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Hatrrlardadrr ki, Tiirkiye-
mizde yrllardrr sosyalist maske-
ye bürünmüş olan Marksistler
ve komünistler son günlerde
faaliyetlerini hayli artrrmış bu
lunuyorlar.

Bilhassa secim arefesirrde bu-
lunduğumuz şı,ı günlerde, bilir-
klşi raporljariyle kanunlarrmrzıj
işlemez hale getirenlerin gafle-
tinden, bir krsım rrıes'ul kişitre
rin de nıüsamahasrndan istifade
edenler, bu kerte parlArcgnl.r.
bile girmek imkAnlarrnı bula-
caklar.

işte, gaf}ete düşmüş beyinleri
ikaz ,edecek, kör gözleri aça-
cak bu yazr serimiz,, içinde bu-
lunduğumuz ve denıokrasi nıas
kesine bürünmüş korkunç gı:t-

çekleri dile getirecektir.
TiP ismiyle faaliyet göstereıı

bu teşekkülü destekliyenler-
den rastgele seçtiğinıiz, aşağı-
daki isimler, ümit ederiz ki
bu partinin gerçek hüviyetini an
latmaya yetecektir.

En ufak gafletlerin bile, ta-
rihe büyfü felAketler olarak
geçtiği, nice rnilletieri esarete
ve zillete götürdüğü unutulma-
malıdır.

ADNAN CEMGİL
(TİP BURSA ADAYI

Hatır]aı,srnrz ki Kore'de komii-
nizme karşr gelen hür d_ünya mil-
letlerine karşı beynelmilel capta
]<omünist kişilerden,,Barrşseverler
Cemiyeti» [u1qlmuş, ilk kongresi-
ııi ise Stockholm'de aktedmiştir.
Kongreye katılan dünya komü-
nistlerinden en meşhurlarr şunlaı:-
dı: Fransa'dan, Fıansrz Komünist
Partisi İcra Komitesi üyesi ve Ko-
münist Parti.si organr Humanite'-
nin başyazarı Lui Arogon, Şili'den
Şili Komiiırıist Partisi Başkanı
Pablo Neruda, Küba'dan Küba
komünist partisi Genel sekreteri
Juan Marinell, Danimarka'dan

^.Maıtin Andersen fr"yo,' Viut.,"*'j
dan Pan - Ui _ Tong, Komünist
Barışseverlerin şubeleri bütün dün
yada kurulmağa başladığİ-t ._sıra-
da, Türkiye'de de adnan Cemgil ve
Behice Boran'ın teşviki ve teşeb-
büsü ile «Barrşseverler Cemiyeti,ı
kurulmuştur. Cemiyetin başkanh-
ğına gene Ankara Üniversitesinden
SOLