla sabretmeye »t*  
lamaması barışın ilk şartıdır.

YAHYA HAN’A SORULAR :
•  SAVAŞ İHTİMALİ :

Savaşın kaçınılır bir tehlike olduğunu söy
leyemem. çünkü durum bu sonucun kaçınılmaz 
oldu u göstermektedir. Zaten Hindliler bizim
le savtş halindedirler. Ortada büyük bir çarpış
ma olmamasının sebebi bizim karşı saldırıya geç 
miş bulunmayışımı zdır. Tahriklerin giderek art
masına rağmen, kendimizi azamî derecede dur
durmaya çalışıyoruz. Her 24 saatta, Hindliler, 
Doğu Pakistan sınırından 150 ile 3000 arasında 
değişen miktarda bomba atmaktadırlar. Doğu Pa 
kist anlı gerillalar köprüleri, elektrik santralla 
nnı tahrip etmektedirler. Hindliler 23 gerilla 
eğitim kampı açmışlardır. Sınır bölgelerindeki 
sivil halkı boşaltmışlardır te Savunma Bakanla 
n  hergün bizi tehdit etmektedir.

Hintliler topraklarımızın bir kısmını ele ge
çirmek ve kukla Bangla Desh rejimini başa ge* 
tirmck için durumu tırmandırdıkları takdirde 
savaş başlamış olacaktır.

#  HİNDİSTAN’IN ASKERİ AVANTAJLARI :
Bizim ordumuz, kendisinin beş misli büyük 

lükte olan bir orduya karşı nasıl savaşabilir ve 
bu savaşı nasıl kazanabilir? Onları böyle bir sa
vaşa sürüklemek benim deli olduğuma delalet 
eder. Ancak saldırıya uğradığımız takdirde, şüp
hesiz karşı koyacağız. Hindliler pek çok bakım
lardan kendi kendine yeterli bir savaş maklnası 
na sahiptirler. Günde 3000 bomba ve kurşun har 
radıklarına göre, ellerinde büyük çapta cepha* 
ne stoku bulunması gerekir. Bu, bizim ordumu 
zun altından kalkamayacağı bîr lükstür.

m GÖRÜŞMELER :
Durumu tırmandırmak istemiyorum. Herşe- 

yin normale dönmesi için gerekeni yapıyorum. 
Uluslararası gözlemcilerin her şeyi ön inceleme
leri için Uthant’ın yaptığı bütün teklifleri kabul 
ettim, isterlerse gelip mültecileri nasıl yerleştir 
diğimizi de görsünler. Hindistan’da 9 milyon Do 
ğu PakistanlI mülteci bulunduğu yolundaki id
diaları kabul edemem. Bu rakam ancak üç ya 
da dört milyon olabilir. Mültecilerin sayıları ne 
olursa olsun, bir Pakistan vatandaşı olarak Mart 
tan sonra ülkesini terketmiş olan herkesi geriye 
kabul edeceğim. Bu, ancak Birleşmiş Milletler ta 
rafından kontrol edilebilir.
*  BENGAL DESH’İN GELECEĞİ

Hiç kimse, hiç bir zaman Bengallilere eşit 
muamele yapmamıştır. Bizim de hatalarımız ol
du. Biz derken, bağımsızlığımıza kavuşmamızdan 
bu yana Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık yap
mış bulunan Doğu PakistanlIları da kasdediyo- 
rum. Doğu Pakistan geri kalmış bir durumday
dı ve bizler onun kalkınmasına gereken dikkat 
ve itinayı göstermedik. Kaybedilen zamanı şim
di kazanmaya çalışmaktayız. Yeni Anayasa 20 A- 
ralıkta resmen açıklanacaktır. Doğu Pakistan 
1000 mil uzaktadır. Azamî derecede otonom ol
maları ve kendi meselelerini kendilerinin çözüm 
lemeleri çok normaldir. Tabiî meseleler derken, 
savunma, dış ilişkiler ve vergi sorunları dışında 
kalanları ima ediyorum.
• ŞEYH MUCİBUR RAHMANİN DURUMU 5

Pek çok kimse bana inanmayabilir ama, ha*

DIŞ BASINDAN SEÇMELER

ien vatana ihanet suçundan yargılanmakta olan 
Bengal lideri Mucib, Doğu Pakistan’a döndüğü 
takdirde, felâketlerden onu sorumlu gören ken
di halkı tarafından öldürülecektir. Her ne ise, 
bu akademik bir tartışma konusudur. İki yıldan 
beri içişlerinde egemenlik sorununu benimle tar 
tışmakta idi ve sözünü yerine getirdi. Geriye 
döndü ve hükümete karşı silahlı bir isyan ha
zırlayarak bunun liderliğine geçti. Önümüzde bu 
isyanı bastırmaktan başka bir alternatif yoktu. 
Bir başka hükümet de aynı şeyi yapardı. Şimdi 
bu adamı nasıl geri çağırabilir ve onunla görü
şebilirim? Devlete karşı silahlı isyana girişmek 
ve ordu içinde bozgunculuk yaratmak suçların
dan yargılanıyor. Kendisini ülkenin en iyi ve 
saygıdeğer hukukçusu olan A.K. Brohi savunu
yor. Askerî mahkemede meselenin bir «oidu-bit 
ti»ye getirileceğine inansaydı Brohi davayı üze
rine almazdı. Bazı hükümetlerin yaptığı gibi Mu 
cib’i önre kurşuna dizip, sonra yargılama yoluna 
gitmedim. Karar verildikten sonra, frerşey devlet 
başkanına bırakılır.

Bir çırpıda onu serbest bırakamam. Bu çok 
büyük ve tehlikeli bir sorumluluktur. Ancak mil
let onun serbest bırakılmasını talep ederse, bu 
isteği yerine getiririm.
m BAĞIMSIZ BENGAL DESH :

En kötü kayıplara uğrayacak olanlar Hintli- 
lerin kendileridir. Batı Bengal ve Assam da kar 
gaşalığa katılacak ve böylece Hindistan Birliği 
içinde bir çözülme başlayacaktır. Tann’dan bu 
kadının (Bayatı Gandi) durumu anlamasını dili
yor.
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İNDİRA GANDİ’NİN CEVAPLARI :
•  PAKİSTAN’LA SAVAŞ

Uzun zamandan beri, Pakistan lideri tara
fından tahrik edici ve tehditvâri hareket ve ko 
nuşmalar yapılmasına rağmen, Hindistan birşey 
yapmadı. Şimdi, biz tehdit edildiğimizi anladığı 
mız an, sınırlarımızı savunmasız olarak bıraka
mazdık. Ben hiç bir memleketin «Sınırlarımızı 
savunmasız bırakıyoruz» diyeceğini tahmin etmi 
yorum. Çeşitli hadiseler sınırlarımızda cereyan 
ederken, bizim ne yapmamız icabeder? Sakince 
oturup, ve «canınızın istediğini yapın» mı diye
ceğiz. Benim söyleyeceğim şudur: Hindistan hal 
kının büyük bir çoğunluğu savaş istemiyor. Fa
kat savaş olmasını isteyen aşın partiler de var. 
Fakat bizim halkımızın arasında PakistanlIların 
arasındaki Hindistan düşmanlığı olduğu gibi Pa 
îcistan düşmanlığı yoktur.

Bütün samimiyetimle belirteyim ki savaş ol
mayacak ve olmaması için elimden geleni yapa
cağım. Batı Pakistan sınırından askerlerimizi ge 
ri çekmemizden bu yana savaş tehlikesi nisbe- 
ten azalmıştır. Fakat, pek tabiidir ki, doğuda 
durum vahimdir ve asıl tehlike de oradadır, Her 
gün doğu Hindistan’da tehlikenin daha da faz* 
lalaştığını hissediyoruz.
*  BENGALLİLERİ DESTEKLEME

Sadece, göçmenlerin gelmeye başlamasıyla 
siz, Pakistan krizinde Hindistan’ın parmağının 
olduğunu söyleyebilir misiniz? Fakat, Pakistan 
ordusunun teröründen sonra, siz «Belki gerilla
ların bazıları Hindistan’dan geliyor» diyebilirsi
niz. Gerillaların yetiştirilmelerinin talimlerinin 
bir kısmı birim tarafımızdan yapılıyor olabilir. 
Fakat pek tabii ki hepsi değil. Hattâ şimdi bile 
gerillalar Hindistan’ın himayesinde değildir. Bil 
diğiniz gibi, gerillaların büyük bir kısmı Doğu 
Bengal’in askerî kuvvetleridir.

Ve yenileri yetiştirenler de onîardır. Bengal- 
İllerin kalbi kırılmıştır. Bu durum devam ettiği

sürece, Pakistan ordusu duruma hakim olabil
mek için Doğu Bengal’de oturan 75 milyon insa
nin hepsini öldürmesi icabeder. Hindistan yal
nızca bu insanların gizlice ve endirekt yollar
dan katliam edilmesine mani olmak için çalışı
yor. Ve şunu söylemekte hiçbir tereddüt göster
memekteyim ki eğer ben Bengallilerin düştüğü 
durumda olsaydım, mutlaka savaşırdım. Ne de 
olsa, biz İngilizlerle savaştık ve bütün dünyada 
bağımsızlık mücadelesi verenleri cesaretlendir
dik.
•  BENGAL MÜLTECİLERİ ÜZERİNE

Mültecilere yardım etmek, programlarımızın 
değişmesi, yaşayışımızın basitleşmesi, hükümet 
masraflarının kısılıp, yeniden plânlar yapılması 
demektir. Bu hakikaten çok büyük bir yüktür. 
Fakat ekonomimizi sakatlayacağnı sanmıyorum. 
Asıl tehlike bu değil de, bu meseleden türeyen 
sosyal ve politik gerilmelerdir. Öyle hissediyoruz 
ki emniyetimiz tehlike içindedir.

•  PAKİSTAN’IN BÖLÜNMESİ HAKKINDA
Aklı başında olan bir memleketin, kendi 

komşularının parçalanmasının arzu edeceğini zan 
netmem. Zayıf bir komşumuz olmadığı halde kâ
fi miktarda dertlerimiz var... Fakat tahminleri- 
mise göre Doğu Bengal, Pakistan ile şimdiye ka 
dar olduğu gibi birlik içine giremez.
•  HİNDİSTAN’A SOVYET YARDIMI ÜZERİNE

Ben hiç bir zaman yardım istememişi mdir. 
Sovyet Rusya’dan da bir yardım isteğinde bulun 
madım. Sadece, diğer ülkelere de yaptığım gibi 
vaziyetimizi izah ettim. Şimdi iş Sovyetlerin ka
rar vermesine kalıyor. Onlar düşüneceklerdir: 
«Acaba Hindistan’ın istikran bizim bölgemi* 
için faydalı mı, değil mi? Her nereden belirse 
gelsin, yardım, destek ve sempatiyi güler yüzle 
karşılarız. Ben, Hindistan’ın dimdik ayakta dur
masını isterim. Ve herhangi bir ülkeye yaslan
mak i$imiae getaes
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Türk-Ynmın Federasyonu İddiaları Karşısında
San günlerde, beynelmilel politika kulisle

rinde peydahlanan iddialar, Türkiyemizde bir 
kısmı politikacıların dillerinden düşmez hale 
geldi Türkiyeyi nesiller boyu çekeceği taahüt- 
ler altına sokacak ehemmiyetle olan bu yeni 
idianın, manası, mahiyeti, ve mümkün neticele
ri hakkında gerekli uyarmaları yapacağımızı 
vaad ederken, Türk . Yunan münasebetlerinin 
kısa bir özetini vermeği uygun buluyoruz. Ta ki, 
bir kısım zevat, hangi meseleyi kurcaladığının 
farkına varsın...

«Son günlerde Türkiye’nin istikbal ve istik
lâlini yakından alâkadar eden hadiseler cereyan 
etti. Türk siyasi hayatının buhranlara itilmesi ile 
hızlanan, Yunan Cunta’sımn silâhlanma hareke
ti, son derece düşündürücüdür. Yakın tarihimiz 
Yunan’in böyle meş’um silâhlanma isteklerine 
kapıldığı her devirde, bir elen hiyanetinin to
murcuklandığına şehadet eder. I. Cihan Harbinin 
felaketi arifesinde, Yunanistan’ın İngiltere’den 
en son sistem silâhlarla birlikte, zırhlılar alma
sı o zaman Mason devlet adamlarını bile üz
müştü. Yunan’m îngilizler tarafından silâhlan- 
dırılması, bizi Almanya’dan zırhlı satın almağa- 
zorlamıştı. Sonrası malumdur. I. Cihan Harbinin 
korkunç sarsıntıları Osmanlı İmparatorluğumu
zun binasını çatırdatmış ve sonra da yıkmıştır. 
Bu enkaz 'arasında doğrulmaya kalkan milletimi
zi kati bir arbe ile yok etmek vazifesi, Yunan 
sırtlanına düşmüştür.

Bir asrı aşan zaman dilimi içinde, Yunan’m 
Müslüman Türk’ün başına getirdiği sadece zu
lüm olmuştur. Milyonlarca Müslüman Türk, Mo
ra, Teselya, Trakya ve bütün Balkanlarda Yu
nan bıçağı altında can vermiştir. Bir buçuk asır
dan beri Müslüman Türk hayvanlara bile reva 
görülmeyen bir zulüm içinde yok edilmeye çalı
şılmıştır. Ancak, Yunan yılanının büyük nisbette 
hissedarı olduğu bu zulüm sebepsiz değildir. Bu 
temel sebepleri bulmak, bugün hayatî vazifemiz 
olmuştur.

Bir buçuk asırdan beri Yunan eliyle yapılan 
zulüm nasıl, kimler tarafından ve niçin tezgâh
lanıyor? îşte, cevap verilmesi elzem sualler bun
lardır. Ancak bunların bir makalenin çevresini 
aştığını hatırlamamız gerekir. Fakat bu mesele
nin kısa da olsa zamanımızın en acil meselesi 
oluşu sebebiyle çözülmesi gerekmektedir.

Unutmayalm ki, bir Kıbrıs katliamı, bir Ba
tı Trakya faciası ideolojiler arasındaki çarpış
manın kanlı mahsülünden başka bir şey değil
dir. Mora’da Türk askerlerini arkadan hançerle
yenler, Balkanlarda hayvanları bile tiskindirecek 
zulümleri hazırlayan palikaryalar, Batı Anado
lu’da geçtiği her yeri harabeye çeviren Yunan 
sürüleri, Kıbrıs’ta katliamlar tertipleyen papaz
lar aynı ideal için gayret göstermektedirler. Bu 

fğj ideal, Bizans imparatorluğunun yeniden kurul-
Ü ! ması emelidir. Vahşetlerinden yakındığımız Ele-

nizmin bu hedefi, Anadolu ve Kümelide bütün 
HH camilerin yıkılması, mezarların tarla yapılıp sü

rülmesi ve Müslüman Türk milletinin zorla hı- 
ristiyanlaştırılması demektir. Allah korusun, iş- 

jjjsj fce o zaman hristiyan tarihçileri, Anadolu’daki îs
lâm istilası ve karanlık devir sona erdi diye ya
zabil ecekledir. Trokı İspanya gibi.

Elenizmin Bizans imparatorluğunu ihya 
|H emeli yavaş yavaş gerçekleşmeye başlamıştır.

Bundan 150 sene evvel Eflak isyanının tutuştur- 
§Ü duğu yangın, Mora Teselya, Trakya, Oniki ada

lar ve nihayet Kıbrısı da tutuşturmuş bulunmak
tadır. Bu adım adım, Megalo İdea’nın gerçekleş
mesidir.

• İstanbul’un fethi, hristiyan dünyası için bir
dönüm noktası oldu. Hristiyan ideolojisi büyük 
bir askerî ve siyasî gücün himayesinden mahrum 
oluyordu. Ancak bu güç, zaten bir kaç asırdan 
beri çürümüş yıpranmış ve ufalmıştı.

Bizans imparatorluğunun yıkılışına rağmen 
IH Islâm’ın ulvi müsahaması ile kilise yaşayabildi.
§§| Ve gittikçe daha güçlü hale geldi. Böylece; Fe

ner patrikhanesi, Rusya’dan Mısır’a kadar yaşa- 
~  yan bütün ortodokslarin ruhanî lideri, Bizans

İmparatorluğunun varisi ve Hristiyanlık için kut
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sal topraklar olan Anadolu’nun hukuken sahibi 
olduğu inancını bir an bile unutmayarak uzun 
vadeli bir mücadele içine girdi. Fener patrikha
nesinin stratejisi şöyle özetlenebilir. Önce Fener 
patrikhanesinin ve kiliselerin yaşamasını temin 
etmek ve kiliseler vasıtasıyla ramlan eğitmek 
Yunan idealleri ile beslemek ve Türklerin haki
miyeti zayıflayınca Bizansı yeniden kurtarmak 
Bu plân başarı ile uygulandı. Elenizmin mimarı 
olan Fener patrikhanesi ve kadrosu, Bizansı 
hortlatmak ideali için, en iğrenç Bizans entrika
larına ve ahlâksızlığına hristiyan! bir damga 
vurdular. Bir taraftan Rumları, Bizans hayalleri 
ile doldururken, diğer taraftan Osmanlı impara
torluğunu tedrici bir ölüme sürükleyecek tedbir
leri almakta gecikmediler. Fatih devrinde bile 
en alçakça sabotajları yapmağa cüret eden dön
me Mehmet Paşalardan başlayarak, Fenerli Rum 
beylerinin ihanetlerine ve devletin bütün kilit- 
noktalarını ele geçirmeğe uğraşan Fener patrik
hanesi ajanlarına kadar, asırlar boyu bir sabo
tajcılar ordusu çalıştı durdu. Osmanlı impara
torluğu zaaf belirtileri göstermeğe başlayınca 
da, İngiltere, Rusya ve Fransa’nın alenî yardımı 
ile Yunan isyanlarını ve müslüman katliamları
nı plânlandı ve hunharca tatbik etti. Fener pat
rikhanesinin kurduğu bir ihtilâl teşkilâtı olan 
Etniki Eterya’da işte bu sıralarda tarihin sahne 
sinde gözükür. Milletimizi yok etmeye ahdeden 
Yahudilik, yardakçısı hristiyan devletler ve Fe
ner patrikhanesi 1820 den itibaren başlayan Yu
nan isyanları ve müslüman katliamını elbirli
ği ile plânladılar.

Beynelmilel Yahudilik, bu 150 sene zarfın
da cemiyetimizde meydana gelen her tereddüt 
anını, her kargaşalık vasatını dikkatle kollamış 
ve bizi hançerlemiştir.

Yunan isyanlarını hatırlayalım. O Yunan asi 
leri ile başa çıkabilecek tek adam olan. Tepede* 
lenli Ali Paşa ile İstanbul’un arası, Fener pat
rikhanesinin sinsi çalışmaları sayesinde açılmış
tı. İstanbul’un Tepedelenli Ali Paşa’yı katlinden 
sonra 1820 de Yunan isyanı patlak vermiştir. 
Bastırılan bu isyandan sonra, Yunan istiklâli 
1827 de İngiliz, Rus ve Fransız’ların tazyiki neti
cesinde temin edildi. Ancak hatırlamalıdır ki, 
1827 Yunan istiklâli hareketinden 1 sene önce 
Osmanlı ordusu büyük bir reform(!) geçirmişti. 
Ve 1827 de yok denecek kadar askerî kuvvet- 
vardı.

1856 İslahat projesini müteakip, 1866 Girit 
ihtilâli ve müslüman katliamı tezgâhlandı.

1908 ihtilâlinin çalkantıları esnasında Girit 
katî olarak gitti. Ve Birinci Cihan Harbinin ka
ranlık günlerinde bütün Trakya, 12 adalar ve 
Kıbrıs Yunanın pençesine düştü.

Kıbrıs meselesi, Elenizmin ve sionizmin tez
gâhladığı bir mesele olarak ele alınmadıkça aziz 
Türkiyemizin de bir Kıbrıs olmasından korkulur.

Ne yazık ki, 1683 den beri politikamız bir 
uydu politikası olmuş, ya Paris’in, ya Londra 
nm, ya Berlin’in v.s. nin dümen suyundan ayrıl
mamıştır. Ve maalesef bugün de hal böyledir. 
Vatanımızı gasp niyetiyle gelen Yunan sürüleri
nin Mehmetçiğin süngüsü ile denize dökülmesin
den sonra yapılan iş, şehitlerimizin kemiklerini 
sızlatmak olmuştur.

Anadolu’yu harebeye çeviren Yunan zulmü 
karşılığında, tazminat hakkından vazgeçilmiş, is
tiklâllerini namlu ile kazanmış Batı Trakya Yu
manın pençesine terkedilmiş, Rumlara Türkiye 
de her türlü sömürge imkânı tahsis edilmiş, Yu
nanın Anadolu’da yaptığı zulüm hatırlanmamış 
Yunan aleyhtarı türkü ve şarkı yasak edilmiş 
ve bol bol Türk - Yunan dostluğundan dahsedil- 
miştir. Böylece kozmopolit, şahsiyetsiz ve gayri 
millî diş politika, elenizm hortlaması karşısın
da sadece tebessüm etmiştir.

Yunanın Anadolu’yu bir ihanet çemberi gibi 
sarmasına göz yumanları ne millet, ne de tarih 
affetmeyecektir.»

(Küstahlaşan Elenizm ve iflâs eden tesli
miyet politikası Y. M. Mücadele 10 Mart 1970

Bae Makale)

Yeniden Milli Mücadele
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MÜCADELE ÇİZGİSİNDEN

Meseleleri Çözerken Hatalardan Kaçınalım
AP Temsilciler Meclislinin, daha 

önce Genel İdare kurulunun aldığı 
kararı tashih etmesi ve hükümete 
bakan vermeyi kabul etmesi ile bir 
nebze durulan siyasî hayatımızdaki 
çalkantı, yeniden ortalığı kaplama 
-tidadım kazanmıştır.

Toprak ve Tarım Reformu Geçici 
Komisyonunun, çalışmalarını sürdür
mesi esnasında Başbakan Ekonomik 
İşler Yardımcısı Atilla Karaosman- 
oğlu ile parlamento temsilcilerin
den bazıları arasında cereyan eden 
hadise büyüme istidadı gösteren bub 
ram kıvılcımlandıran en önemli se
bepler arasındadır.

16 Kasım 1971 günü yapılan top
lantıda, komisyon tasarının 3. mad
desini çıkarmıştır. Bu madde muva 
zaalı devir ve temliklerde, esas tutu 
lacak toprak miktarını tesbit etmek 
teydi. Komisyonun bu maddeyi çı
karması üzerine Atilla Karaosmanoğ 
lu, yanındaki uzmanlarla birlikte sa
lonu terketmiş, bu esnada «tasan bu 
rada bitmiştir. Artık uygulanması 
mümkün değildir.» diye konuşmuş
tur. Onun arkasından, muhaliflerini

zor durumda bırakacaklarını tahini 
eden CHP liler de salonu terketmi 
lerdir.

Başbakan Erim’in tabiriyle yarala 
rın henüz kabuk bağladığı ve kabuk 
eşelendiğinde yaranın iyice müzmin 
leşeeeği bilinen bir gerçek iken, 
Toprak ve tarım reformu münasebe 
tiyle işin yeniden elektriklendirilme 
si pusuda yatan ve fırsat kollayan 
demokrasi ve parlamento düşmanla
rına imkân hazırlamaktadır. Bir bar 
dak suda fırtına koparmayı adet ha
line getirmiş ve memleketi karıştır
mak, huzursuzluk çıkarmak için her 
vesileden istifade yollan arayan *>oz 
guncu çevreler, şimdi olanca dikka
tini bu meseleye çevirmişlerdir.

Muhakkak olan şudur ki Türkiye* 
nin halledilemeyen bir çözüme mut 
lak surette bağlanması icabeden sa
yısız problemlerinden birisi de top
rak meselesidir. Meclis komisyonla
rında senelerden ber| sıra bekleyen 
işler parlamenterlerimizden rü’yet e- 
dllmeleri için lütuf ve himmet bekle 
mektedir. Bu taşanlarla birlikte ümi 
dîni bunlara bağlamış binlerce kişi

de büyük bir ümit ve intizar içinde
dir. Her yeni hükümet teşkilinde mil 
let, senelerin ihmaline terkedilmiş 
olan ızdıraplarma sağlam bir neşter 
vurulacağını zannetmekte ve zaman 
böyle hayallerle geçip gitmektedir.

Şimdi reform hükümeti olarak iş
başına gelen Erim kabinesi de re
form olarak bazı hususlardan söz et 
mektedir.

Bu reformlann mahiyeti, şümulü, 
gerçekleşme kabiliyeti henüz meçhul 
dür. Reformlar serisinin ilki olarak 
Toprak ve Tarım reformu parlamen 
toda bir komisyon tarafından İnce
lenmekte ve bu reformla ilgiH ön 
tedbirlerin münakaşası yapılmakta* 
dır.

Fakat daha işin bidayetinde komis 
yon üyeleri arasında bir sinir harbi 
başlamıştır. Karşılıklı sataşmalar, 
şahsi suçlamalar, «dedim, dedin» e- 
debiyatı komisyonun günlerce vakti
ni almıştır. Son olarak Başbakan 
yardımcısı ile CHP üyelerinin ko
misyon çalışmalarını terketmesiyle 
hava daha da a***tieşmistir.
REFORM NEDİR?

Kelimenin de ifade euıgı manaya 
göre reform, yapıldığında cemiyetin 
bünyesinde esaslı değişikliklere ve 
düzenlemelere sebebiyet verecek iş 
ve faaliyetler manzûmesidir. Bu tari 
fe göre hemen her cemiyetin bünye 
sinde değişmesi ve düzenlenmesi i- 
cabeden pek çok yönleri vardır. An
cak cemiyetin yeni esaslara bağlan 
ması icabeden bölümleri düzenlenir
ken o cemiyetin temel değerleri aede 
lenmemeli, inanç ve kültür yapısına 
zıd düşecek her türlü davranıştan ka 
çmılmalıdır. Aksi halde milletin fe
veranı ve protestosu ile karşılaşıla
bilir. Cemiyetin buhranını çözelim 
derken, yeni çalkantılara, sosyal kay 
n aşmalara sebebiyet vermiş oluruz.

Bu husus gözden uzak tutulma
mak şartıyla cemiyetin bünyesinde 
operasyon yapmak mümkündür ve 
hattâ zaruridir. Zira cemiyet hayatın 
daki devamlı gelişme, ilmin ve tek
niğin kazandırdığı yeni imkânlar in 
sanlann yaşayışında ve faaliyet1 erin 
de müessir olmaktadır. Bu imkânlan 
değerlendiremeyen ve gelişmelere 
ayak uyduramayan cemiyetler diğer
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lerinin yanında küçülmeye, ezilmeye 
onlara muhtaç hale gelmeye mecbur 
olur. Bu sebeple haysiyet ve guru
rumuza gölge düşürmeden yaşayabil
mek, imkânları değerlendirerek cemi 
yetin problemlerini en süratli ve en 
emin bir yoldan çözümlemek icab et 
inektedir. Bellidir ki reformların te 
meiinde yatan temel fikir, reform ya 
pılmadığı takdirde biriken millet mc 
selelerinin birgün mutlaka patlama
lara ve huzursuzluklara sebep olaca 
ğıdır. Reform muhtemel kaynaşmala 
ra sed çekmekse ve bu yönüyle ön 
leyici bir mahiyet kazanmaktadır. An 
cak reformun bizzat kendisi iç çekiş
melere sebebiyet veriyorsa, zaten 
mevcut olan huzursuzluğun artması 
na yardımcı oluyorsa o zaman bunun 
değerlendirilmesi ayrıca yapılmalı
dır. Ve bu hususta söz söyleyenleri 
hemen reform düşmanı ilân etmek 
gibi bir garabete de düşülmemelidir.

REFORMLAR TARTIŞILMALIDIR
Nasıl bir ferdin üzerinde ameliyat 

yapılırken, o ferdin rızası aranıyor
sa, yaşayan bir canlı olarak cemiye
tin yani milletimizin de kendi üze
rinde girişilecek ameliyelere ve de
nemelere karşı fikri sorulmalı tema 
yülü öğrenilmelidir. «Bu ameliyat 
hastanın kurtarılması için yapılıyor, 
binaenaleyh rızasını almaya ihtiyaç 
yoktur.» tarzındaki bir düşünüş yan
lıştır. Zira sonunda uzuv kesilecek 
ve belki de hayatı sona erecek olan 
hastadır. Yoksa doktor değildir. Hâl 
böyle olunca reformların da geniş 
kitleler tarafından benimsenmesi, 
desteklenmesi, çeşitli şekillerde mü
nakaşasının yapılmasına bağlıdır. Bu 
hususta her türlü peşin hükümden 
sıyrılmak gerekir. Bilhassa reformu 
yapacakların buna azamî dikkati gös 
termesi icab etmektedir.

Komisyonun son toplantısında ya
pılan davranışlar hoş bir durum de
ğildir. Komisyonda mesele görüşülür 
ken tasarıyı tenkit etme hiçbir za
man reforma karşı olma veya refor 
mu engelleme olarak değerlendiril- 
memeli, tasarıyı sunanlar, münaka
şa ve müsamaha kapılarını sonuna 
kadar açık tutmalıdır Niyetler üze
rinde durulması tehlikelidir. Bizce 
esas olan niyetlerin harekete dönüş
mesidir. Ve bu hareketin tezahür 
şeklidir. Karaosmanoğlu’nun komis
yonu terketmesi «artık bu iş burada , 
biter» tarzındaki tutumu bizzat hükü 
met başkanının anlayışına da ters 
düşmektedir. Hükümet başkanı «her 
Işıte müzakere, herseye rağmen mü
zakere» fikrini benimsediğini ifade 
etmektedir. Bu anlayışdaki bir Başba 
kanın yardımcısının da herşeyi bir 
anda kesip atan, uzlaşma imkânları
nı zorlaştıran fiil ve hareketlerden 
kaçınması beklenirdi. Eğer her söy
lenen bir «evet efendim» şakşakçılı
ğı içinde benimsenecekse bundan 
memlekete hayır gelmez. Her tasan 
değiştirilmeden kabul edilecekse ko 
misyona ne lüzum vardı.

Bugüne kadar komisyonda hep suç 
lamalar yer almıştır. Memleket yara 
rmdan ziyade peşin hükümler bu top 
lantılara hakim olmaktadır. Ve son 
şekliyle komisyon çalışmalannda bu 
yönüyle yeni bir zihniyet değişikliği 
olmamıştır. Belki de şimdi komis
yonda, komisyonun zihniyetinde ve 
üyelerinin davranışlarında reform el 
zem olmaktadır.
KOMÜNİSTLERİN TAHRİKLERİ

Bugün memleketimizde iki türlü 
gayret görülmektedir. Bir tarafta de 
mokratik parlamenter hayatın deva* 

Devamı 7. Sahifede

Geçen hafta bir miktar bahsettiğimiz, idam cezalarının kaldırılması kampanyası, bu hafta 
da gayri millî basının gayretleri ile aktüalitesini devam ettirmeye çalışmıştır. Hususen Ulus’tan 
dönme Banş Gazetesi, silikliğini bu kampanya ile gidermek gayretine düşmüştür. Bazı millet
vekilleri, bazı ilim adamları, idam cezalarının kalkmasının mümkün olmadığını, idam cezası
nın sosyal realitenin gerektirdiği bir zaruret olduğunu belirtirken, bir kısım; ya anarşinin ken
dilerine iktidar yolunu açtığı milletvekili, ya da kızıl hevesleri, 12 Mart Muhtırası ile kursakla 
rında kalmış cübbeli takımı, idam cezalarının kalkmasını temenni etmektedirler. Bunun insan 
cıl, medenî bir istek olduğunu ileri sürmektedirler. Bunlara göre, cezalar suç işlemeyi önle
mezmiş, o halde kalkmalıymış; şayet bir adlî hata olursa imiş, bunun tekrar düzeltme imkânı 
ortadan kalkıyormuş; ve hem de suç ne kadar ağır olursa olsun (vatana ihanet bile olsa) bu 
bir insanın öldürülmesini gerektirecek sebep olamazmış; hem Allah’ın verdiği can kullar tara
fından nasıl da alınırmış?!. Bu türlü bir sürü lâf. Bütün bu bahanelerin inanılmadan, iğrenç 
bir istismarcılık zihniyeti içerisinde söylendiği o kadar bellidir İd... Meselâ, bazı suçlardan dola
yı insana ölüm cezasının verilebileceği hususu (eğer inanıyorlarsa) yine Allahu Tealâ’nın bir 
buyruğudur. Ama Allah’ın bu buyruğunu, daha dün en adi kelimelerle suçlandıranlar yine bun 
lardır. Fakat bu adamlarda, o kadar kaşarlanmış bir ruh yapısı vardır ki, dün inandıklarını bu
gün kolaylıkla inkâr edebilir; dün inkâr ettiklerini bugün savunabilirler. Ve sadece, mensubu 
bulundukları iğrenç menfaatleri uğruna... Bun-lar vatana ihaneti bile affedecek bir süfli tıyne 
tin kör zebunudurlar. Vatana ihaneti bile affedecek kör bir zihniyetin zebunu... Onun içindir 
ki memleketimizde kızıl ihtilâl kasırgasını estiren çeteler hakkında verilen veya verilecek olan 
idam kararlan, bunları harekete geçirmiştir. Bununla ilgili önergeyi bir yıl önce verdik diyenle 
rin, bunca zaman boyunca uyutup, bugün alevlendirmelerinin manası hiç bir zaman izah edi 
lemez. Bugün açılan kampanya, yurt içinde ve yurt dışında yapılan kızıl gösterilerle beraber 
mütalea edilecek olursa doğrudan doğruya, komünistlerin affedilmesi hedefine müteveccih ol 
duğu görülecektir. Kampanya bu milleti, kızıl ordunun kanlı çizmeleri altına itecek olan bir 
hareketi yürütenlerin affını hedef almaktadır. Onun için, idam cezalarının kalkmasını savunan 
lar doğrudan doğruya, kızıl çetelerle aynı yolun yolcusu durumuna düşmektedirler. Yani vatan 
ihaneti damgasını almlarına yiyenlerin durumuna Evet, biz bu kampanyaya katılaııları böyle 

suçluyoruz. Bundan sonra da böyle suçlayacağız. Bilinsin!

• Banş — 10 Kasım Çarfanıba
ERDAL ATABEK (Türkiye Ta-

bibler Odası Başkanı), İdam ceza
larının kaldırılması tabi çok insani 
bir şey. Can kaybının bir ceza ola
rak düşünülmesi insan hayatına du
yulması gereken saygıyla bağdaş
maz.

MUSTAFA TİMİSİ: (Birlik Par
tisi Genel Başkanı) : Çağımız her 
bakımdan ijısan oğlunun mutluluğu
nu getirme çabası içinde bulunan bir 
çağdır. HÜMANİST düşünceler her 
zamankinden ziyade günümüzde ağır 
basmakta, suçlu bir kişiyi tekrar ce
miyete faydalı olarak iade etmek gay 
reti içindedir. Bir çok suçlulann asıl 
kendileri suçlu olmadığı, üst yapı 
kurumlannın görevlerinin ihmalin
den suçlular olduğu bilinmektedir. 
Bu bakımdan idam cezalarını yerin 
de bulmamaktayım.»

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANĞİL : 
Ben bu asırda, ölüm cezasını doğru 
bulmuyorum. İdam cezalarının değil 
Türkiye'de bütün dünyada kaldırıl
masına taraftarım. Öldüren, gerekçe
si ne olursa olsun bir hata işliyor de* 
mektir Bu hatayı aynı şekilde ce
vaplamak devlete yakışmıyor.

BÜLENT ECEVtT : İdam cezala
rının kaldınlması konusunda uzunca 
bir süre önce merhum Selahattin Hak 
ki Esatoğlu tarafından hazırlanmış 
bir kanun teklifinin, altında beıiim 
de imzam var. Bugün de o imzama 
bağlıyım.
#  Banş — 11 Kasım 1971

DOÇENT METE TUNCAY (Siyasal
Bilgiler Fakültesi) : İdam cezasına 
karşıyım. Kaldınlmasına taraftarım.

DOÇENT ÖZER ÖZANKAYA (Si 
yasal Bilgiler Fakültesi) : İdam ce
zasının varlığına karşıyım. Nedenle
rini açıklamak oldukça uzun sürer.

CAHİT ANGIN (CHP Merkez Yö
netim Kurulu Üyesi ve Çorum Millet 
vekili) : İdam cezasının kaldırılma
sına taraftarım. Artık insanîan öl

dürmek bir ceza olma niteliğini kay
betmiştir.
• Banş — 12 Kasım 1971

ÇETİN YILMAZ (CHP Merkez Yö
netim Kurulu Üyesi ve İçel Milletve
kili) : Çağımızın cezalan arasında, 
İdam cezalarının bulunmaması, hüma 
nist düşünceye uygun düşmektedir.

YAŞAR AKAL (CHP Merkez Yöne 
tim Kurulu Üyesi ve Samsun Millet
vekili) : İdam cezalarının kaldırılma 
sına taraftarım. İnsan hayatının insan 
eliyle alınmasını kabul etmek imkâ  ̂
sız.

KEMAL ATAMAN (CHP Ankara 
Milletvekili) : İdam cezalarının kal 
dırılmasına taraftanm. Düzen bozuk 
îuğunun insanlar üzerindeki baskısı, 
onları bir takım suçlara itmektedir. 
Gerçekte suçlu kişi değil, düzendir 
İdam cezalarının aleyhindeyim ve 
kalkmasına taraftarım
•  Banş — 14 Kasım 1971

CELAL KARGILI — İdam ceza-
iannm kalkması ile ilgili meclise sun 
duğu kanun teklifini desteklemeleri 
için Başbakan ve Siyasî parti başkan- 
ianna birer telgraf yazmıştır. Aynca, 
Türkiye Barolar Birliğine de gön
derdiği bir telgraf ve kanun tasansı 
nın incelenmesini ve görüşmelerinin 
efkân umumiyeye açıklanmasını is
temiştir.

AHMET YILDIZ (Tabiî Senatör) : 
Cezadan beklenen düzeltici etkiye 
fırsat bırakmaması, yaşama hakkının 
özünü yok etmesi ve aslında insan
ların bir kısmına öbürlerinin canını 
alma gibi tanrısal bir güç tanıması 
bakımından ölüm cezalanna karşıyım. 
Herhangi bir yarar sağladıklarına da 
inanmam. Dünyada da insan hakları 
na saygılı bütün uygar ülkelerde ya 
kaldırılmış, ya da uygulanmaz halde- 
dedir. En gerekli sanılan bir kimse
nin idam edilmemesi daha bir çok 
kimsenin ölümüne neden olması hal
lerinde dahi ölüm cezalan hiçbir o- 
lumlu sonuç vermemektedir.

•  Banş — 15 Kasım 1971

Nevşehir Miletvekili Selahattin 
Hakkı Esatoğlu, Zonguldak Milletve
kili Bülent Ecevit, Ankara Milletve
kili Mehmet Aslantürk, Konya Millet 
vekili Orhan Birgit, İstanbu Milletve- 
kii Necdet Uğur, Trabzon milletveki 
kili Mehmet Aslantürk, Konya Millet 
vekili Orhan Birgit, İstanbul M. Ve 
kili Necdet Uğur, Trabzon M Veki 
li Çoşkun Kragözoğlu, Konya Millet
vekili Mustafa Ustündağ ve Tekirdağ 
Milletvekili Yılmaz Alpaslan tara
fından imzalanan bir önergede şöyle 
denilmektedir : «Teklifimiz, uygar 
ulusların, uygulanmalarından da esin 
lenmiştir. Örneğin, Portekiz, Hollan 
da, Nikaragua, Honduras Kansasma 
ine, Norveç, İsveç, Danimarka, Ispan 
ya, İsviçre gibi ülkeler yıllar öncesi 
ölüm cezalarını yliıjirlüJkten kaldır 
mışlardı.»

Sekiz CHP milletvekili tarafından 
verilen kanun teklifinde, Türk Ceza 
Kanunu ile askerî ceza kanunundaki 
bütün idam cezalarının kaldırılması 
ile «hıyaneti vatanîye kanunu»nun 
İkinci ve üçüncü maddelerinde yer 
alan ölüm cezası yerine müebbed a- 
ğır hapis cezası konulmasını öngör 
inektedir.»

İBRAHİM ÖZTÜRK (Maraş Bağım 
sız Milletvekili) : Sayın Kargılımın 
ölüm cezasının kaldınlması konusun 
da yapmış olduğu kanun teklifini bas 
ta imzalayanlar arasmdayım. Bu 
gün insanlığın ulaştığı uygarlık dü 
zeyinde ve gelişmiş olan modern hu 
kuk kuralları içinde insanların ken 
di hem cinsleri tarafından hayatlar 
na son verilmesini doğru bulmuş 
rum.

Eski TİP Genel Başkanı ve yt 
hudi Nazım Hikmet’in teyze çocuğı 
Mehmet Ali Aybar, Celâl Kargılı’nı* 
meclise sunduğu kanun teklifinin ge» 
çekleşmesi için ilk imza atanlar arr 
sındadır
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— Sıkıyönetim Mahkemelerinde verdikleri ifade 
ier ve yaptıkları savunmalarla gerçek yüzleri 
meydana çıkan kızıl şebekeler, şahit, savcı ve
mahkeme heyetinin şahsında en aziz varlıkları
mıza hakaret etmektedirler. Resimde mahkeme
leri müdafaa safhasına gelmiş olan ve hakların
da idam istenen Mahir Çayan ve grubu görülü
yor.

Sıkıyönetim 
Mahkemeleri ve

Komünistlerin Aranmaları Devam Ediyor
Sıkıyönetim mahkemelerinde bu hafta yine 

askerî savcılar ve ordu mensubu şahitlerin şah
sında Türk ordusuna hakaretler yağdırılmış, mil 
leti kızıl emperyalizme peşkeş çekme çabası için 
de yakayı ele verenler, millet adına (!) savun
malar yapmışlardır.

Ankara 2 numaralı sıkıyönetim mahkeme
sinde görülmekte olan TÖS davasında sanıkların 
sorgularının yapılmasına devam edilmiştir. Bu 
hafta içerisinde yapılan duruşmalarda tahliye 
edilenlerle birlikte tahliye olanların sayısı 5CTye 
ulaşmıştır. Tahliye olanların bir kısmı da du
ruşmalardan vareste tutulmuşlardır.

SOLMAZER DAVASI
İstanbul bir numaralı Sıkıyönetim mahke

mesinde 15 Kasımda yapılan duruşmada sanık
lar ve avukatları tevsii tahkikat talebinde bulun 
muşlardır. Savcının da isteği ile tahkikatın ge
nişletilmesi için 60. in üzerinde şahidin dinlen

mesine, 20’nin üzerinde dosya ve evrakın da çe
şitli mahkemelerden celbine karar verilmiştir. 
ALPTEKİN DAVASI

16 Kasımda İstanbul bir numaralı sıkıyöne
tim mahkemesinde Cihan Alptekin ve soygun or 
taklarının duruşmalarına şahitler dinlenilerek 
devam edilmiştir. Sanıkların evlerini kiraladıkla
rı Ayşe Adıgüzel, Makbule Türkmen, Binnaz U- 
ğur ve Deniz üsteğmeni İskender Targaç şahit 
olarak dinlenmişlerdir.

Üsteğmen Targaç ifadesinin bir bölümünde; 
«evimizi soyan sapık ideolojilere sahip şehir e§* 
kıyası Cihan Alptekin hücresi mensuplarıdır» 
demiştir. Bu sözler üzerine bütün sanıklar bir
den «eşkiya babandır üniformalı namussuz eşki» 
ya» diye bağırarak şahidin üzerine yürümeye 
kalkmışlardır.

Ömer Ayna oturduğu yerden içerisinde şim 
diye kadar beslediği orduya karşı olan kinini 
kusmuş ve «ulan üniformalı it, köpek herif, na-

Devlet Bakanı Milletin 
İdeallerini Dile Getiriyor

359 sayılı TRT Kanununun değiştirilmesine 
ait tasarının, Millet Meclisi Geçici Komisyonun 
da görüşülmesi esnasında konuşan Devlet Baka
nı Mehmet Özgüneş, dış Tiirkler ve TRT mese
lesine memnuniyet verici bir isabetlilikle temas 
etmiştir.

Geçen hafta Ankara’da çıkan bir derginin 
din ile ilgili sorularını da cevaplandıran Özgü
neş, İslâm dininin müsbet ilimle tenakuza düş
meyeceğini, bilâkis müsbet ilmin bugün tetkik 
ettiği mevzuları asırlar önce ortaya koyuşunu, 
İlmî şekilde izah etmiştir. Aşağıda sayın Devlet 
Bakanının din ile ilgili olarak tevcih edilen so
rulara verdiği kısmî cevaplan bulacaksınız.

Soru: İslâm dini ile pozitif bilimler arasın
da bir çelişki olamayacağını söylediniz. Oysa, di 
nin «Nas»ları sabit kaldığı halde bilim sürekli 
olarak bir evrim içinde... Gelişen bilim ile «Nas» 
lan sabit dinin çelişmemesi nasıl oluyor?

Cevap: Dinin bazı «Nas»lara dayandığı, oy
sa bilimin sürekli bir evrim içinde bulunduğu 
doğru... Ancak, bu gerçekler din ile bilimin çe
lişmesini gerektirmez. Bir örnek: Atmosferin
traposfer ve stratosfer tabakaları var. Yağmur
lar, rüzgârlar, fırtınalar, bütün klâsik meteoro
lojik değişmeler traposfer tabakasında oluşur. 
Traposferin üstündeki stratosfer tabakası sükû
net içindedir. Bunun gibi, pozitif bilimler sürek
li bir evrim içindedir. Ama din, bu değişimin üs
tündedir. Çünkü İslâm dini genel kurallar vaze
der. Bu kurallar değişmez. Bilimler, bu genel ku 
ralların uygulamasına ışık tutar.

Soru: Bilimsel keşiflerin dinî İnançları za
yıflatması konusunda ne dersiniz?

Cevap: Bilimsel keşifler ,din! inançları za
yıflatmak şöyle dursun, onlan takviye ederler. 
Bir misal de bunun için verelim: Copernicus’dan

önce arzın sabit olduğu, güneşin ve gezegenlerin 
onun etrafında döndüğü kabul edilirdi. Ve bu 
na bilimsel bir gerçek olarak inanılırdı. Oysa 
Kur’anı Kerimen «Yasin» sûresinin 38, 39 ve 40 
mcı ayetlerinde, güneşin kendi mihveri etrafın
da hareket ettiği, güneş, ay ve yıldızların ayrı 
ayrı feleklerde yüzdükleri, devirlerini tamamla- 
dıklan beyan buyurulmaktadır. İslâmiyete karşı 
olanlar, bu beyanı Kur’anı Kerim aleyhinde ku) 
lanmak istemişler ve Kur’anı Kerim’in bilimle 
çeliştiğini iddia etmişlerdir. Ancak, 1795 yılında 
cCopernicus Sistemi» ortaya konulunca bilimsek 
gerçekler, inkâr edilmez bir açıklıkla belirmiş, 
ayetler daha iyi anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere son günlerde Irak’ta yaşayan 
Türklere karşı kısmen jenoside varan bir sindir 
me hareketi tatbik edilmektedir. Basında da ak
tüel hale gelen mevzu hakkında da görüşlerini 
ortaya koyan Özgüneş, devletin güçsüz olduğu 
devirlerde dış Türklerle ilgilenilemediğini, an
cak sonraları durumun değişmesi üzerine dış 
Türklerle alâkaların kısmî olarak başlatıldığını 
söylemiştir. Dış memleketlerdeki Türklerin ide
olojik yapılarını kaybetmemek için yapılan ça
lışmaların, Rusya’nın etkisiyle yön değiştirdiği 
ni belirten Devlet Bakanı, sözlerini «Şahsen Ker 
kük’lü Türk'ü, Ankara!ı. Türk’ten ayırmam» şek 
linde bitirmiştir.

Devlet Bakanı bu müsbet konuşmalarıyla. 
Türk milletinin devlet kademelerindeki yetkili 
İer ağzından yıllar var ki, duymağa hasret oldu 
ğu hususları ortaya koymuş bulunmaktadır, Te 
mennimiz, bu tür milletimizi memnun eden ko 
ntışmalar, icraatta da aynı paralelde devam et- 
sin. Düşmanlanmızı sevindirecek, kozmopolit 
lerce alkışlanacak ve milletimizi mahzun edecek 
hareketler mesullerden zuhur etmesin.

mussuz, Amerikan uşağı, Anayasayı bozanların 
köpeği» diye bağırmıştır. Yapılan bu hakaretler 
üzerine mahkeme heyeti Ömer Ayna’yı salondan 
dışarı atmıştır.

Söz alan Alptekin: «Bu şahit doğru söyle 
miyor, kendisi buraya kasten bize hakaret etme
si için getirilmiş, mahkemenin havasını bozan 
kendisidir. Biz kendisinden asgarî bir şahit gibi 
ifade vermesini istiyoruz.» demiştir.

Zerruh Vakıfahmetoğlu, «Salon züppesin? 
sorulsun. Tüvist yapmasını biliyor mu?» diye ba 
ğırmış. Oktay Kaynak ise, «Bu adam Amerikan 
uşağıdır ve namussuzun namussuzudur» diye ko 
nuşmuştur. Oktay Kaynak da salondan dışarı çı 
karılmıştır.

Komünistlerin zaman zaman açığa çıkardığı 
ordu düşmanlığı, bütün gayretlere rağmen yine 
gizlenememiştir, Tarihimizde bir ibret dersi ola 
rak her zaman akıllardan çıkmayacak bu hadise 
aynen zapta geçilmiştir. Dün ellerindeki silah 
larla Türk ordusunun şerefli temsilcileri Mevlüt 
Meriçlere ateş edenler, bugün ellerinden silahı 
alındığı için sadece küfretmekle kinlerini açıkla 
maktadırlar,
ÇAYAN SAVUNMALARINI OKUDU

İstanbul üç numaralı sıkıyönetim mahkeme 
sinde idam talebi ile yargılanan Mahir Çayan ve 
hücre arkadaşlarının savunmalarına geçilmiştir
17 Kasımda yapılan duruşmada beş kişi adına 
hazırlanan ortak savunma Mahir Çayan tarafın 
dan okunmaya başlanmıştır.

Milletimizin hiçbir zaman tasvip etmediği 
ve edemeyeceği kendi millî bünyesine tamamiy 
le aykırı olan şehir ve kır gerilla hareketlerini 
millete maletmeye çabalar tarzda yapılan savun 
malarda ayrıca peşin hükümlülükle hareket edi1 
diğini de söyleyerek şöyle denilmektedir: «Bizim 
hakkımızda ölüm cezası çok önceden verilmiştir 
Bu mahkeme dünya kamu oyunu aldatmak için 
yapılmaktadır. Şadi Koçaş ölüm cezası verilecek 
diye söyledi. Bu yüz karasıdır, Sadi Koçaş’a da 
hükümete de bu karan dikte ettiren Amerikan 
emperyalizmidir.»

Sanıklar savunmalarının hukukî yönlerini 
daha tam olarak hazırlayamadıklarını söyleye
rek mahkemenin ileriki günlere atılmasını iste
mişlerdir. Duruşma 24 Kasıma tehir edilmiştir 
ARAMALAR GİZLİLİK İÇERİSİNDE 
YAPILMALIDIR

Sıkıyönetim mahkemeleri devam ederken, 
henüz yakalanamayan komünistlerin aranmaları 
na hız verilmiştir. Üsküdar mevkiinde bekçilerle 
yapılan çatışma sonunda yaralanarak kaçan iki 
kişinin ve diğerlerinin yakalanması için çeşitli 
yerlere baskınlar yapılmaktadır. Bu aramalar 
sırasında çeşitli gazetelerde boy boy resimlerle 
aramanın yapıldığı yerler ve yapılması muhte 
mel olan yerler belirtilmektedir. Bu gibi gaze 
telerle komünistler arasında direkt veya endi 
rekt münasebet olabileceği düşünülerek arama 
ların selâmeti bakımından gizlilik içerisinde yu 
r ütül meşinde mutlaka fayda vardır.

Nitekim ODTÜ hadiseleri dolayısıyla aran 
makta olan Erhan Erdoğmuş’la o zaman bir ga 
zetenin yaptığı röportaj bu ihtimalleri kuvvet 
lendirmektedir.
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CİA'yı Kimler Yönetiyor
Newswee>k dergisinin verdiği bir habere gö

re, ABD Cumhurbaşkanı Nixon, Amerikan İs
tihbarat teşkilâtı CİA hakkındaki görüşlerini 
açıklamıştır. Nixon’un çok gizli kaydını taşıyan 
muhtırasında «Merkezi Haber Alma Dairesi»nin 
(CİA) faaliyetleri eleştirilmiş teşkilâtın kendi
sine ayrılan paralan gelişigüzel sarfettiği, olay- 
lan çözümlemesinden daha çok, haber toplama
ya yöneldiği ve bunda da muvaffak olamadığı 
belirtilerek suçlanmaktadır. Belli başlı bazı ha
diselerle de bu başarısızlığını anlatmaktadır. Ve 
CİA’nın yeniden düzenlenmesini istemektedir.

Bilindiği gibi CİA, Amrikan istihbarat ve ea 
susluk teşkilâtıdır. Amerikan milletinin menfa
atlerinin korunmasında, beynelmilel politik or
tamda kendine lâyık olan yeri almasında ©n bü
yük vazifeyi sırtlanması icabeder. Bir devletin 
istihbarat teşkilâtı, o devletin eli, ayağı, gözü, 
kulağı velhasıl herşeyidir. Zira istihbarat; düş
manın imkân ve kabiliyetlerini, hassas noktaları 
ve muhtemel hareket istikametleri hakkında bil 
gi verir. Bunun yanında düşman istihbaratına 
karşı koymayı da ihtiva eder. İşte bunun için
dir ki, istihbarat teşkilâtı sağlam olmayan, mil
letinin menfaatlerine çalışmayan bir devletin 
yaşama şansı tesadüflere kalmıştır. Bu da müm 
kün değildir.

Nitekim Hitler’in kısa zamanda gelişen ve 
kuvvetlen;** hareketinin mağlubiyeti buna dayan 
maktadır. İkinci adamı olarak bilinen Borman’ın 
bir Sovyet casusu; Canarisin bir Yahudi olması 
Hitler’in mağlubiyetini hazırlamıştır. Yine Çin 
gizli emniyet teşkilâtının en mühim mevkiinin 
bir komünist ajan tarafından işgal edilmesidir 
ki, Çinlin komünizmin kızıl pençesine düşmesine 
mani olamamıştır,

Napolyo'nun kendi mağlubiyetini izah eden 
şu sözleri, istihbaratın önemini anlatması bakı
mından enteresandır.

Napolyon Bonaparte Sainte-Helene'de: «Be
ni mahveden Ruslar mı oldu? Hayır, yanlış ra
porlar, budalaca entrikalar, ihanet, dalkavukluk
lar ve daha birçok şeyler ki, bir gün belki 
meydana çıkacak ve siyasetle savaş alanında 
beni suçlayabilecekleri iki büyük hatayı hafifle
tecek veya mazur gösterecektir.» (A. de Cha- 
teaubnand. «Mezar Ötesinde Anılar. Eh. 217»)

İşte Amerikan istihbarat teşkilâtı olan CİA, 
tamamen Amerikan milletini Yahudiye köle ya 
pan bir faaliyetin içerisindedir. Bünyesinde bu
lundurduğu Beynelmilel Yahudiliğin mutemet 
adamları vasıtasıyla toplanan haberler ve bun
ların istediği şekilde birleştiren, düzelten ve yo 
rumlayan kimselerin bir Yahudi olması CİA'nın 
mahiyetini açıklamaya kâfidir.

Newsweek dergisinin verdiği habere göre

— Beynelmilel Yahudiliğin Amerikan siyasi ve 
İktisadî hayatında elde ettiği hakimiyet, istihba
rat teşkilâtında da aynen mevcuttur. Iienry Kis- 
singer vasıta siyle Yahudilik, Amerikan Merkezî 
Haber Alma Teşkilâtı (CİA) yi İsrail gizli ser
visi Şimbet’in bîr şubesi haline getirmiştir. Re
sim. CİA'nın birkaç merkezlerinden birisini gös
teriyor.

CİA’nın raporları Nixon'a şu şekilde iletilmek
tedir. «(Her sabah CİA’nın siyah bir Plymottth’u, 
«Cumhurbaşkanına günlük rapor» başlıklı gri, 
kabın bir dosyayı Beyaz Saray’a erken saatlerde 
ulaştınr. Bu raporun ancak üç kopyası daha 
vardır. Bunlar da Dışişleri Bakam William Ro- 
gers’e, Savunma Bakanı Melwin Laird’e ve Ada 
let Bakanı John MitcheU’e gider.

Ne var ki, Cumhurbaşkanı bu kalın dosyayı 
okumak zahmetine katlanmaz, bunun yerine, gü
venlik konularındaki baş danışmam doktor 
Henry Kissinger’den bu raporu özetlemesini is
ter.»

Bilindiği gibi H. Kissinger 1938 yılında Nazi 
Almanyasından kaçmış bir Yahudidir. Ve bugün 
Nixon’un baş danışmanı olmuştur. Başkan Nix- 
on’un yaptığı bütün toplantılara katılmaktadır. 
Hergün saat 9’da Nixon’un özel odasına girer ve 
45 dakika süren gizdi bir konuşma yapar. Beyaz 
Saray'da alınacak bütün kararlar Kissinger’in bu 
lunduğu ve çoğunun başkanlığını yaptığı toplan 
Marda alınmaktadır. 21 Aralık 1970 tarihli Der 
Spiegel dergisi bu hususu şöyle belirtmektedir:

«VVilliam Rogers. Sniro Agnew, Melvin Laird, 
George Limaln, Marshall Green, Josef Sisco, 
Martin Eillenbrand, David New$on, Charles 
eden de Henri Rissinger’dir. 
lar H. Kissinger’in talimatlarıyla hareket etmek 
mecburiyetindedirler.

Baş müşavirler grubu adıyla anılan teşkilât, 
siyasî plânlar hazırlamakta olup başkanı H. Kis
singer’dir. Diğer üyeleri de CİA’nın mensupları
dır. Savunma programı mücavirler komitesi, sa
vunma plânlarım hazırlamakta olup başkanı yine 
Kisslnger’dır. Bakanlar komitesinin üyesi yine 
Kissînfifer’dir. Waslı»ngton özel aksiyon grubu 
her türlü krize tedbirler alır. Başkanı Kissinger’ 
dlr. Beynelmilel hadiseler ise Josef Sisco, David 
Newson, Charles Mıyer ve Kissinger gibi Yahu- 
dilerin kontrol ündedir.»

Kissinger’in Beyaz Saray'da nasıl bâr mev
kii işgal ettiğini gösteren bir krokiyi mecmuamı 
zin eski sayılannda yayınlamıştık. Ve etrafında 
kimlerin olduğu da açık açık görülmekteydi

CİA'nın raporlannin önce Kissinger’e gelme 
si, Kissinger'in siyonizmin mutemet adamı olma
sı ve gelen raporları isteği şekilde yorumlaya
bilmesi, düzeltmesi ve ondan sonra ancak Nix- 
on’un eline geçmesi bize ister istemez şunu ha
tırlatmaktadır. «CİA, İsrail İstihbarat Teşkilâtı 
olan ŞİMBETîin bir şubesi midir?» Ve hadise
ler şunu göstermektedir ki resmî olmasa dahi, 
gayri resmî olarak CİA, ŞİMBETin bir şubesi 
haline getirilmiştir. Nitekim CİA başkanı Ric- 
hard Helms’in bîr ay kadar önce İsrail’e yaptı
ğı ziyaret çok memnunlukla karşılanmıştı. Bu
dun manası bugün daha iyi anlaşılmaktadır.

CİA'nitıt Kissinger kanalıyla vermiş olduğu ra 
porlar ABD yöneticilerini yanlış kararlara şev
ketmişler ve Amerika’yı dünva ülkeleri arasın
da kötü duruma düşürmüşlerdir.

Aslında Amerikan milletinin hiçbir menfa
ati olmadığı halde, sırf Yahudi para babalarının 
silâh satışını temin için devamlı uzatılan Viet
nam /harbi, Ortadoğu meselesi, Amerika’nın yıkı
mını hazırlamaktadır. İnsanlığa bir kızıl cehen
nem hazırlama gayreti içerisinde bulunan  ̂Kızıl 
Çin’in Birleşmiş Milletlere alınması mazlum mil 
leblerin protestosunu artıracaktır. Bunu temin 
Mıyer gibi kimi Yahudi, kimi mason politikacı-

Eğer Nixon, gerçekten Amerikan milletinin 
huzurunu, refahını ve dünya üzerindeki gerçek 
yerini almasını istiyorsa, etrafını bir ağ gibi sa
ran Yahudileri mutlaka tasfiye etmelidir Ame
rikan siyasî. İktisadî ve askerî hayatına hakim 
olan Beynelmilel Yahudiliğin mevcudiyeti de
vam ettiği müddetçe, Amerikan milleti buhran
dan kurtulamayacaktır Buhranın baş mesuîü ise 
Beyaz Saray'ı bir ağ gibi ören Amerikanın bü
tün imkânlarını kasalarına aktaran Yahudi şe
bekesidir.

Nixon etrafını saran bu hiyanet şebekesini 
bertaraf etmedikçe, ABD'yi girdiği çıkmazlar
dan kurtaramayacaktır.
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Üaştaralı 5, Sahife<.
mim sağlamak ve demokrasiyi yaş * 
ma ve kökleştirme çabaları. Bu te 
min için nelere tevessül edildiği 
hangi tedbirlere başvurulduğu herke 
sin malumudur. Diğer tarafta ise de 
mokrasi ve parlamento düşmanlığı, 
onu yıkma teşebbüsleri. Bunu temin 
için de nelerin yapıldığı, ne gibi ri 
zikolîarın göze alındığı sıkıyönetim 
mahkemelerinden iyice farkedilmek 
tedir.

Komünistler parlamentoyu ve de
mokrasiyi daima bir imkân olarak 
kabul etmişler ve parlamento imkân 
larından komünizm istikametinde 
faydalanmak istemişlerdir. Kendile
rine milletçe bu imkân tıkanınca o* 
nu yıpratmak, milletin gözünde iş 
yapamaz bir müessese olarak tanıt
mak ve bu propagandaların netice
sinde onun lüzumsuz olduğunu ka
bul ettirmektir. Bu taktik dünyanın 
birçok yerinde denenmiş ve azçpk 
semeresini vermiş bir taktiktir.

Şimdi komünistler 1969 seçimlerin 
den bu yana bilhassa 12 Martla bir
likte memleketin yeni bir döneme 
girmesiyle bu gayretlerine hız ver
mişlerdir. Parlamento dışı muhalefet 
diye ihdas ettikleri bir düzmece ile 
kendi kendilerine gelin-damat olmak 
ta, güya efkân umumiyeyi temsil «t 
tiklerini söylemektedirler. Bunlara 
sorarsanız, parlamentonun yaptığı 
iş ancak komünistlerin arzularına uy 
gün »temayüllerine paralel ise o za
man parlamento dürüst çalışıyor, iş
ler iyi gidiyor. Aksi halde bu par
lamento tutuculardan, burjuvalar
dan, halk düşmanı ve emperyalizmin 

' uşağı olan kimselerden teşekkül et
miştir. O halde bu parlamento em- 

i peryaMzmin aletidir. Buna son veril
melidir. Nasıl son verilmesi icabedi- 
yorsa öylece son verilmelidir. 

Komünist ülkelerle antlaşmalara 
f müsamaha ederken parlamento iyi

dir. İşe yarar. Komünizme karşı o- 
lunca bu mecHsi gericiler doldurmuş.

îşte memleketteki ortam budur. 
Demokrasi ve parlamento yeni hü
cumlarla karşı karşıyadır Parlamen 
ta çalışmalarındaki kısırlık, iç çekiş, 
meler, komisyonlardaki gergin at
mosfer ve çirkin suçlamalar komü
nist iddialarına mesned olacak ve 
propagandalar kuvvetlenecektir. Da 
ha şimdiden Senatonun bünyesinin 
yenilenmesi v.s. ayaklarından art ni 
yetler açığa çıkmaya başlamıştır.

Parlamento ve parlamenterler hem 
dış dünyaya karşı hem de içdeki bu 
bozguncu propagandalara karşı bir 
imtihan halindedir Bir vesileyle da 
ha ifade ettiğimiz gibi bir müessese 
yalnız dışandan gelen taarruzlarla 
yıkılmaz. İçdeki çatlaklar, hizipleş 
meler de dışarıdan gelenlere yardım 
cı olur. Demokrasi ve parlamento i- 
çinde en büyük tehlike burada yat 
maktadır Eğer bu noktaya gereken 
hassasiyet gösterilmezse bu maksada 
matuf bütün gayretler boşa gider, ar 
lınan tedbirler meşnedsiz kalır 

Parlamento çalısmalannda. hükü
met ve parlamento münasebetlerin
de sürtüşmelerden kaçınılmalıdır. 
Her grup kendi bünyesindeki sivrile 
rin kulağım çekmesini bilmeli ve bu 
yönde örnek olmalıdır Zannediyoru2 
ki bu yönüyle en azından itidal tav 
siye edilecek şahıslar vardır. Ve 
bunlara gerekli uyarmalar parlamen 
to ve hükümet içinden de yapılmalı 
dır.

Ümit ediyor ve bekliyoruz.

SAYFA : 7



İktisadî Hayatımız

Günden güne ar
tan ve İktisadî hayatımızı tehdit eden işsizliğin 
•nüne geçmesi için radikal ve millî tedbirler
İtekleniyor,

Son günlerde ve haftalarda Türkiye’yi ve 
milletimizi, öteden beri kendisini zaten hissetti
ren ekonomik buhran, olanca şiddetiyle tesiri al
tında bulundurmaktadır. Malî bir istikrarsızlık, 
arka arkaya gelen zam ve vergiler, ticaret haya
tında görülen durgunluk ve hareketsizlik, bütün 
Türkiye’yi bir ateş gibi saran pahalılık, milleti, 
tahammülü cidden güç bir sıkıntı ve ızdırabm 
içine sokmuştur. Milletin, çeşitli ve çok yönlü 
bir buhran dalgasının kâbusu altında öteden be
zi zaten gülmeyen yüzü, son günlerde daha da 
gerilmiş ve daha da asabileşmiştir. Bir taraftan; 
hayatının, tarihinin, dininin ve memleketinin, 
komünist şakilerin tecavüz ve hakaretlerinden 
kurtarılmasının sevinci içinde bulunurken; diğer 
taraftan ekonomik hayatının, ancak felâket keli
mesiyle ifade edilebilecek bir durumla iç içe bu
lunması, cidden ızdırap vericidir. Evine, ailesi
nin ihtiyaç duyduğu en zarurî bir gıda maddesi
ni, çocuklarının giyecek ve yiyecek ihtiyaçları' 
m alamadan dönen bir babayı düşünün. Böyle 
bir babanın duyduğu iç ezikliği, uğradığı mane
vî sıkıntı, işkencelerin en acısıdır. İşte milleti
mizin bu durumda olan büyük bir ekseriyeti; 
devlet yetkililerinin de vehametini belirttikleri 
tehlikeli bir canavarın tehdidi altındadır. 7

Son günlerde demir, kömür vesaire gibi dev 
let mamüllerine yapılan yüzde 100 ve hattâ bu
nu aşan bir zam, milletin hangi ferdini güldüre
cektir?.

Gelinlik kızma çehiz hazırlarken, ya da tah
sildeki evlâdına kitap ve mesken parası birik 
tirirken; kullanacak suyundan, ışıtacak elektri 
ğinden, yakacak gaz yağından, mektup kâğıdın 
dan, giyecek ve yiyecek gibi en tabiî ihtiyaçla 
nndan, yapılan zamlarla vergi üstüne vergi tah 
sil edilen bir babanın, hayatının hangi devresin 
de yüzü gülecektir?.

Millet, insafsız bir kontrolsüzlüğün zam tah 
rikçiliğini yapan gayri millî unsurlardan kaçar
ken devlete bağlı kuramların da yüzde 50 ye 
yaklaşan bir zamla, bu zam furyasına katılma
ları, milleti cidden yürekten yaralamıştır.

Geçen aylarda, lüks tüketimi hedef almak
la isabetli bir karar olduğu söylenen işletme 

vergisinin, bu devrede ana ihtiyaç maddelerini 
de içine alacak şekilde genişletilmesi, yurt ça
pında bir nefretin doğmasına vesile olacaktır. 
Meselâ, bilumum lokantaların, kahvehane ve kı 
raathanelerin, seyyar satıcılar ve bahçe işletici
lerinin, işletme vergisine tabi tutulması, millet 
bünyesinde tamiri güç yaralar açacaktır.

Öte yandan Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Kon 
jonktür Dairesi, altın fiatiannın yükseldiğini 
açıklamıştır. Bu durum, fiatlarin daha da yükse
leceğini göstermektedir. Altın fiatının yükselme
si, paranın değerinin düştüğüne işarettir.

Merkez Bankası tarafından yayınlanan bir 
bültende açıklanmıştır ki, son sekiz yıl içindeki 
fiat artışları yüzde 57’yi bulmuştur.

En fazla fiat artışının ise 1970 yılı Temmu 
zundan 1971 yılı Temmuzuna kadar geçen süre
de olduğu görülmüştür ki bu nisbette yüzde 32’ 
dir.

Fiatlar böylesine artarken ve millet hayat 
pahalılığından şikâyet ederken bazı devlet yet
kilileri de halka yol gösterme gayretindedirler.

Meselâ; Ticaret ve Sanayi Bakanı Ayhan Çi- 
lingiroğlu, halkı pahalılıkla mücadeleye çağırmış 
tır. Böyle bîr davranışı biz, samimiyete vermek
teyiz. Ancak halk ve düşünebilen aydın çevre, 
haklı olarak şu suali soruyor:

Piyasada pahalılığı doğuran fiat artışlarının 
Ekseriyeti, Bakanlıklara bağıl müesseselerde olu 
yor. O halde saym Bakan Çilingiroğlu, halkı pa
halılıkla mücadeleye çağırırken, onun devıet mü 
esseselerine karşı göstereceği tepkiyi nasıl kar
şılayacaktır?.

Öyle yal. PTT’ye, Tekel’e, İETT’ye gelen 
zamıar devlet zamlarıdır. Et-Balık Kuramlarının 
yaptığı zamlar devlet zamlarıdır. İşletme vergi
siyle milletten alınan vergiler devlet vergileridir. 
Demir-kömür v.s. maddeıerine yapılan zamlar 
devlet zamlarıdır. Ve bunların da etkilediği ha
yat pahalılığına karşı halk, mücadeleye çağrıl
maktadır. Millet, sayın Bakanın bu çağrısına ha 
zırdır. Fakat devlet müesseseler! de icraatların
da halka yardımcı olmalı değiller midir?. 
HAYAT PAHALILIĞINI DOĞURAN 
SEBEPLER...

Resmî makamların ve bu arada yazar-çizer 
takımmin, içinde bulunduğumuz hayat pahalılı
ğına ve dolayısıyla bunun doğurduğu ekonomik 
krize sebep olarak gösterdikleri hususları şöyle 
sıralayabiliriz:

a) Yatırımların azalması, buna mukabil istih 
lâkin (tüketimin) artması.

b) Ulaşım güçlükleri.
c) Personel reformu ve toplu iş sözleşmele

rinin getirdiği imkânların, talebi artırması.
d) Paranın, devalüasyonla değerinin düşmesiy 

le ithalâtın ve yerli üretimin pahalıya elde edil
mesi...

Gazetelerde beyanat olarak geçen ve hayat 
pahalılığına sebep olarak gösterilen hususlar 
özet olarak bunlardır. Ancak konunun böyle-sat 
hî olarak değerlendirilmesi, bize hiç bir çözüm 
yolunun anahtarını vermeyecektir. Bu takdirde 
içinde bulunduğumuz ekonomik krize ve hayat 
pahalılığına bir çare bulamayacağız demektir. Öy 
leyse yukarıdaki hususları kalıplaşmış «demeçler 
yığını» halinden kurtaralım ve dinamik bir tah
lile tabi tutalım. Ümit ederiz ki birçok samimî 
arayışların bu yolda karar kılmaları, ekonomimi
zi içinde bulunduğu çıkmazdan kurtaracak ve gü 
nün meselesi olan hayat pahalılığına da pratik 
tedbirler getirilebilecektir.

PAHALILIĞIN GERÇEK SEBEPLERİ
Türkiye’de, öteden btfi*i gözlerden saklanmaya 

çalışılan bir husus vardır. Bu, millî bünyemizi 
bir kurt gibi kemiren gayri millî insanların si
yasî, ekonomik ve sosyal hayatımızda meydana 
getirilen krizlerin baş sorumlusu oldukları husu
sudur. Milyonları vurduktan sonra Yunanistan’a 
veya İsrail’e kaçan Yahudi ve Rum tüccarların, 
millî servetimize ne dereceye kadar kasdettikle- 
ri artık saklanamaz hale gelen bir husustur. An
cak bu kaçakların yanında dikkat çekeceğimiz 
bir başka husus da bu gayri millî unsurların, dö 
viz kaçakçılığı yanında, hayat pahalılanmasma da 
ne kadar müessir oldukları meselesidir.

Şurası, itirazı imkânsız bir gerçektir ki, bu
gün Türkiye’de fiat ayarlamalarını, ithalât ve İh 
racatımıza el koymuş olan gayri millî azın
lık tanzim etmektedir. Devlet müesseselerindeki 
tanzim işine de uzaktan-yakmdan tesir eden bu 
fiat ayarlaması, her fiat artışında ekonomimizi 
biraz daha gayri millî hale getirmektedir.

Hayat pahalılığında yatırımların azalmasın
dan ve istihlâkin artmasından bahsedilmektedir.
O halde düşünelim: Türkiye’de yatırım ve tüke
tim firmalarına hâkim olan güçler, hangi güçler
dir.? Bu güçlerin ideolojik ve politik temayül
leri nedir?. Yabancı ideolojilerin tahakküm ale
ti olan yabancı sermaye, ülkemizdeki yatırımla
rını ağır sanayi ve istihsal sahalarına değil tü
ketim sahasına yapmaktadır. T ü r k i y e ’- 
de istihlâk ekonomisi yabancı sermaye tarafın
dan kamçılanmakta ve ülkemiz açık bir pazar ha 
line getirilmektedir. Böylece yabancı sermaye 
ile birlikte ekonomimize hâkim olan yüzde 3 lük 
bir azınlık, fiat ayarlamasını, artan bir hızla plân 
layacaktır. Beynelmilel sermayenin ve güçlerin, 
Türkiye’deki ajanlarına bu hususta verdiği tali
matı hatırlayalım.

«... Spekülâsyonu (karaborsayı) sanayinin

temeli haline getirmek gerekir. İktisadî sarsıntı 
lar gayri memnun ve cesaretsiz cemiyetler mey
dana getirecektir. Bu cemiyetler, siyasete ve di
ne karşı mutlak bir nefret duyacaklardır. Onla
rın bundan böyle yegâne rehberi altın olacak
tır. (Protokoller: Fasıl, 4, Paragraf: 4)

Bugün 390fl civarındaki ithalât ve ihracat
çının 3500 ünün gayrı millî unsurlardan olduğu
nu düşünecek olursak karaborsanın ve fiat artı
şının, hangi eller tarafından yapıldığını kestir 
mek zor değildir. Hele aynı Yahudi talimatının 
aşağıdaki cümlelerini de gördükten sonra, hayat 
pahalılığının gerçek failleri ortada sırıtıp kala
caktır.

«...Ücretleri artıracağız. Fakat ücretlerin ar 
tışı ile birlikte birinci derecede ihtiyaç madde 
leri fiatlarını da pahalandıracağımızdan, işçile
rin, ücret artışından hiçbir istifadeleri olmaya
caktır. (Protokoller Fasıl: 6, paragraf: 7)

Türkiye’de yatırımların, istihsaı ve istihlâk 
ekonomisinin, ithalât ve ihracatın bünyesi tahli
le tabi tutulacak olursa şimdiki ekonomik bünye 
nin millî değil, gayri millî olduğu görülür. Bir 
ekonominin milliliği istihsalin, inkısam ve istihlâ 
kin ancak millî ihtiyaçları karşılamak maksadiy 
le kurulup kurulmadığın* gere ta? a edilir. Ne 
yazık ki, Türkiye’de ekonomi, millî ideallerin 
murakabesinden mahrumdur İstihsalde hedefsiz 
lik ve p^ânsızlık, inkısamda adaletsizlik istihlâk 
te ise lüks ve israi ekonomik bıinyeyi kemir
mektedir. Elbette kemirecektir. Çünkü Türkiye* 
deki istihsal ve istihlâk politikası, millî ihtiyaç
ları karşılamaktan ziyade gayri millî ideolojile
rin ve unsurların menfaatlerine göre tanzim 
edilmektedir. Bunun içindir ki, fiat plânlama
sında bir istikrar temin edilememektedir. Türk 
parasının satmalma gücü hergün değişmektedir. 
Bu ise piyasada devlet itibarını zedeleyicj dediko 
dulara yol açmaktadır. O halde devlet itibarının 
korunması için milletin içinde boğulmakta oldu
ğu hayat pahalılığına pratik ve köklü tedbirlerin 
âcilen bulunması gerekmektedir. Bu, aynı za
manda komünistlerin, İktisadî buhranı istismar 
etmelerine imkân vermeyen bir husus olacaktır.

Bir taraftan vatana kasteden hainleri teczi 
ye ederken diğer taraftan onlara istismar imkân
larının hazırlanması, komünislerin, yeniden dev
let yıkıcılığına başlamalarını temin eder.

Gözden uzak tutulmaması gereken noktalar 
dan birisi de gayri millî unsurların, süratle me  ̂
dana getirdikleri hayat pahalılığı vasıtasiyle kô  
münist faaliyetlere zemin hazırlamalarıdır. 
HAYAT PAHALILIĞINA KARŞI ALINACAK 
TEDBİRLER NELER OLMALIDIR?

Son günlerin en çok konuşulan meselesi ha
line gelen hayat pahalılığı, fiat artışları, yeni 
zamlar ve vergiler, hemen bugünün doğurduğu 
bir netice değildir. Bu, senelerdir ekonomimizi 
darbeleyen plânsız ve hedefsiz davranışların, mil 
lî servetimizi gayri millî sermayeye peşkeş çe
ken adice oyunların meydana getirdiği bir neti
cedir. Dolayısıyla, günlük ve bir iki noktaya in
hisar eden tedbirler hiç bir derde deva olamaya 
çaktır. Bu mevzuda köklü ve çok yönlü tedbir
lerin alınmasına şiddetle ihtiyaç vardır. Bir ma
kalenin dar çerçevesi içinde, almması tavsiye 
edilebilecek millî ekonomik tedbirler şunlar ola 
bilir:

a) Türk ekonomisi gayri millî sermayenin 
kontrolünden alınmalı ve milli ideallerin mura
kabesine tevdi edilmelidir. Bir misal olarak en 
son açıkamalara göre 967-1970 yıllarında Türki
ye’ye 112,9 milyon dolar yabancı sermaye gir
miş ve 121,9 milyon dolar kâr transfer etmiştir. 
Görülüyor ki, Türkiye’ye gelen yabancı sermaye 
getirdiğinden fazlasını götürmektedir. Yabancı 
sermayenin en büyük darbesi ise yatırımlarını 
üretim sanayiine değil, tüketim sahasına yapma
sıdır. İlâç sanayii, montaj sanayii, meşrubat sa
nayii gibi, kârı bol ve fakat millî bünyemizi tah 
rip eden sahaları istilâ etmekte ve istediği gibi 
fiat artışlarını ayarlamaktadır. (

Misler Randıl isimli, bu milletten ohnayan 
bir adam tarafından hazırlanan yabancı sermaye

. w . .
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kanunu, yeniden gözden geçirilmeli, mevzuat 
boşlukları doldurularak yabancı sermayenin ya
tırımlarını milletin zararına değil, faydasına olan 
sahalara yapması sağlanmalıdır.

Ve giriştiği yatırımlar, millî ideallerin isti
kametinde ve onun murakabesinde olmalıdır.

b) Ekonomimizde millî ideallerin kontrolün 
den uza* tutulmayacak bir nokta da iç ve dış pi
yasamıza hâkim olan ve istediği zaman fiat dal
galanmalarına sebep olabilen gayri millî firma
ların davranışlarıdır. Milletimiz, yabancı unsur
ların ve devlet ve millet düşmanı beynelmilel 
sermayenin sömürü mevzuu değildir. Bu gayri 
millî firmalara, milleti sömürme imkânı veren 
bütün mevzuat ortadan kaldırılmalıdır.

C) Döviz kaçakçılığı behemehal önlenmeli
dir. Her sene milyarlara baliğ olan kaçakçılık 
işinde gazete sütunlarına aksetmiş isimleri hatır 
lamak yeter. Porselen ve formika kaçakçısı mu 
seviler, asetik asit kaçakçısı yahudiler, 450 mil
yon ile yurt dşına kaçan Avram Laçin’ler, devle
te 30 milyon borç yaparak kayıplara karışan Di 
mitri Karaçiviler, kaçak ziynet eşyası ticareti 
yapan Arsan Uran ve Siyus Yazmacıyan gibi gay 
ri millî unsurlar, sadece vurgununu yapıp kaç
tıktan sonra haberimiz olanlardır. Bunun için 
gayri millî unsurların üzerinde ta mbir devlet 
kontrolü olmalı ve devlet yıkıcılığının hiçbir şek 
line katiyen meydan verilmemelidir.

d) Lüks ve israf mutlaka önlenmeli, moda 
denilen cereyan kontrol altına alınmalıdır. Bu 
konuda başta dikkat çekeceğimiz müesseseler, 
devlete ait müesseseler olacaktır. Resmî kaynak 
lann açıklamasına göre, devlet giderlerinin ve 
dolayısiyle devletin tasarrufu altına geçen kay
nakların yüzde 40’ı israf edilmektedir.

Yine, Türkiye Odalar Birliğinin açıklaması- 
na göre, İstanbul, İzmir ve Ankara’da yılda 13 
milyon liralık ekmek kırıntısı sokağa atılmakta
dır Bunun büyük bir kısmı yine devlete ait mü 
esseselerde vuku bulmaktadır. Bu miktarı bütün 
Türkiye’ye teşmil edersek yekunun milyarlara 
ulaştığı görülecektir.

Ayrıca milletin çoğunluğunun içinde bulun
duğu derin sıkıntılara rağmen, mutlu bir azınlı
ğın zevklerini tatmin etmeye yönelen ve her se
ne milyonlar ödenerek ithal dilen moda malze
mesi, kadın süs eşyası, müstehzarat malzemele
ri, ekonomisi krizler geçiren bir ülke için son 
derece lüks olan şeylerdir.

Gayri millî sermayenin teşvik ettiği tüketim

sanayii ve buna bağlı olarak gelişen lüzumsuz 
harcama ve israf derhal durdurulmalı, milli ser
vet mahdut bir azınlığın, alabildiğine tatmin edil 
diği bir vasıta olmaktan kurtariıarak millî bün- 
yeyi kalkındıracak temel sanayi müesseselerine 
yatırılmalıdır.

e) İhraç maddelerimiz için kârlı dış pazar
lar bulmak ve geliştirmek zarurîdir. Bunun için 
de, bilhassa Asya ve Afrika’da, ekseriyetini İs
lâm ülkelerinin teşkil ettiği ülkelerle temaslar 
kurmalı, münasebetleri dostça bir siyaset çerçe
vesinde geliştirmelidir.

f) Vergi sistemi derhal ve en kısa zamanda 
millî hale getirilmelidir. Gözü açık geçinen ve 
bütün çabalan, ekonomik bünyemizi ve dolayı
sıyla devletimizi çökertmek olan bir avuç azınlı 
ğm oyunlarından ve kapkaççılığından bu zavallı 
millet kurtarılmalıdır. Bugün âdil bir vergi sis
teminin olmadığı muhakkaktır. Fertler ve mües 
seseler, ekonomiye tesiı nisbetleri göz önüne alı 
narak bir vergilendirmeye tabi tutulurlarsa an
cak âdil bâr vergi sisteminden bahsedilebilir. 
Ama bugün maalesef vergi mevzuunda da yükü, 
bu milletin fakir, sessiz ve mazlum ekseriyeti 
çekmektedir. Ekonomiye tesirleıi ve ondan isti
fade etmeleri bakımından güçleri; sermaye ola
rak yüzde 70*i bulan gayri millî unsurlar ve on
ların manken ortağı, sözde Türk olan ensesi ka
im adamlar, Salamonlar, Mişeller, Yorgiler, bu 
malî kudretlerine muvazi bir vergilendirmeye ta 
bi tutulmazlarken, bütün ağırlık, milletimizin fa 
kir çoğunluğuna çektirilmektedir. Buna mutlaka 
bir son verilmeli, ızdıraplı ve gamlı Anadolu* 
lum, ezilmişlikten ve horlanmaktan kurtarılma
lıdır.
KURTARICI GERÇEK VE MİLLİ TEDBİRLER

g) Şurası unutulmamalıdır ki, sistemler ve 
kanunlar insan içindir, millet içindir. İnsan un 
surumuzun ve millet bünyesinin ilmî ve gerçek 
zaruretlerine tekabül etmeyen bir sistem zu
lüm ve ıstırap kaynağı olmaktan başka bir mana 
i f a d e  e t m e z .  İ n s a n  i s e  komp
leks ve göz önüne alınması gereken bir çok yö
nü olan bir varlıktır. Onu sadece ekonomik ve 
seksüel bir varlık olarak düşünüp psikolojik ru 
hî ve ideal yönlerini hesaba katmadan girişile
cek bir icraat, sadece felâket ve yıkım getirir. 
Hayatı bir bütün olarak kavramaktan uzak; sı
nırları daraltılmış, kısırlaştırılmış ve maddileş
tirilmiş bir dünya görüşü ve onuntabiî sonucu 
olan günümüzün sistemlerinden, milletler, sene-
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— Basın organlarında, artık her gün yeni bir zam, vergi haberleri okunmaya başlanmış, ihti
yaç maddelerinin korkunç bir fiat artısına ulaşması, herkesi ürkütmeye ve yarınından endişe du- 
yar hale getirmiştir.

Dar gelirli milletimizi tehdit eden hayat paha 
(ılığının çığ gibi büyüyen görüntüsü acil çareler 
bekliyor. Milletin zam ve vergilere takati kai 
mamıştır. Takati yetmeyeni çekmeyp »orf?r 
mukavemeti doğum*

ler vardır ki, ızdırap çekmektedirler, ıvni-tuımız, 
de bu ızdırabm mahkûmu olmaktan kurtarıp 
şahsiyetine iade etmek, kaçınılmaz bir mecburi 
yettir.

Bu bakımdan ekonomi, hiçbir zaman yalnız 
ve kendi başına düşünülen bir mevzû değildir. O 
felsefeden sosyolojiden, tarihten ve her şeyin ü- 
zerinde ideolojik bünye ve zaruretlerden ayrı 
olarak düşünülmez. Kuru, kısır, mahdut ve soğuk 
bir takım ekonomik kurallar, kendisinden bek
lenen ideal neticeleri hiçbir zaman vermemiş
lerdir.

Bunun içindir ki, yalnız ekonomimizi değil; 
tümüyle millî bünyemizi; hayalden, vehimden, 
safsatatan uzak gerçek ilmin neticeleri ve metot 
larıyla yeniden incelemeğe, şekillendirmeye 
kısaca gerçek millî şahsiyetine oturtmak zorun
dayız. Bunun için de, sadece konumuzu ilgilendi
ren yönü ile, ekonomimizi, milletin sıhhatini, 
coğrafî ve ideal varlığını muhafaza, müdâiaa ve 
yüceltme duygusu içinde ele alınmalıdır. Bir 
avuç azınlığa ve milletten kopmuş köksüz ve 
mes’uliy etsiz yaratığa, bu milletin sıhhati, ide
ali, maddî ve coğrafî varlığı, bir kâr konusu ola
rak sunulmaz. Milletin idealini, maddî ve manevi 
menfaat.armı hesaba katmayan bir girişim millî 
olduğundan bahsetmesin.

Bu bakımdan, ekonomimizi içinde bulundu
ğu çıkmazdan ancak ve ancak, milleti kendi millî 
ideolojisi ve millî sistemi etrafından teşkilât- 
lamak, yoğurmak ve şekillendirmekle mümkün
dür.

İşte o zaman millet kendisine gelecek, tarihi 
ni bilecek, fertlerimiz büyük bir milletin çocuk
ları olarak kucaklaşacak, sıkmtıan ve dertleri 
ortak olacak, devlet bünyemizi bir ur gibi kemi
ren gayri millî unsurlar zararsız hâle getirilecek 
her şeyimiz milletin yücelmesi ve muhafazası esa
sına göre plânlanacak ve işte o zaman dünya 
milletlerine yol gösteren lider ve hâkim bir mil
let meydana gelecektir. Aksi bir düşünce ve ic
raat, hayaldir ve milletin yıkım sebebidir.

Bu yüksek ve kurtarıcı millî hedefler ise, 
günü birlik tedbirler, milli ve beynelmilel si
yasetten habersiz cahilce düşünceler, milletin ız- 
dırabını yaşamayan başlar tarafından gerçekleş
tirilmez.

Millet, ekonomik sıkıntısıyla birlikte bütün 
millî sıkıntılarım giderecek; kendi derdi., ideali, 
ızdırap ve arzusuyla dolu gerçek liderleri ve mil
lî kadroları bekemektedir. Milletimiz bu ideal 
kadroları yetiştirmenin ve hazırlamanın sancıla
rını çekmektedir ve arzularını bir gün gerçekleş
tiğini de mutlaka görecektir.



S a n (a t # İdeolojinin e ste tik  hüviyet k azan m asıd ır.

F i v e  O ’ c l o c k  T E A - I V
Geçen Sayıdan De ıranı

İdinde seher yıldızının titrek ışı
ğı gittikçe daha aydınlık, daha nur* 
luı hale geliyordu. İçinde esen fır
tınaların tesiriyle kararan gözlerini 
açtı. Sanki salon bir dolap gibi dö
nüyor, avizeler sallanıyor, gibi gel
d i Sarsılmıştı. Bir eliyle koltuğa 4a 
yanırken, diğer eliyle, Jale’nin elli
ne tutunabildi. Yavaş yavaş gözün
de uçuşan siyah kırmızı, mor nok* 
fcalar kayboldu. Salonu eski haliyle 
görebiliyordu artık. Izdırap bayıla
cak hale getirmişti, zavallı Ayşe'yi

Şimdi içini bir kurt kemiriyordu. 
Mösyö Jak’ ın sözlerine inanmamak 
için çırpmıyor. Fakat akimda, mantı 
ğmda, çelikten bir kalemle hakkol- 
muş gibi kalan alabildiğine derin iş 
Teri silemiyordu...

Mösyö Jak'm şehevi, müstehzi ve 
kendinden emin korkunç yüzüne bak 
tı. Bu yüzde, zafer kazanmış bir şö
valyenin kendinden emin edası var
dı. Sanatkârlara, yazarlara, düşünür
lere baktı... Hepsi mahçup çocuklar 
gibi önlerine bakıyorlardı. Gayri ih
tiyari Mebrure hanıma baktı. O da, 
aranan bir insanın endişeli hali için 
de Kâmil beye bakıyordu. Birden Kâ 
mil beyin tarihçi olduğunu hatırla
dı, Ümitle bekledi, bekledi Kâmil 
bey Mösyö Jak’a baktı. Kısa bir te
reddütten soma, Fransızca bir kaç 
kelime söyledi. Mösyö Jak, sadece 
başını sallamakla yetindi...

Sonra, her biri asırlar kadar sü
ren saniyeler, saniyeleri takip etti 
Salonda, geçen saniyeleri ihtar eden 
tik, tak; tik, tak; seslerinden başka 
hiç bir ses duyulmaz olmuştu. Za
man donmuş eşyanın haıeketini dur 
duran bir sükut başlamıştı sanki. ̂

Ayşe, nefretle, istemeye isteme
ye,

— Demek, Prof. Moris'in sözleri 
gerçek! dedi. Herkesin donmuş bir 
sessizlik içinde kalması başka ne 
manaya gelirdi?

Fakat birden taşralı adamın ku
ru, boğuk titrek, fakat çarpıcı sesi 

yankılar yaparak salonu doldurdu.
Taşralı adam:
—  Ekselânslan, yaptıkları konuş

manın hakkiyle dinlendiğinden emin 
oldukları kadar, mili! görevinizi mü 
kemmel şekilde ifa ettiğinizin far
kında olduğumuzdan da, emin ola
bilirler. Size millî görevlerini başa
rıyla sonuç1 andırmış insanların hak- 
ettiği ölçüde ve manada tebrikler su 
narım. Ekselans Moris Jak, dedi.

Ayşe içinden:
— Eyvah!, eyvah!, eyvah!. Daha 

demin, ezanı huşû içinde dinleyen, 
bu kaba göıünüşlü adam da Mösyö 
Moris’i tebrik ediyordu ha!.

Ondan Mösyö Morale, tartışmaya 
girmesini isteyemezdi...

Ama ezanı vecdle dinleyen bir 
mü’minin, kendi imanına saldıran a* 

dama tebrikler sunmasını hiç ama

hiç beklemiyordu. Aylardan beri da 
yanamadığı ızdırap ve kâbus bile, 
Ayşe'ye bu kadar acı gelmemişti.

Hüzünle ve üzüntü ile gözlerinin 
kısıldığını hissediyoıdu. Artık daya
namayacaktı. Fakat o ne! Taşralı a* 
dam, salon adamlarını kıskandıra
cak bir zerafetle ayağa kalktı. Hafif 
çe öksürdü. Nasırlı ellerini koltu
ğun sırtına dayayarak salonu süzdü. 
Hanımlara, beylere kapkara gözfie- 
rinde yanan ışıklara, ruhlarının de
rinliklerine inmek istercesine baktı. 
Sonra yüzbin defa ateşten geçerek 
sertleşmiş çelik parıltılı gözlerini, 
Mösyö Moris’in gözlerine dikti. Kap 
kara bir nur sanki, Moris’in mavi 
gözlerine bir süre aktı...

Elini serbestçe yeleğinin cebine 
iliştirdi. Ve sağ elini Mösyö Moris’ 
in bulunduğu tarafa uzattı. Başlan
gıçta, askerlerini teftiş eden bir su 
bayın asaleti içinde parlayan adam, 
parmağı ile duvarda asılı tabloyu 
göstererek;
— Ekselânslan, Müslüman - Türk'ü 

sembolize etmek için şu zavallı tab 
loya muhtaç değildi. zannederim, 
dedi.

Sonra buz gibi bir tavırla:
— Sanat tarihi yönünden, bütün 

dünyaca tanınmış bir Fransızm, baş 
ka bir tabloyu hatırjayamayışma cid 
den çok üzüldüm. Bay Moris! dedi

Acaba, bu bahçıvan, yahut amele 
görünüşlü adamın kastettiği tablo 
ne idi? Demek bu adam bahçıvan 
görünüşü altında, bambaşka bir ruh 
saklıyordu. Mebrûre hanımın, saygı
da kusur etmediği bu adam, şimdi, 
Mösyö Moris’e meydan okuyordu... 
Birden taşralı adamı, haçlı sürüleri
nin, kan ve ateş içinde, mukaddes 
vatanı çiğneye çiğneye, yaka yaka 
İlerleyişi karşısında; çoban değneği 
ile, fakat ölmek için çıkan eski za
man erlerinden biri gibi hayal et
meye başladı. Hiç olmazsa bu adam, 
bizim gibi zilletle eğilmek yerine 
şerefle ölümü, ölümden daha acı 
mahcubiyeti seçebildi, dedi. İçinde 
Selçuk ağabeye karşı sevgi ve min
net duygularının kabardığını hisset
ti-

Fakat çarpışmaya hazırlanan kuv 
▼etler o>  ̂ dar nisbetsizdi ki... Bir ta 
rafta dv nnın sanat tarihi hakkın
da ne kadar bilgisi varsa hepsini, 
emeroesine beynine doldurmuş bir 
dev, öteki tarafta, ızdırap, samimi
yet ve iman ite yoğrulmuş bir halk 
adamı...

Birden Mösyö Jak, göm gök zırh
lara bürünmüş bir Frank şövalyesi 
gibi göründü. Selçuk ağabey; yara
lanmış, sömİAği vırt ılmıs ve yalmkı 
hç bir serden geçti... Ayşe, dilin
den şene o kelimelerin döküldüğü 
nü hissetti...

~  Yardım et Allahım!. Yardım 
et Allahım!.

Mebrûre hanımın Selçuk ağabey 
dediği adam serbestçe salon içinde

dolaşmaya başladı.
— Sîzlere; leydiler, centilmenler 

demeyeceğim. Beylerim, yengele
rim, bacılarım!, dedi.

Sanki ağzıyla değil, kalbiyle konu
şuyordu... Saçları, çöllerin taçsız kra 
lı aslanın yelesi gibi, kabarmıştı Du 
dağını süsleyen simsiyah bıyık telle 
ri, neredeyse birer alevli ok gibi fır 
lamaya hazırdı sanki... Gözlerinde 
kara bir elmas parlıyor gibiydi. Bir 
serhat beyi gibi salonu dolduruyor, 
dolduruyordu.

Yüzünde kalbi kanayan bir ananın 
şefkati evlâdını kaybetmiş bir baba 
nin hüznü dolaşıyor, adaleli vücudu 
sanki, elbisesini yırtacak gibi kaba
rıyor, göğsü bir körük gibi inip kal 
kıyor.

Can yoldaşını kaybetmiş, fakat in 
tikarn almaya yemin etmiş bir yiğit 
gibi, salon ortasında büyüyor, büyü
yordu.*. Şimdi herkes küçülmüştü 
sanki... Salonda adımlan, yalanın 
sallanan putuna inen badyoz gibi, 
çınlıyordu.

— Tak, tak, tak!,
Mösyö Moris'in kendinden emin 

çehresi sanki, endişeli bir yüzle yer 
değiştirmişti.

Selçuk ağabey, Türk akıncıları
nın teke tek döğüşmelerde er dile
melerini hatırlatan bir meydan oku 
yuşla, konuşuyordu.

—  Ben ilim adına, Ekselâns Mo
ris’in bir Fransız olduğunu da unut 
mayarak çoban ve kavalım Türk’ün 
sembolü olarak, göstereceğini düşün 
memiştim. Bir Fransız için, Türk’ün 
9©mbolü zavalih bir çoban olamaz!.. 
Gerçeği tahrif etmeyelim! Bir Fran 
sız için Türk’ün sembolü, Fransa 
kralı FRANCESCO’nun, yüzüğünü 
göndererek, evet, evet. Bu dereee 
küçülerek, eğilerek, etek öperek a* 
man dilediği ve tarihinizin MUH
TEŞEM SÜLEYMAN dediği, kralı
nız FRANSUVA’nın padişahlar pa
dişahı diyerek sızlandığı, cihan sul
tanı dede» Kanunî SULTAN SÜ
LEYMAN Hanın, LUVR müzesindeki 
tablosu olabilir! Bir Fransız için, 
Türk’e başka bir sembol bulmak u- 
tamlacak bir haldir!.

Selçuk ağabeyin sesi, perde per
de büyüyor, kelimelere basa basa 
yükseliyor. Her kelime bir öncekin
den daha şedit, daha korkunç bir tP 
kat gibi, Mösyö Jak’ın suratında pat 
lıyor. Mösyö Jak her cümlede, o gu 
rurlu alnını biraz daha eğiyor, eği
yordu...

Ayşe’nin yüreği, sevinçten çatla
yacak hale getaişti. Sanki yürek de 
ğil, kanatlanan ve uçmaya hazırla
nan bir kuş gibi çırpmıyordu. Kalbi 
Mösyö Jak’in çobanı karşısında abi
deleşen Muhteşem Süleyman:

—  Hayır!. Hayır! dedem, Sultan
lar Sultanı Süleyman Han, bir güneş 
gibi doğuyordu.

—  Ah! Bu benzetiş ne güzeldi!. 
Ah, şu an destanlaşan Selçuk ağabe

yin o nasırlı ellerini doya doya, hi\ 
kıra hıçkıra öpebilseydim.

İşte, o dâvudî ses, yeniden perde 
perde yükseliyordu.

Selçuk ağabey, çağımızı aşmış, süf
II varlığımızı yırtıp bir tarafa itmiş 
gibiydi... Gerçekte bu halk adamı 
muhteşem Türk'ün çağında yaşıyor* 
du. O büyük çağdan, o fazilet derya 
sından, bizlere seslenen bir davetçly 
di, sanki...

Hattâ bundan daha fazla bir şey
di...

Selçuk ağabey, sadece Mösyö Mo
ris’e değil bütün bir cihana; yenil
mez orduyu hümâyûnun ve zafer ar 
madamızm top seslerinin refakat et 
tiği, o büyük Türk'ün, erkek güzeû, 
gerçek yiğit, halis mü’min ve ger
çek Türk elçisi gibi, tevazû ve ihti
şamın harikulade âhengi içinde ger 
çeği haykırıyordu...

— Şimdi, dedem cihan padişahı 
büyük Türk’ün sözlerini» unutmama 
nız temennisiyle, tekrar ediyorum:

—« Benki; Sultan-ı Selâtin ve Bür 
hân-ı Havakîn ve tâc-ı taht-ı hüsre- 
van-ı rûyi zemin zıllüllahı fil’lar- 
deyn, Akdeniz’in ve Karadeniz’in ve 
Rumeli’nin ve Anadolu’nun ve Kara 
man’in ve Rum’un ve Vilâyeti Zül- 
kadriye'nin ve Diyarbekir'in ve Kür 
ve Acem’in ve Şam’ın ve Haleb'in 
distan’ın ve gerek Azerbaycan'ın ve 
ve Mısır’ın ve Mekke'nin ve Medine’ 
nin ve Kudüs'ün ve külliyen diyar-ı 
Arab’ın ve Yemen'in ve dahi nice 
memleketlerin ki, âbay-ı kirâm ve 
ecdad-ı izâmin enârallahü berâhîne- 
hüm kuvve-i kahireleri fetheyledikle 
ri ve Cenab-ı celalet meabım dahi 
tığı ateşbar ve şemşîri zafer n i sa
rım ile fetheyledigim nice diyarın 
Sultanı ve Padişahı Sultan Bayezid 
Han Sultan Selim Han oğlu, 
Sultan Süleyman Han'ım!

Sen ki; France Vilayetinin kralı 
Franceskosun!»

— Bu sözleri nasıl unutabildiniz 
bay Moris? Asırların kulağını yırtan 
bu sesi nasıl unutabildiniz?

Mösyö Moris, cevap vermek istedi» 
Fakat, uğuldayan bu fırtına karsısın 
da kendisini, sararmış bir vaprak gi 
bı hissetti. Sendeledi Susmayı ter
cih etti. Selçuk ağabey varalanan 
bir şerefi savunan kahraman gibi, 
gittikçe devleşiyor. Ayşe'nin yıkıl
maz zannettiği delillerin yaldızı te
ker teker kayboluyor. Gerçeğin, il-
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min, imanın ve şu destanlaşan duy
gu volkanının karşısında, Mösyö 
Jak’ın büyüsü, bir büyücü kadının 
dişlek ve iğrenç yüzü gibi, çirkinle
şiyor. .. Çirkinleşiyor... Çirkinleşi
yordu.

Selçuk ağabey, Dicle m gibi, Fıra* 
tim gibi, Seyhunum gibi, Ceyhunum 
gibi, Tunam gibi çağıldıyor, köpük- 
lene köpüklene, çağıldaya çağıldaya, 
akıyor, coşuyor ve yalan adına ne 
varsa, hepsini ama hepsini yıkıyor, 
yıkıyor, yıkıyordu...

Sesinde, eski Türk kahramanlığı
nın yiğitliği, İslâm velîlerinin fera 
gafa perde perde dolaşıyor, bazen 
Dede Korkut’un destanlaşan sesi, 
bazen Yunus’un dayanılmaz içliliği, 
bazen Fatih’in çağları kâğıt gibi bu 
ran iradesi, salonu dolduruyor ve uç 
buz bucaksız, aydınlık ve fazilet de
nizine doğru, kalabalığı sürüklüyor 
du.

Ayşe, Selçuk ağabeyin içli, fakat 
davud! sesinde, anasının, ninesinin, 
babasının duasını, ağabeyinin yiğitli 
ğini buluyor, her kelimeyi çöllerde 
susuzluktan kavrulmuş gibi kana ka 
na içiyor. Bu destanlaşan savunma, 
onun gönlünü ve ruhunu yıkıyor, te 
nizliyordu. Sanki söz değil, rahmet 
yağmuru idi.

Selçuk ağabey devam ediyor:

— İran edebiyatı mı? Bay Morris, 
Yunus’un bir mısraını, bütün İran 
edebiyatına değişmem. Hint tesiri 
mi? İşte Tac Mahal!. Hindin tâ or
tasında, Türk sanatı... Mimarîde Bi
zans ve İran tesiri mi? Bütün cihan 
tarihinde Selimiye’nin benzerini gös 
teriniz. Karahisarî’nin bir hattına, 
bütün grafik sanatlarınız feda olsun. 
Bay Moris Türk kültürünü öğmek 
bana düşmez.

Fakat belirtmeye mecburum ki, 
biz Türkler hiç bir milletin eserini 
çalmadık. Ama siz çalıyorsunuz.

Jak’ın yüzünde bir hayret ifadesi 
dolaştı.

Selçuk ağabey devam ediyordu:

— Evet, ekselansları! dedi. Üç a- 
sırdan beri minyatürlerimizi, çinile
rimizi, şamdanlarımızı, kılıçlarımızı 
her şeyimizi, ama her şeyimizi aşın 
yorsunuz. Türk kültürüne muhtaç 
değilseniz neden çalıyorsunuz.

Mösyö Jak’m yüzünde mahcubiyet 
ve kıpkızıl bir utanç, hayreti dalga
lanıyordu.

Selçuk ağabey devam ediyordu:

— Ekselanslarına mecbur oldu
ğum için ifade etmeliyim ki. Röîand 
destanları ne derece kan içmişliğin 
izlerini taşırsa, siz de mutaassıp bir 
İslâm düşmanı ve Türk düşmanı ola 
rak konuştunuz. Ben, sizde eğer i- 
lim adamı nosyonu varsa sözlerinizi, 
iîk tekzip edenin gene siz olacağını 
ümit ediyorum. Ve bu ümidimde hak 
lıyım sanırım.

Mösyö Jak, terden sırsıklam olmuş 
alnını silme bahanesi ile, yüzünü sak 
lamağa çalışırken bir ölünün son ne
fesine benzer titrek bir ses duyuldu

Ancak dediğini kimse anlayamamış 
tı. Hicapdan kızaran yüzü görünmü
yordu. artık...

Bayılmıştı...
— Bu sesler bitmese Allahım! di

yordu, Ayşe.
Selçuk ağabey, bir rahmet yağmu

— Habeşistan Kralı Haile Selasiye. 
Habeşistan'daki mazlum müslüman- 
lara yapılan işkencelerin sorumlusu 
bu adam, zulmün payidar olmayaca
ğını birgün mutlaka anlayacaktır. Ya
Ifiriflır.

ru gibi yağıyor, bir fazilet denizi gi 
bi köpüklene köpüklene dalgalanı 
yordu. İçinde şimdiye kadar duyma 
dığı bir his, onu yüceltiyordu. Sene 
lerden beri insafsızca içine bastırdı
ğı, çiğnediği ve yok etmeye çalıştığı 
varlığı böyle bir toplantıda bahar 
yağmurunun yeşerttiği, hayat dolu 
bir bitki gibi, serpilecekti demek.

Mösyö Moris’in, ruhunda bir kil 
yığını gibi ufaladığı şeyler, daha güç 
lü, daha büyük bir duygu çağlayanı 
içinde, yeniden doğuyordu.

Selçuk ağabey devam ediyordu.
— Ekselansları, kendilerine ne

den ekselans diye hitap ettiğimi id
rak etmişlerdir, umarım. Zira siz, 
şu mecliste mutaassıp haçlı misyo
nunu temsil ettiniz. Sizi tebrik e- 
dişimin sırrını da anlamışsınızdır u- 
marım. Zira siz, yirminci asrın dün 
yasında da Piyer Lermit’in, kan içi
ci Sain Jean Şövalyelerinin, sadece 
kılık değiştirmiş olarak yaşadığını 
gösterdiniz. Ve milletinizin taassu
bunu, şu mecliste bile, ilim ve sanat 
adına bütün dehşeti ile yaşadınız. 
Ben dünyamızın başında sallanan bu 
taassubu belirtmek için sizi tebrik 
ettim, bay Moris! Tebrikim, çirkin 
taassubunuzu gizlemeyen sahte ilim 
cilâsını kazımak için elime aldığım 
küçük bir çakıydı, bay Moris!

Salonda mecalsiz bir mırıltı dolaş
tı. Mösyö Jak gittikçe bitkinleşen ha 
liyle, mahcubiyetin bataklığına her 
an gömülüyordu sanki... Yüzünden 
taş gibi sahte tebessümün taş gibi 
donup kaldığı, ekselans Moris; ceza 
sını tevekkülle çekmeye hazırlanan 
bir mahkumu andırıyordu şimdi.

Ayşe kendisini zaptetmese,

— Vur!, ağabeyim! vur!, diye hay 
kıracak.

\ Devamı Var

Habeşistan’da 
Kanlı Terör
Eritre neresidir? Bütün dünyanın 

gözleri önünde, Eritre MUslümanla- 
rına yapılan cinayetlerden haberimiz 
var mı? İsrail’in Eritre’de ne işi var? 
İngiltere, Birleşmiş Milletler Eritye’- 
yi neden Habeşistan’a terk etti...?

Habeşistan İmparatoru’nun Türki
ye’ye yaptığı 5 günlük özel ziyaret 
sebebiyle size, mazlum İslâm ale
minin bir sayfasını daha açacağız, Ger 
çek Emperyalizmin bir ihanetini da
ha belgelendireceğiz.

Meşrutî bir krallıkla idare olunan 
Habeşistan 13 ayaletten müteşekkil
dir. 1930 dan heri tahtta bulunan im
parator Haile Selasiye Fransız mis
yonerlerinin elinde eğitim görmüş
tür. ( 1)

Hatta, KraFm İstanbul’a gelişim
den 3-5 gün evvel Habeş Patriği The 
ophilos, iki Başpiskopos, Din İşleri 
Bakanı ve din profesöründen kurulu 
bir Habeş Kilise Heyeti İstanbul’a 
geldi. Bu heyet İstanbul’da, Ortodoks 
din adamları ile görüştü. Fener’deki 
Ortodoks patrikhanesini ziyaret ede
rek yapılan ayinde hazır bulundu. Ve 
sonraki gün de Taksim’deki Aya Tri 
ada Kilisesindeki ayine katılarak ses
sizce İstanbul’u terk etti.

Habeşistan nüfusunun; % 41’i Müs 
lüman, %45’i Hristiyan (Yakubî Or
todoks), %14’ü de putperesttir. Ta- 
na’da 10 000’den fazla yahudi bulun
maktadır.

Habeşistan’ın kuzey doğusunda, Kı
zıl Deniz boyunca uzanan Eritre’de 
İslâmiyet, VII. yüzyıldan itibaren ya 
yılmıştır. Eritre ile Somali’nin bütü
nünü kaplayan «Habeş Eyaleti», 1557 
de Özdemir Paşa’nm Umumî Valiliği 
altında Osmanlı İmparatorluğuna da
hil olmuş ve 1885’e kadar, merkezi 
Massua olmak üzere bize bağlı kalmış 
tır.

Osmanlı İmparatorluğunun içten ve 
dıştan hainlerle çökertildiği devir
lerde buraya İtalyanlar yerleşmeye 
başladı ve 1895 te bir İtalyan sömür 
gesi haline geldi. 1896 da ülkeden çı
kartılan İtalyanlar, 1935 te 18 tü
men ve hava kuvvetlerinin desteğiy
le idareyi tekrar ele geçirdiler.

II. Dünya Savaşından sonra İngil
tere, Rusya, Amerika ve Fransa’dan 
kurulu 4 devlet Eritre’yi Birleşmiş 
Milletler’e dahil ettirdiler. Ve Lozan* 
da Cemiyet-i Akvam’ın (B. Milletler* 
in eski adı) Musul ve Kerkük üze
rinde oynadığı oyunla Eritre, İngi
liz! ere terk edildi.

Hain İngiliz kendi menfaa
tine uygun bulduğu için yeni bir o- 
yunla Eritre’nin 1952 de federal bir 
devlet olarak Habaşistan’a katılması» 
nı sağladı. Ve oyun 20 Mayıs 1960’da 
düğümlendi. Kral Haile Selâsiye İn
gilizlerle anlaşarak silâh zoruyla, bin 
lerce müslümanı şehid ederek Erit
re’yi Habeşistan’ın 13. eyaleti yaptı.

Habeşlilerin giriştikleri hristiyan- 
lıştırma faaliyetleri, kilisenin istediği 
neticeleri vermeyince, Eritre Müsîü 
manian üzerinde devam eden zulüm 
çarkları son senelerde daha da şid
detlendi

«Son aylarda çok sayıda Eritreli- 
nin Güney Sudan’a göç etmesi, Su

dan’lı idarecileri ve BM’lerin göçmen 
lerle uğraşan mensuplarını çok güt; 
duruma düşürmüştür. Yeni gelenle 
rin bir çoğu bir deri bir kemik ve 
pek kötü durumdadır. Sınırın Sudan 
tarafında 1000 den fazla mezar sa 
yılmıştır.

Tarafsız kaynaklann verdiği haber
lere göre, 27 Kasım 1970’de Basça 
dara köyünde 120 kişi camiye sokul 
muş ve imha edilmiştir.

1 Kasım 1970’de Keren yakınında 
bir köyde iki günde 625 kişi öldürül 
müştür.

27 Ocak 1971’de Elabert’e uzak 
olmayan bir köyde 60 kişi bir camiye 
toplanarak öldürülmüştür.

Habeşistan desteğini ABD’den ve 
İsrail’den almaktadır. Amerika’nın 
en fazla yardım yaptığı Afrika ülke
lerinden birisi Habeşistan’dır.» (2)

Başkenti Asmara olan Eritre’nin 
yüzölçümü 124 000 km3’dir 2 milyon
dan fazla nüfusunun %90’ı müslüman 
dır. Kızıl Deniz ile Aden körfezi 
arasındaki Babül Mendep Boğazı’na 
da hakim olması stratejik önemini 
bir kat daha arttırmaktadır

Orta — Doğu’ya tamamen hakim 
olmak ve Tevrat’ın istikametinde 
topraklarını genişletmek için İsrail, 
Habeşistan’da siyasî ve İktisadî yön
den büyük çabalar sarf etmektedir.

«Beyrut’ta yayınlanan «Usbû-il -A 
rabiyya»nm verdiği malûmata göre 
İsrail, Habeşistan kıyılan boyunca 
radar istasyonlan kurmaktadır. Aynı 
zamanda İsrail, Habeşistan gizli ser 
visleri He yakın bir işbirliğine giriş 
iniştir. Aynca Habeşistan’da deniz 
ve hava üsleri kurmaktadır.» (3)

Eritre’de her geçen gün artan zu
lüm karşısında müsJümanlar arasında 
milli ve İslâmî bir uyanış başlamış
tır. Öyle ki, müslümanlar teşkilâtlı 
silâhlı birlikler haline gelmede ve 
Habeş askerlerine karşı direnmede 
büyük başarılar göstermektedir. Ne 
var ki, Beynelmilel Komünizmin 
«Her Millî kıpırdanışı Komünizme 
hanalize etme» takliği Eritre’de uy
gulanmaya geçmiş bulunmaktadır. 
Müslüman Arap devletlerin nasıl 
komünistleştiğini bilenler, hele El - 
Fetih gerillâlannm nasıl İslâm alemi 
ne ümit olarak gösterilip de komüniz 
me çalıştığı gerçeğinden hareket e- 
denler Eritre’deki komünist ihanet i 
çin de yanılmayacaklardır.

«Eritre Kurtuluş Cephesi mensubu 
Ömer Caber 2 Kasım’da Beyrut’da 
yaptığı basın toplantısında, Kurtuluş 
Cephesi’nin «ekseriyetle devrimci A- 
rab ve Afrikalı milletler ve pek tabii 
ki, Kubey Kore, Küba ve Kızıl Çin 
gibi sosyalist ülkelerce desteklendi
ğini» söylemiştir. Devrimci Arab ül
keleri olarak Suriye, Irak ve Mısır’ı 
göstermiştir.

Ömer Caber, Eritre’yi kurtardıktan 
sonra feodalistlik ve gerici rejimden 
de kendilerini kurtaracaklannı söyle 
iniştir.» (4)

İşte bu ihanetleri bildikten sonra
dır ki, Haile Selasiye’nin Türkiye’yi 
ziyareti manalardınlabilir ve 500 İs
railli subayın Habeş askerilerini ne
den eğittiği Komünizmin Eritre’de 
hangi ihaneti tezgâhladığı, gerçek iza 
hma kavuşabilir.
(1) Meydan Lauresse’un Haile Selâ 

siye Maddesi
(2) The Müslim World — 2 Kasım 

1971 —
(3) Ayni dergi — 13 Kasım 1971 —
(4) Ayni dergi — 2 Kasım 1971 -

MÜCADELE 23 — 29 KASIM 1971 SAYFA; 11



MARGARİN YAĞLARI VE 
RARRELENEN MİLLİ BÜNYE

İnsan biyolojik varlığının zarurî ve vazge
çilinez unsurlarından birisi yağlardır. Hayatın 
idamesindeki önemi açıktır. Gıda olarak istifa
de ettiğimiz bütün maddelerin ayrılmaz parça
sıdır. Bu özelliklerinden dolayı, sıhhatli oluşumu 
zun esasını teşkil etmektedir diyebiliriz. Gıda
mızın aslını teşkil eden bu temel eleman hangi 
şartlar altında elde olunmaktadır?

Yağları sıvı ve margarin yağlar olmak üze
re iki grupta toplayabiliriz. Bugün memleketi
mizde sıhhatimize en büyiik darbeyi vuran mar
garin yağlandır. Margarin yağ nedir? Sıvı (ma 
yi-çuru) yağların; sıcaklık, basınç ve katalizör 
yardımiyle, bünyesine hidrojen gazının yerleşti
rilmesidir. Veya hidrojenle birleştirilmesidir. 
Kimya literatüründe bu işleme hidrojenasyon de 
nıir. En fazla pamuk ve çiçek yağlan margarin 
yağı haline getirilmektedir. Sıvı halden katı ha 
le geçişin formüle edilmiş hali şöyledir:

Genel olarak bu şekilde imal edilen marga
rin yağları son günlerde Eskişehir’de yüzlerce 
kişinin mide kanamasından hastahaneye yatması 
na ve 30 kişinin de ölümüne sebep olmuştur. 
Hastahane doktorları yağlardan midelerin tahriş 
olarak kanama geçirdiğini ve ölenlerin de mide- 
lerinin delindiğini açıklamıştır.

Bugün 30 kişinin ölümüyle neticelenen, ya
rın belki de binlerce kardeşimizin ölümüyle ne
ticelenecek olan bu vakıanın anlatmak istedik
leri nelerdir? Yağcılığımızı tekelinde bulundu
ranlar kimlerdir? Milli zeytinyağı komitesi üye
lerinden Akın Özkulun açıklamasına göre: «Eski
den zeytinyağlınıza parafin katıp satan açıkgöz 
ler simdi de, piyasaya bol miktarda sağlığa za
rarlı kanşık yağ sürmektedirler.» Şunu unut
mamalıyız ki, ideolojik harp sadece cephelerde 
değil, hayatın bütün sahalarında devam etmek
tedir. Harbin bir diğer şekli de, biyolojik harb- 
dir. Beynelmilel millet düşmanlan ve içimizde
ki kuyruklan bunu gayet mahirane yürütmek
tedirler.

Gıda maddeleri talimatnamesinin 101. ci 
maddesi «Margarinler yapıldıktan yağlann koku

ve lezzetinden tamamiyle arî olacaklar ve erime 
dereceleri 36 C derecenin altında bulunacaktır.»
demektedir. İnsan bünyesinin sıcaklığı 37 CC 
dir. Oysa Hidrojenlendirilmiş olan margarinler 

'ancak 40°C de erimektedirler. Bu yağlar mide 
de bir türlü erimemekte buna karşılık mide ta
katinin üstünde çalışmak mecburiyetinde kalmak 
tadır.» x

Bunun neticesinde mide ve barsak hastalık- 
lan gastrid, ülser, kanama meydana gelmekte
dir.

Memleketimizde hastalıklar periyodik ola
rak, hızla artmaktadır. Yurdumuzda bir milyon 
kalp hastası vardır. Romatizmalı kalp hastalık- 
lan ise 400 ile 500 bin civanndadır. Türkiye’nin 
ilâç istihlâkinde (tüketiminde) dünya İkincisi 
olduğu düşünülecek olursa, işin fecaati açıktır. 
Bütün bu millet evlâtlannın katilleri olarak kim 
lerin yakalarına yapışılacaktır? Sadece yılda 
memleketimizde 1 milyar 50 milyonluk ilâç tüke 
tilmektedir. Bu hal ilâç sanayiinin simsarlarının 
da iştihalannı bir kat daha artırmaktadır.

İkinci bir nokta olarak ilâç sanayi problemi 
doğmaktadır. Hastalıklan tedavi ve sıhhatimizi 
muhafazayı değil, belirli çevrelerin (HollandalI 
olsun, İngiliz olsun) çıkarlarını hedef alan ilâç 
istihsali tamamen başıboş bırakılmıştır. Çalışma 
Bakanının «Amerikan ordusunda 3-4 analjezik 
(ağn dindirici) hap kullanırken, bizde 130 çeşit 
analjezik hap mevcuttur» demesi bunun ispatı
dır.
ŞUNU DİYORUZ 

Yağlar ve yan tesirlerle yüklü ilâçlar yüzün 
den milletimizin sıhhati darbelenmektedir. Yatı
lı okul talebelerinin büyük bir kısmı midelerin
den rahatsızdır. Gastrid ve ülser hastalıklan bir 
ur gibi midelerimize musallat olmuştur. 30 kişi
nin ölümü re yüzlerce kardeşimizin margarin 
yağlan yüzünden hastalanmasına karşılık şimdi 
bütün milletimizi davet ediyoruz: Sağlık Bakan
lığı, margarin yağlan hakkında yenebilir veya 
yenemez diye bir açıklama yapmadan bu yağla* 
n yemeyelim ve almayalım.

— (1) numara ile gösterilen bağlar, yağ margarin hale gelirken, (2 numarada) hidrojenlere
yerlerini terketmekte ve yağ donmuş hale gelmektedir. Ve bu yağ 40 derecede erimektedir. 
Vücut ısısı ise 36°—37* C dir. Onun için mide bu yağlan hazmedememekte ve mide hastalık 
lan meydana gelmektedir

Ecevit'ten sonra Bakşık da sekreterlik koltu
ğunu bıraktı. Yerine kim geçecek bilmiyoruz. Fa 
kat, CHP koltuklarının artık sağlam yerde dur
madığı bilinmelidir. Bir taraftan bütün milletin 
nefreti, diğer taraftan parti içindeki didişme, 12 
Mart öncesindeki anarşi havasını CHP ye taşı 
mıştır. Gerçi anarşi çıkarmak adetleridir

CHP Mangasında 
Kazan Kaldırıldı

Türk siyasî hayatına tröst kurmuş teşekkül
ler, iç krizlerden kendilerini bir türlü kurtarama- 
maktadırlar. CHP ve AP içten içe kaynayan ka
zanlar gibi kaynamakta, ancak dışan fokurtusu 
duyulduğunda ve taşması halinde hadisenin feca
ati ve büyüklüğü anlaşılmaktadır. Daha geçen yıl 
AP içerisinde, milliyetçi grubu hedef alan ope
rasyonlar olmuştur. Şimdi yeniden, geçen yılda
kinden farklı sebeplere dayansa da, kaynaşmalar 
sezilmekte ve bunlar parti içinde yeni bölünme
lerin habercisi sayılmaktadır.

İnönü’nün kumanda ettiği CHP de uzun bir 
müddetten beri iç çekişmelerin arenası halinde
dir Gerek meclis gruplannda, gerek teşkilâtta 
ve gerekse merkez yönetim kurulunda kızgın bir 
kavga sürüp gitmektedir Göbekçiler, satım
lar, sosyal demokratlar, 83’ler ve bilmem kim
ler altı oklu bayrağı çeken bir sipere yatmak 
ta ve karşı gruba ateşe başlamaktadır.

CHP içinde olanlardan en çok endişe du
yan, şüphesiz yaşlı lider İnönü’dür. «Kurt ko
ca m » darbı meselini, kâbuslu rüyalarda, kor
kunç bir muhtıra olarak devamlı duymakta ve 
ürpermektedir

İşte altı ay içerisinde iki tane genel sek
reter istifa etmiştir. Tabir caizse CHP’nin yağ
lan tükenmiş, yatak yakmaktadır. İnönü’nün 
kafasındaki tilkilerin kuyruklan artık birbirine 
sürtünür hale gelmekte, bu da düşünce insica
mını bozmaktadır.

Bir müddet önce sırtım paşa babalarına 
dayanan 83 kişinin verdiği muhtıradan sonra 
olaylar daha da kızışmıştır. Ecevit takımı ile 
karşı grup, her fırsattan istifade, içlerindeki- 
leri dökmekte ve şeflerini kendi cephelerinde 
göstermeye gayret etmektedirler. İnönü ise, bü 
tün parti bünyesinde gelişen iç muhalefetin 
acı neticelerini tahmin ettiği için, bir yandan 
hadiseleri yatıştırmaya çalışmakta diğer yan
dan da Ecevit takımını tasfiyeyi plânlamakta- 
dır Ordu. Manisa ve İzmir teşkilâtlarına gön
derdiği mesajlar, parti şefinin traji-komik du
rumunu açıkça ortaya koymaktadır. Artık İnö 
nü için di£er nartilerin hükümetle olan mün?

maşalarından istifade ile sükunu devam ettirme 
gibi bir alternatif de kalmamıştır. Mesele; kar 
şısına bütün ürkütücülüğü ile dikilmiştir. Hele 
göbekçilerin, Ecevit aleyhine yürüttükleri kam 
panya, şefi, Sosyal Demokrat takımını tasfiye 
şıkkı ile karşı karşıya getirmiştir. Genel Sekre» 
ter Şeref Bakşık’a zaman zaman yaptığı çıkış
lar, göbekçilerin yürüttüğü tahrikin neticesi
dir. Şeref Bakşık da muhtemeldir ki, şefi ta
rafından tarizlere uğramış olmanın hasıl ettiği 
kızgınlıkla, Merkez Yönetim kurulundan 14 ar- 
kadaşiyle beraber istifa etmiştir Şimdi hedef, 
muzaffer ve mağlubun kesin olarak belirlene
ceği bir genel kurultay toplantısıdır. Paşa da, 
ahir vaktinde, ruhunu işkenceye sokan bu ha
lin bitmesi için başka çare görememektedir. 
Eğer, kendisi de «erken kalkıp» teşkilâtında 
hakimiyetini bir an önce ilân etmezse, mesele
yi kurultay çözecektir. İnönü Ecevit’i kesin ra
kip ilân ederse. Ecevitçiler İnönü safına geçe

çeklerdir. Bu paşayı sevdiklerinden değil, CHP 
içindeki yerlerini terketmemek içindir. Ecevit, 
CHP nin İnönü’den sonra tapusunu, her şeye 
rağmen ele geçirmek istemektedir.

CHP içindeki kriz devam ededursun biz 
bunun gerçek sebeplerini araştırmalıyız. Kriz 
özellikle 12 Mart Muhtırasından sonra dozunu 
artırdığına göre, CHP ile (İnönü başta olmak 
üzere) 12 Mart Muhtırası arasında bir türlü 
paralellik sağlanamamıştır. İnönü, hep zorla 
Muhtıra paraleline itilmiştir. Hükümete Başba 
kan vermeye zorlanmıştır. Ve bu 8 aylık dö
nem, İnönü için siyasî hayatının en çetrefil gün
leri olmuştur. Ve bu devam edecektir

Siyasî hayatımızdaki iki kalabalık partinin 
de iç çekişmelere sahne olması, milletin ideal
leri etrafında toparlanamayışm neticesidir Ve 
milletin, millî kadrolar idealinin sabırlı bekle
yişi içerisinde çalışması, millete yabancılaşmış 
politik kadroların tasfiyesini hazırlamaktadır.
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Mücadele Birliği 
Müslüman-Türkün îdeali ve Parçalanmaz Birliğidir

Geçen Sayıdan Devam
Mücadele Birliği, yok oluşa sürük

lenmek istenen Türk milletini kurtar 
mak üzere kurulmuştur. Elbette, bu 
milletin düşmanlan Mücadele Birli
ğinin de can düşmanı olacaklardı. Ni
tekim çok kısa bir süre içinde iğrenç 
iftiralar, en adi baskılar bir birini 
takip etti. Ancak, bu baskılar, zayıf 
inançlı olanları korkutur Ulvî yol
dan çevirir. Millet düşmanlarının bas 
kısı, daima büyük bir intikam ölçü
sü olacaktır. Millet düşmanlarının 
tehdidi, iftirası ve baskısı karşısın 
da yılan, Türk milletinin öncü hare 
ketj olan millî Mücadelenin neferliği 
şerefini taşıyamaz. Ve Millî Mücade 
leci olamaz. Bu şeref korkakların 
iöneklerln, müteredditlerin alnında 
nrlayamaz.

İşte millet düşmanlarının iftira ve 
baskısı, Türk milletinin uyanış ha 
reketi olan Millî Mücadelemizi, ger 
çekte güçlendiren bir eleyiştir, sına 
yıştır.

Mücadele Birliği, Milletin gerçek 
kurtuluşunda kendisini bekleyen 
tehlikelere gözünü kırpmadan altılmış 
tır. Çünkü biliyor ki, Mücadele Bir- 
liğinin, mukaddes kavgası, şimdiden 
kıpırdanan onbinîeri, yarın yüzbinle- 
rin Zafer yürüyüşü haline getirecek 
ümid, inanç ve sevgisinin sembolü
dür.

Mücadele Birliği, döıt senelik mü
cadelesini başlangıcında gülünç de
necek kadar mütevazi imkânlarla, 
mukaddes kavgaya atıldı. Türk miMe 
tinin düşmanlarının, hudutsuz dene
cek kadar büyük ve güçlü vasıtaları 
karşısında, pek çok insan ümitsizlik 
bataklığına yuvarlanmadı değil!

Fakat, Mücadele Birliğinin hareke, 
tinin kelle, para, sayı hareketi ol
mayıp, iman, ümid, sevgi ve kesin 
bir ehliyet savaşı olduğu kısa zaman
da anlaşıldı. Şimdi onlaı yüzolmuştu. 
Sonra yüzler bin oldu. Daha sonra bin 
İer, onbinler oldu. Onbinler, yüzbin- 
teri, yüzbinler milyonları doğuracak 
ve Türk milleti Tarihi görevinin ba
şına geçmek için ayağa kalkacaktır. 
Evet...

İşte, o mukaddes günde, herkes, 
Türk Milletinin yeniden diriliş gü
nünü hazırlayan fedakar evlatları ara 
sında, bu gün düğüne gider gibi ha
pishaneye giden, her mahrumiyete 
severek katlanan; Yavuzlan, Necmed 
dinleri, Mevlidi eri, Mehmetleri, Teo- 
manian ve fedakaı mücadelecileri u- 
nutmayacaktır.

Mücadele Birliği, dört sene gibi kı 
sa bir zamanda yurdun dört bucağın
da, nasıl bir mili! uyanış hareketi 
vücuda getirdi? Bu, zamanımız insa
nın maddileşen kafası ile, hesaplaya
bileceği bir şey değildir Bu tılısım» 
lı aoahtan, seviyeleri hale ego (ya
hut nefs-1 emmare) hududunda olan

iarın anlayacağı bir şey değildir. Tı- 
lısımı, iman, kardeşlik, fedakarlık ve 
sevgidir-

İşte, Mücadele Birliği sadece Mil
letin horlanan ideallerinin bayrağı ol 
duğu, milletin ruhu olduğu, sarsıl
maz birliği olduğu için, Al'lah’m iz
niyle yıkılmaz!

Konyada yükselen ızdırap çığlığı 
ve ümid ışığı yurdu yavaş yavaş kap 
lıyordu. Bildiriler elden ele, vasiyet 
gibi dolaşıyor. Evine dönen üniversi 
teli genç, babasını ayni bildiriyi na
mazlardan sonra ağlayarak okurken 
görülüyor.

Cihan beyimdeki Kardeş S] 
irtteki adam, Edirne’deki genç kadın, 
Erzurum’daki dadaş aynı heyecanla 
sarsılıyorlar ve millî uyanışa, millî 
dirilişe ve millî mücadeleye koşuyor
lardı...

İşte, ızdırap çığlıkları... İşte ümid 
ışıklan bildirilerinden bir demet...

Arka arkaya açılan sancaklar izdi- 
~aptan yoğrulmuş, ümidle parılda
mış davetiyelerle, millet evlatlarını 
yanlanna çağınyorlardı. İşte, daveti 
yerlerden biri... İstanbul Sancağının 
davetiyesi... Tarih; 1968 senesi, Ni
san ayının 6. günüdür.

MİLLET EVLÂDI;!
Şehlâ tortudan;
Gazi çocuktan;
Her friri Mı düşman cephesinde şe 

hid »kan atalann hatırasını yaşayan

Ur;
Balkanlarda* Galiçyada, Kafkasya- 

da, Türkistanda, Irak ve Yemen cep 
belerinde can m en; bütün tarih be 
yunca kam topraklanmışı sulayan a
siz ceddin imanına ve intikamına bağ 
lı olanlar;

Milletin ıstırabını kendine dert e 
dinenler,

Millet hayatının yıkımını gören 
gözleri yaşlı nineler, kederli analar, 
millet düşmanlannın hakaretini gö
ren şimşek bakışlı yiğitler;

Millet ıstııabını yaşayan, kendine 
her türlü zevki haram eden kardeş 
İer,

Ey milletin yarınını düşünüp elem 
duyanlar,

Ey milletin ıstırabını, acı ile elem 
le yaşayanlar,

Bizi ancak siz anlarsınız. Bizi işi
tin. Ve dinleyin. Hitabımız ancak «i 
eedir.

Gizli bir harp milletimizi kavramış 
tır. Bu harp bizi yok oluşa sürükle
mektedir. Topyekûn harb, düşmanı 
tamamen yok etmek esasına göre ku
rulur. Milletin düşmanlan da sımr- 
stz ve topyekûn bir harbi alçakça 
devam ettiriyorlar. Milletin düşmana 
çevrilmiş silâhına kumanda eden Ira 
deyi çözmek istiyorlar.

Milletin İdeolojik temeli ve psiko
lojik yapısının anası iman, kültür ve 
ahlâkımız, darbeleniyor. Milletin düş

manlanna kargı maddi üstünlüğü, 
yani ekonomisi, alçakça ve sinsice
yıkılıyor. Milletin hayat İstekleri, 
yani siyaseti kemiriliyor.

Hülâsa, Haçlı, Stonist ve Komünist 
saldınlan devam ediyor. Asit ütü
letin yıkılmak isteniyor.

Milletin, iman, beyin, mide ve U  
tün imkânlan üzerinde korkunç bir 
zulüm makinası işliyor.

Ey kendini ulvî şehidin hâtırasına 
bağlayan,

Ey Gazi Aipasianm ideolojisine 
bağlanan millet evlâdı,

Bu savaş böyle devam edemez!
Şerefli bir millet, ayaklar altında 

sürünmez. İmanını kaybetmeyen mil
let ölmez. Tarihin şerefi olan bir 
millet yıkılmaz.

Bu savaşa senin katılman gerekil* 
dir. Zaman gelmiş te geçmektedir.

Milletin hayat mücadelesinde, sava 
şacağın yen seçmelisin.

Kâinatın Rabbi senden bunu İsti
yor.

Alalanma aziz ruhu senden tan* 
istiyor.

Millet senden buna istiyor.
Anadolunun bağrından fışkıran 

hamle, şimdi İstanbaldadır. MUM* 
ıstırabının sebebini göstermek *• 
mim ısdırabı dindirmek İçin Mücâ
dele Birliğinin İstanbul sancağı açıl 
dı.

Devamı Var

— MiKI uyanıştan korkan bay Toker ve onun gibi düşünenler, millî gösterileri gayri kanunilikle, 
yakıp yıkmakla suçlamışlardır. Bay Toker Mücadele Birliğinin faaliyetlerine de aynı iğrenç if
tirayı yapıştırmaktadır. Mücadele Birliği yaptığı yüzlerce miting, konferans, seminer ve yürüyüş 
Ierle milletin vekar ve haysiyetini temsil etmiştir. Fakat Toker cibilliyetine sahip olanlar ve va 
kardan naslpsiıler milletin vakarını anlayamazlar.

■■■■............................... .................. .. ..... ~ M ......... ..
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HABEŞİSTAN
Beyrut’ta yayınlanan «Us- 

bû-il-Arabiyya»nm verdiği ma
lûmata göre İsrail, Habeşistan 
kıyılan boyunca radar istas
yonları kurmaktadır. Aynı za
manda, İsrail, Habeşistan gizli 
servisleri He yakın bir işbirli
ğine girişmiştir. Ayrıca, Habe
şistan’da deniz ve hava üsleri 
kurmaktadır. Bu işbirliğinin 
ild gayesi vardır: Arapların
hücumlarına karşı İsrail deniz 
ciliğini Kızıl Denizde koru
mak ve Arab ülkelerinden E- 
ritre gerillalarına gönderilen 
silahlan kontrol etmek.

EL - FETİH
Peking’deki resmî ziyafette, 

Çin Silâhlı Kuvvetleri Başka
nı Wang Hsin-Ting, El-Fetih’ 
in misafir delegelerine yaptığı 
konuşmada, Filistin komando
larının Amerikan emperyaliz
mi ve Ürdün'e karşı yürüttük
leri savaşa devam etmelerini 
istemiştir. Ve Kızıl Çin’in, A- 
rab halklarının «devrimci mü
cadelelerini maddî ve manevî 
olarak desteklemeğe devam e- 
deceğini söylemiştir. Böylece 
El-Fetih’in faaliyetlerinin yö
nünü de tayin etmiştir.

CHP’DE KAVGA
CHP li parlementerlerin teş 

kil ettiği bir toplantıya İnönü’ 
nün gelmesi üzerine Samsun 
CHP il başkam Hamza Topuz* 
un ayağa kalkmaması diğer 
milletvekilleri tarafından hoş 
karşılanmamış ve hattâ bu me 
sele iki grup arasında büyük 
münakaşaların çıkmasına yol 
açmıştır. CHP deki huzursuz
luk en basıiıt meselelerde bile 
kendini göstermektedir. İç mu 
halefetler günden güne CHP* 
yi önü alınmaz parçalanışlara 
sürüklemektedir.

MİLLİYETÇİ ÇİN

Beynelmilel Sionizmin yar
dımlarıyla Kızıl Çin’in BM^ 
kabulü ve Milliyetçi Çin’in 
BM’den atılmasıyla başlayan 
olaylar zincirine bir yenisi da 
ha eklenmiştir. Uluslararası 
Gümrük ve Ticaret Birliği 
(GATT) «gözlemci üye» ola
rak teşkilâtta bulunan Milliyet 
çi Çin’i ihraç etmiştir. Oylama 
yapılmadan sadece kararın o- 
kunmasıyla teşkilâttan çıkarı
lan M. Çin daha evveü de Bey 
nelmilel Basın Enstitüsünden 
ihraç edilmişti. Bütün bunlar, 
beynelmilel lâkablı teşkilâtla
rın hangi kuvvetler tarafın 
dan idare edildiğini göstermek 
tedir. :  ̂ -

Memdtıh Tağmcç Haile Seksiye
Genelkurmay Başkanı Orge

neral Memduh Tağmaç Nato 
Güney Kuvvetleri Komutanlı
ğı tarafından düzenlenen 6. 
güney bölge toplantısına katıl 
mak üzere askerî bir uçakla 
Atina'ya gitmiştir. Toplantı İ- 
talya, Yunanistan ve Türkiye 
arasında olacaktır.

Kıbrıs'ın yeni olaylara gebe 
olduğu bir devrede yapılan 
toplantının neticeleri merak 
edilmektedir.

KOCAELİ
İzmit'te geçen günlerde Ko

caeli Gazeteciler Cemiyetinin 
düzenlediği 1971 güzellik yarış 
masını Savcı H. Cavid Erturan 
iptal ettirmek istemiştir. Savcı 
genç kızların mayolu olarak 
teşhir edilmesinin gayri ahlâ
kî olduğu gerekçesiyle yarış
mayı durdurmak için yazılı e- 
mir vermiş, fakat Kocaeli Va
lisinin emriyle yarışma yapıl
mıştır. Bu haberle ilgili yoru
mumuzu «Bir Olay, Bir Yo
rum» sütunumuzda bulacaksı
nız.

Habeşistan Patriğinden son
ra, Habeşistan (Ethiopie) İm 

J paratoru Haile Selasiye 5 gün 
lük özel bir ziyaret için İstan
bul'a gelmiştir. İmparatorun 

j beraberindekiler, Habeşistan 
? Dışişleri Bakanı Dr. Minassa 
\ Haile ile Ulaştırma Bakanı En 

dalcaceuar Makkonen de ol
mak üzere protokole dahil 11 
kişidir. İstanbul’a gelen İmpa 
ratoru, Dış Ekonomik İlişkiler 
Bakanı Özer Derbil, Sıkıyöne
tim Komutanı Orgeneral Faik 
Türün, Vali ve Belediye Baş
kanı ile diğer ilgililer karşıla 
mıştır. Tebaasının sefalet için 
de yüzdüğü Habeşistan İmpa
ratoru, boyunlarında kıymetli 
taşlarla süslü tasmaları bulu
nan köpekleriyle birlikte, Hil- 
ton Oteline yerleşmiştir.

Eroin

İHRACATTA
Dış Ekonomik İlişkiler Ba

kanı Özer Derbil ithalât ve ih
racatla ilgili bir açıklama ya
parak bu yıl geçen yıla naza
ran her iki dalda da artışlar 
olduğunu söyLemiştir. özer 
Derbil’in açıklamasına göre ih 
racatta artış oranı yüzde 5,1, 
ithalâtta ise yüzde 22,9 dur. 
Görülüyor ki ithaılât ve ihra
cat arasındaki dengesizlik ge
çen seneye nazaran daha da 
fazlalaşmıştır. Bunun ise eko
nomimiz için son derece zarar 
lı olduğu herkesçe bilinmekte 
dir.

Newyork'ta neşredilen «Da
ily News» gazetesi Amerikaya 
eroini nüfuzlu bir Fransız me 
murunun göndermekte olduğu 
nu bildirmektedir. Bu iddiayı 
bir Newark federal jürisi niha 
yet resmen doğrulamıştır. 
Fransız karşı casusluk teşkilâ
tının bazı üyeleri, Amerika’ya
12 milyon dolar değerinde u- 
yuşturucu madde sokmaya te- 
şebbüs suçundan mahkemeye 
sevkedilmiştir. Büyük jürinin 
çalışmalarını basına açıklayan 
Newark savcısı Herbert Stern, 
yakalanan eroinin 43,5 kilo ol
duğunu belirtmiştir.

Şimdi salim kafadarla lüt
fen düşünelim: Türkiye’deki
afyon ekimi niçin yasaklanmış 
tı? Yasağın halen yürürlükte 
olmasının değiştirdiği nedir?

Bütün haşhaş üreten millet 
ler ve haşhaşı eroin haline ge 
tirenler harıl harıl çalışırken, 
biz yasaklamışız, neye yarar?

1 7
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ÇARŞAMBA

NATO
NATO'nun yeni genel sekre 

teri Joseph Luns, iki günlük 
bir ziyarette bulunmak üzere 
memleketimize gelmiştir. 19 
yıl Hollanda Dışişleri Bakanlı
ğını yapan Luns, süresi dolan 
İtalyan diplomatı Manlio Bro- 
sio’nun yerine NATO genel 
sekreteri seçilmiştir. Daha ön 
ce Almanya’yı ziyaret eden Ge 
nel Sekreter, Türkiye'den son 
ra Yunanistan’ı da ziyaret ede 
çektir. Diğer taraftan Turgut 
Menemencioğlu’nun yerine İ- 
ranlı diplomat Nassır Assar 
Cento genel sekreterliğine ge
tirilmiştir.

VİETNAM
Başkan Nixon geçen hafta 

yaptığı bir basın toplantısında 
Vietnam’da Amerikan askerle
rinden 45 bininin daha geri 
çekileceğini açıklamış, Ameri
kan Birliklerinin bundan son
ra taarruz harekâtına katılma
yıp sadece müdafaada kala
caklarını belirtmiştir. Daha ev 
velki mevsuk haberlerde de 
Amerikan birliklerinin gördü
ğü zayiatın silâhlı harpten 
çok biyolojik harbe dayandığı 
uyuşturucu maddelerle bünye
lerinin tahrip edildiği ve mu
kavemetsiz hale getirildiği bil 
diriliyordu.

Vietnam harbinden hiçbir 
menfaati olmayan, Yahudilik 
ğin hesabına cepheye sürülen 
Amerikan askeri bugüne ka
dar hep gerilemiş kuvvetleri
nin büyük kısmını geri çekmiş 
tir. Nixon’un açıklamasına gö 
re 139.000 kişilik bir kuvvet 
kalmıştır. Bu kuvvet de uyuş 
turucu maddelerin tesiriyle bu 
gün taarruz gücünü kaybet
miş müdafaa savaşı yapmakta 
dır.

— Papazlar tarafından geliştirilmesi beklenen turizm, önce bu papazların yapacakları ayinlere 
imkân verecektir. Ve beynelmilel hristiyanlığm bütün iştihalannı yurdumuz üzerinde toplaya
caktır. Bilmeyiz Erol Yılmaz Akgal bey iıe düşün müştür?
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Her Yerde Soygun
Amme tasarrufu yolu ile 

Gayrimenkul Mal Kuruluşun
dan yüzlerce frank tutarında
ki parayı zimmetine geçirdik
ten sonra Yahudi Claude Lip- 
sky, îsraiPe kaçmıştır. Paris 
Savcılığı, İsrail polisinden 29 
Eylülde İsrail’e kaçan Claude 
Lipsky’nin geçici olarak tutuk 
lanmasını istemiştir.

Demek ki, sadece, Yahudi- 
ler Türkiye’den para çalıp, kaç 
mamaktadırlar. Yahudi. Yahu 
di olmayan herkesin düşmanı
dır. Yahudi bütün insanlığa 
düşmandır.

KIZIL CİN*
Son olar&ü, Mao ya hazırla

dığı suikastın başarısızlığa uğ 
raması yüzünden, yakınlarıyla 
birlikte uçakla kaçarken, uça
ğının düşmesiyle öldüğü veya 
gözaltında olduğu zannedilen 
Lin Piao’nun bundan önce de 
Mao’yu öldürmek için suikast 
ler hazırladığı ortaya çıktı. 
Lin Piao, Mao tarafından, Ni
san 1969 da Komünist Partisi 
nin 9. Kongresinde yayınla
nan tüzükte resmen halef ola 
rak seçilmişti. Time dergisi 
nin öne sürdüğüne göre, Mao 
nun ölmesine kadar sabrede 
meyen ve diğer koltuk merak 
lılarını da saf dışı etmeyi dü 
şünen Lin Piao’ya tertiplerin 
de, Mao’nun bir numaralı na 
zariyecisi ve özel sekreteri 
Çen Po-Ta ile, Hava Kuvvetle 
ri Komutanı Vu Fan-Hsien 
yardımcı olmuşlardır. Politbü- 
ronun 21 üyesinden ancak ö ta 
nesi işbaşında olup 6 tanesi 
garip olaylardan dolayı orta
dan tamamiyle kaybolmuşlar
dır. Koltuk kavgasının kızıştı
ğı anlaşılmaktadır.

Bütün bu olaylar, Lin Piao* 
yu ortadan kaldırmak için us
talıkla hazırlanmış oyunlar ol
duğu ihtimalini de taşımakta
dır. Her halükârda bu hadise
ler bir kere daha ispatlamak
tadır ki, «Emperyalizm iç bün 
ye çekişmeleriyle yıkılacaktır»

Irak - Türkiye
Kerkük Türklerine Irak Hü 

kümeti tarafından baskı yapıl 
dığı, kültürel haklan ellerin
den alındığı şeklindeki haber
ler üzerine Dışişleri Bakanlığı 
sözcüsü Oktay İşcen bir açık
lama yapmıştır.

Oktay İşcen «Türkiye — I- 
rak dostluk ve iyi komşuluk i- 
lişkilerini olumsuz yönde etki
lemek niteliğinde olabilecek 
her türlü gelişmenin önlenme
si hususunda iki taraf yetkili
lerinin çaba göstermesi temen 
nl edilir.» diyerek Irak Hükü
metinin Türkiye ile iyi komşu 
luğa dikkat etmesi gerektiğini 
ifade etmiştir.

Denize Döküldü
Bir müddetten beri SEKA 

kâğıt fabrikalarında toplu söz» 
leşme dolayısıyla bir anlaşmaz, 
lık devam edip gitmektedir. 
Bir ara mesele grev ve lokavt 
kararlarının alınmasına kadar 
büyümüştür. İşçilerle Genel 
Müdürün arası açılmış, karşılık 
iı soğuk davranışlar olmuştur. 
En son olarak İse Genel Müdür
Aziz Gümüş’ün verdiği iftar 
yemeğine işçiler katılmayarak,
Müdürlerini protesto etmek 
istemişlerdir. Ancak yeniime- 
meyen 4000 kişilik yemeğin de 
nize dökülmesi, millî ekono
mimiz yönünden düşünülecek 
olursa, herkes tarafından üzün 
tü ile karşılanacağı muhakkak 
tır.

• «I II
INONU

CHP kazanı içten içe kayna 
mağa devam ediyor. Partinin 
her teşkilâtında ikilik mevcut. 
İnönü Partiyi bu kargaşılıktan 
ve Ecevit’çilerin tesirinden 
kurtarmak için bütün gayretiy
le çalışıyor. İhtiyarlık dolasıy- 
la evinden çıkmaya pek müsait 
olmayan İnönü, gidemediği yer 
lere mesajlar göndermek sü- 
retiyle ağırlığını koymak isti
yor. Ordu Merkez ilçe teşkilâtı 
kongresine gönderdiği mesajın 
da ise «Her erken kalkanın ye
ni bir âlem keşfetmiş gibi ce
miyete hakim olmaya kalkma
sıyla, mütemadi bir kargaşa- 
şalıktan başka netice elde edî 
lemez.» diyerek kendi adam
larını uyanık bulunmağa davet 
ediyor.

Bakalım İnönü kendisini ve 
partisini gece baskıncılarına 
karşı koruyabilecek mi?

MİRAGE
Ortadoğu 6 gün savaşları sı 

rasında bilindiği gibi Fransa 
İsrail'e 50 Mirage uçağı sat
mıştı. Bedelini peşin al
mış fakat siyasî mülâhazalarla 
uçakları göndermemiş, Fran
sız hava kuvvetlerinde kullana 
cağını açıklamıştı. Fransa Dış 
işlıeri Bakanlığının bildirdiği
ne göre Fransa, İsrail’e bu 50 
Mirage uçağının bedelini geri 
verecektir.

Bilinmektedir ki daha evvel 
Fransa’nın İsrail’e Mirage u- 
çağı vermek istememesi üzeri
ne Marcel Dassault Yahudi fir 
ması Fransa’dan bu uçakların 
formülünü gizlice İsrail’e ka
çırmıştı.

Fransa’ya verdiği uçak be
delini geri alacak olan İsrail 
şimdi Miragıe tipi uçakları ken 
dişi imal etmektedir.

Muhammed Ali
Ünlü Müslüman boksör Mu

hammed Aii Clay geçen hafta 
yaptığı maçı yine kazandı. Ra
kibi olan 116 kiloluk Buster 
Mathıs’ı dört defa yere yıkan 
Muhammed Ali’nin, boks haya 
tındaki uzun araya rağmen gü 
cündeıı hiçbir şey kaybetmedi 
ği anlaşılmıştır.

Bilindiği gibi Muhammed A- 
li eski dünya şampiyonudur. 
Boks hayatında ilk defa 8 
Martta Frazier’le yaptığı ün- 
van maçında yenilmiştir. Tek
rar dünya şampiyonu olabil
mesi iÇiö Frazier’i mağlup et
mesi gerekiyor. Ali bu konu
da son maçından sonra karar
lı konuşmuştur: «Elimden alı
nan dünya şampiyonluğunu ya 
kalayıncaya kadar dövüşece
ğim.»

12 Kişi Tevkii
TÖS davası ile ilgili olarak 

22 Idşinin daha sorgusu ta
mamlanmış bulunmaktadır.

Bunlardan 12’si tutuklanmış 
tır. Aralarında mühendis, avu
kat ve öğretmenlerin bulundu 
ğu 22 kişilik grup, Fakir Bay- 
kurt’un başını çektiği 142 kişi 
lik diğer TÖS grubundan fark 
lıdır. Ancak hepsinin müşte
rek suçu gizli bir teşkilâta aza 
olmak ve komünizm propagan
dası yapmaktır. İki dava şimdi 
lik ayrı yürütülmekle bera
ber karar safhasında birleşti 
rilecekiir.

Fatih Üniversite
İstanbul İktsadı ve Ticarî 

İlimler Akademisi ile Akade
miye bağlanan 7 yüksek oku
lun hükümetçe üniversite ola
rak teşkilatlanmasına karar ve 
rildiği ve adının «Marmara Üni 
versitesi» olacağı bildirilmek
tedir.

Akadmi Başkanı Ord. Prof. 
Dr. Nihat Sayar, bu konu ile 
ilgili tasarının «Üniversite Ka
nun Tasansı» ile birlikte teşri 
organlarına sunulacağını söy
lemiştir.

İstanbul’un Müslüman - 
Türk’ün ilim ve medeniyet be
şiği haline gelmesini temin e- 
den Fatih ismini, günün en bü 
yük ilim müesseselerine ver
mekten daha millî ve tarihî 
bir vazife olabilir tni?

SAVCININ MİLLİ JESTİ
Hadise iki taraflı... Sevinelim mi? Üzülerek dü

şünelim mi?
Sevinelim elbet; zira bu memlekette millî anlâ* 

kın tercümanı olan mümtaz savcılarımız var. Ve üzü
lelim ki, omar bu davranışlarına rağmen takibata uğ
rar ve «suçlu» olmakla itham edilirler.

Olay İımit’te geçiyor. Kocaeli Gazeteciler Ce
miyetince tertip edilen 1971 güzellik (!) yarışması
nın yapılacağı saatlerde nöbetçi savcı Haşan Cavid 
Erturan; nöbetçi komiserine yazılı emir vererek 
«Genç kızların mayolu olarak halk ve jüri huzuruna 
çıkmalarının ahlâka mugayir düşeceğinden» yarışma
nın durdurulmasını istiyor. Yarışma komitesi başka
nı olan Kocaeli Valisi Ertuğrul Ünlüer de «böyle e- 
mir olmaz.» diyerek yarışmayı yaptırıyor. Ve Koca* 
eli’nin güzelini seçtiriyor ama...

Neticede Savcı Erturan hakkında Adalet Bakan
lığınca tahkikat açılıyor.

Savcının yarışmaya itirazında, hukukî yönden 
bir usûlsüzlük olup olmadığı meselesi üzerinde dur
mayacağız. Yalnız şunu bilelim. Türkiye’deki ahlâk 
statüsünde güzellik yarışmalarının yeri neresidir? 
Ah.âkî midir? Yoksa gayri ahlâki midir? Tesbit e- 
dilsin. Biz gayrî ahlâki olduğunu ilân ediyoruz. Zi
ra bir Türk kızının, yarının sadakat, şefkat ve iffet 
abidesi olacak Türk anasının iftihar vesilesi yapaca
ğı şey, herhalde güzellik yarışmalarında arzı endam 
etmesi değildir.

Birkaç cibilliyeti malum dönme ve mason gazete 
>inin tertip teşvik ve propaganda ettiği güzellik ya
rışmalarının bütün memlekete bir moda illeti gibi 
yayıldığını görmeyen gözler, mesuliyetsiz davranışlar
la neyi körüklediklerinin farkında değiller midir? 
Bir sürü azgın iştahın karşısında, Türk kadınını tar
tıya vurulan et yığını haline getirmek, bu yöne sev* 
ketmek hangi iyi niyet, hangi vatanperverlik ve han
gi ahlâk anlayşı ile bağdaşabilir?

Üzüm güzeli, pamuk güzeli, patlıcan güzeli, yok 
bilmem kabak güzeli seçmekteki maksat nedir? Ka
dınlığın haklarını 3-5 kör zihniyetin aleti yapmak & 
sef vericidir, yazıktır. Hele bu yüksek duygulan mü. 
dafaa edenleri takibata uğratmak üzüntü vermekten 
de öte, devlet itibarı için zararlıdır.

Daha geçen hafta Londra’da «Albert Hail» de ya 
pılan dünya güzellik kraliçeliği seçimi esnasında, 
«İngiltere Kadınlar Kurtuluş Hareketi» mensuplan 
bakınız yazdıkları pankartlarla bu iğrenç hareketi 
nasıl protesto ettiler : «Kırmızı kordelayı hangi İnek 
kazanacak?»* «Siz çıplak kadın vücutlarını röntgen
cilere satan süper muhabbet tellâllarısınız.», «Kadın 
istismarına bir son verilsin.»

Devlet, icraatıyla milletin hissiyatına ve idealle
rine vasıta olduğu müddetçe kuvvetlidir. Ve onun i- 
dealerine sırt çevirdiği andan itibaren de zayıftır» 
En büyük destekten mahrumdur. ,

Gümrüklerde rüşvetçiliğin alıp yürüdüğünü, hat 
ta bu konuda pazarlıklar yapıldığını, daha sonra da 
gümrük depolarının kundaklandığını ifşa eden bîr 
Ünal Yaltırık; İstanbul Gümrükler Başmüdürlüğün
den istifa etmek zorunda kalırsa yahudi para babala
rının rahatını kaçıracak şekilde kulüp ve kumarha
ne basmasının akabinde bir Engin Giray tayin ve 
nakillere konu olursa derletin itibarına gölge
düşürülmüş olmaz mı?

İzmit’te meydana gelen hadise, bir savcının usul 
süzliik yapması ve hakkında soruşturma açılması 
meselesinden çok başka tarzda mütalaa edilmelidir. 
Bu hadise ülkemizde seks fuarlarının açılmasını 
normal karşılayacak bir zihniyeti oluşturmağa çalı 
şan gayrı millî kuvvetlere karşı miletin protestosunu 
temsil eden bir Savcı’nm asil jesti olarak değerlendi- 
rilmelidir. Ve herkes, tesbit ettiğimiz bu Od cephede 
yerlerini seçmelidir.
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Basında Dönmeler ve Yaptıkları

Gayri Millî Basında 
Yeni Bir Taktik

Kendilerine «basın» diyebile 
cek kadar miyoplaşan bir iki 
gazete ve dergi, emniyet ma
kamları aleyhine şiddetli bir 
kampanyaya girişmiş bulun
maktadır. Bu tavırlarına haklı 
lık damgası vurabilmek için 
de, örfi idare sanıklarına kor
kunç işkencelerin yapıldığını 
iddia etmektedirler. Güya ya
kalanan sanıklar emniyet mü
dürlüğüne getirildiğinde, en 
vahşi ve en gayri insani zulüm 
lere maruz bırakılmışlardır.

Hatırlanacağı üzere Alman
ya’da başlatılan, Türkiye'deki 
komünistleri kurtarma hareke
ti, değişik kılıklar ajtmda ülke 
mizdeki gayri millî basında da 
filizlenmektedir. Birkaç ne i* 
düğü belirsiz gazetenin yürüt
meye çalıştığı af kampanyası 
yanında, suçluları masum gös 
terme gayreti boy göstermek
tedir; sermaye olarak da bir
kaç kızıl manyağm ileri sürdü
ğü iftira ve yalanlar harcan
maktadır. İşte Yeni Ortam der 
gisinden bir iki cümle:

«...Ama bunca vatan evlâdı
nın, bunca gepegencecik zıp
kın gibi delikanlının, üstelik 
vatandaşını her türlü kötü mu 
ameleden koruması gereken 
poliste arkasına cop sokulma
sına da tahammülümüz yok
tur.» «İnsanların makatlarına 
cop sokmak doğru mudur?» 
Bir başka paragraf: «Sanık A- 
rolat, daha sonra ifadesini a- 
lan polislerin küfürlerinden 
başka «cinsel tecavüz» istekle 
rini ortaya koyan sözler söyle
diklerini belirtmiştir.

Bunlar Yeni Ortam dergisi
nin yazdıkları... Bir de en az 
Ortam kadar gayretkeş bir 
başka gazete var: Akşam. 8 
Kasım tarihli nüshasında Al- 
tan Öymen, «İhbar Ediyoruz» 
diyor ve şöy’e devam ediyor: 
«Sanık, yayıncı Masis Kürkçü 
gil İstanbul Birinci Şube Mü
dürlüğünde dövüldüğünü ve 
tabutluğa konulduğunu iddia 
etmektedir. (...) Sanık, öğren
ci İrfan Uçar İstanbul Emniye 
tinde falakaya yatırıldıktan 
başka cop sokma işlemine ta
bi tutulduğunu iddia etmekte 
dir. (...) Sanık, öğrenci Kadri 
ye Deniz Özen, elektrik ve fa
lakaya tabi tutulduğunu...» vs.

Bu iddiaları tartışmadan ev
vel birkaç noktaya işaret et
mek istiyoruz. Hatırlanacağı 
üzere bu türlü iddialar yeni 
değildir^ Bundan bir müddet 
önce, gayri millî basın aynı id 
diaları ileri sürmüş ve bunun 
üzerine İçişleri Bakanı Hamdi 
Ömeroğlu bir açıklama yap
mak zorunda kalmıştı. Ömeroğ 
lu açıklamasında, bunların doğ 
ru o!madiğini ve hiçbir zaman 
böyle şeylerin vaki olamayaca

ğını belirtmiştir. Ancak Baka
nın bu açıklamasına rağmen, 
basındaki yalan ve iftira dolu 
iddialar son bulmamış, bilâkis 
artan bir dozajia daha kesif 
bir hal almıştır. Bunun sebebi 
nedir? Yahudi güdümlü gayri 
millî basın neden böyle bir 
hareketin içindedir? Buna ce
vap verebilmek için komünist 
lerin bundan önceki faaliyetle 
rine şöyle bir göz atmak ye
ter. Bilindiği gibi komünizm 
yeni gelişen ülkelerde evvelâ 
emniyet ve polis teşkilâtını 
yıpratmaya çalışır. Bunun için 
emniyet mekanizmasına ajan
lar sokmak, silahlı bir terör 
hareketine girişmek, baskın- 
iar yapmak gibi fiillere başvu
rur. Ancak beynelmilel komü
nizmi bu noktada desteklemek 
ve efkârı umumiyenin gözün 
de polisi vatan haini, katil, vs. 
ilân etmek için başka bir kuv 
vete ihtiyaç vardır. O da Ya
hudi güdümlü gayri millî ba
sındır. İşte tam bu esnada, en 
kızılından en kozmopolitine ka 
dar, bütün gayri millî basın 
emniyet ve polis teşkilâtına 
harp açar. Akla gelmedik ma 
kaleler, düzmece yorumlar ya 
pılır. En koyu yalanlarla öze
ne bezene süslenen iftiraların 
ardı arası kesilmez. Nitekim 
öyle olmamış mıdır? Polisin 
ne katilliği kalmıştır, ne Ame
rikan uşaklığı, ne de (af buyu 
ran) köpekliği. Hattâ bu yıp
ratıcı ve adice yorumlar, fık
ralar ve karikatürler halen de 
vam etmektedir. Bunu gör 
mek için Akşam gazetesinde 
geçen hafta intişar eden kari
katüre bakmak yeter: Bir kö
şede kazıklı Voyvoda. Bir ta
rafta da elinde bir copla poli
si temsil eden birisi... Polis 
diye çizilen!n altında şu ibare 
yazılı: «Coplu seksomanyak.» 
Türk polisinin haysiyet ve şe 
refini bu derece rencide eden 
bu gazete kuvvetini nereden 
alıyor?

Bu da Yeni Örtam’dan alın 
mjş bir fıkra: «Profesör Tah
sin Bekir Balta, asistanı Uğuı 
Mumcuyla yeni basılan teksir 
notlarını gözden geçiriyordu. 
Teksirin polis işlemlerine ayrı 
lan bölümünde bir sayfaya 
yanlışlıkla baskı yapılmamış 
teksir içinde bir sayfa boş kal 
mıştı. Profesör Balta sordu: 
— Bu sayfaya ne oldu neden 
çıkmamış? Asistan Mumcu ce 
vap verdi: — Hocam orası giz 
li polis bahsi de ondan?»

Komünizmin esas hedefi po
lis teşkilâtının yanında ordu 
mekanizmasıdır. Bunun için 
yukarıda söylediğimiz bütün 
yıpratma taktikleri, silahlı kuv 
vetler için de kullanılır. Yeni
den Millî Mücadelenin eski sa-

Dönmelik, memleketimizde 
uzun yıllar faaliyette bulun
muş yıkıcı bir müessesedir. 
Bilindiği gibi önceden Yahudi 
veya Hristiyan olup, sonra i- 
sim değiştirerek zahiren Müs 
lüman ve Türk gözüken kim
selere «dönme» adı verilir. 
Dönmelerin siyasî faaliyetleri 
ta Fatih ve Yavuz devirlerine 
kadar uzanır. İlk defa devrin 
belli başlı dönmelerinden o- 
lan Yakup Hamo Fatih’i zehir 
leyerek ilk siyasî cinayeti iş
lemiştir. Daha sonra Hamola- 
nn sülaleleri aynı melanetle 
ri devam ettirmiş, pek çok si 
yasî cinayetlerin yanısıra 
memleketin askerî otoritesin
de de söz sahibi olmuşlardır. 
Böylece dönmelik siyonizmin 
kontrolünde ve masonluğun 
desteğinde ülkenin başına belâ

kesilen bir teşekkül haline gel 
miştir. İmparatorluğun son de 
virLerinde saray ve diğer siya 
sî, askerî müesseselerde dön 
meler cirit atmaya başlamış
lardır. Denebilir ki koca impa. 
ratorluğu kuru bir ağaç gibi 
devirenler dönmelerdir.

İmparatorluğun yıkılışından 
sonra dönmeler faaliyetlerini 
daha değişik cephelere kaydır 
mışlardır. Özellikle siyasî ha
yatta söz sahibi olabilmek, ik
tidarları ve efkârı umumiyeyi 
istedikleri kanaatlere şevke- 
debilmek için kuvvetli basın 
tröstleri kurmuşlardır. İşte 
«gayri millî basın» dediğimiz 
bu basın, hadiselere millî bir 
perspektiften bakmak yerine, 
millî olanlarını dejenere et
me, gayrı millî olanlarını da 
aktüel hale getirme gayretini
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yılarını şöyle bir karıştıranlar 
bunun farkına varmakta gecik 
mezler.

İşte gayri millî basında vü 
cut bulan yukarıdaki ibareler, 
söylediğimiz bu gerçekler bilin 
meden değerlendirilemez. Kı
zıl ve kozmopolit basının sü 
tunlarındaki bu iğrenç yalan 
ve iftiralar, ordu ve polis düş

matlığının
dür.

adî bir fceiahiirü-

devam ettirmiştir. Böylece 
dönmeler ve neticede beynel
milel Siyonizm, siyasî hayatı 
kontrol altına almayı becermiş 
lerdir. Özellikle memleketimiz 
de zaman zaman beliren komü 
nist hareketleri ve komüniz* 
min öncülerini doğrudan doğ* 
rüya müdafaa ederek kanunla 
rı işlemez hale getirmişlerdir. 
Bu söylediklerimize müşahhas 
bir misal vermek gerekirse, 
Vatan gazetesi sahibi dönme

Ahmet Emin Yalman yeter. 
Yalman, elindeki gazete vası- 
tasiyle, komünist olduğunu bil 
diği halde, hapsedilen Nazım 
Hikmet Varzansky için, af 
kampanyası açmıştır. Bu kam- 
panya aynı zamanda beynelmi 
lel Yahudiliğin diğer gizli teş- 
kiâltlan tarafından da destek
lenmiş ve hedefine ulaşmıştır,, 
Daha sonraları Alkılıç v.b. 
hakkında açılan af kampanya
ları da aynı şekilde izah edile
bilir. Bu kampanyalarda bir 
sürü «milliyetsiz gazete» en 
aktif rolü oynamışlardır.

Evet şimdiye kadar, dönme 
lerin ve milliyeti meçhul olan 
İarın para ve rotatifine bağlı 
gazeteler komünistlerin kurtu» 
luşu için çaba harcamışlardır.

Son günlerde Ulus’tan dön
me Barış bir kampanyanın söz 
cülüğünü yapar bir tavır ta
kınmıştır. Her gün bazı ünvan 
sahiplerinden beyanat almakta 
ve «idam cezalarının kaldırıl
ması kampnayası»nm aktüalite 
sini korumayı temin etmek i& 
temektedir. Sözde bu kampan* 
yanın, son zamanlarda idam 
cezasına çarptırılan komünist» 
lerle ilgili olmadığı söylenmek 
tedir ama, bu martavalı yuta
cak zavallı Türkiye’de yoktur. 
Evet komünistleri kurtarmak 
için bu kampanya açılmıştır.

Bizim esas söylemek istedi
ğimiz husus daha başkadır. 
Basın tarihini ve siyasî tarihi 
bilenler, bu tür kampanyala
rın dönmeler veya gayri millî 
unsurlar tarafından açıldığına 
dikkat etmişlerdir. Acaba Ba
rışta da böyle bir şaibe var 
mı? Sorusu aklımıza takılmak 
tadır. Hem bazı şayialar da 
dolaşmıyor değil Meselâ Ba
rış Gazetesinin sahiplerinden 
mimar Vedat Dalokay’ın erme 
ni dönmesi olduğu hakkında... 
Gerçi biz bu şayiaya inanmak 
istemiyoruz? Ama söyleniyor 
işte. Bir de millete bağlı bir 
insanın yürütemeyeceği bir 
kampanyanın baş aktörü bir 
gazetenin sahibi olunca... Ken 
dişinden bu iddiaların külli- 
yen yalan olduğuna dair bir 
açıklama alırsak sevineceğiz 
ve yaptığı harekete başka se
bepler arayacağız. Yapacağı 
bir açıklamayı sabırsızlıkla 
bekliyoruz... Bu açıklamayla 
beraber, yaptığı hareketi na
sıl millîlik sınırları içine sok
tuğunun izahını da...

Yığınla meselemizin çözüm 
beklediği şu günlerde, bu top
raklar üzerinde yaşayan her 
fert ve teşekkül problemlerin 
halli hususunda kriz hasıl et
me yerine, millî idealler uğ
runda çırpınanlara hiçbir yar
dımı esirgememelidir. Namus
lu olduğunu iddia eden basm
an istenen asgari ölçü bmır,


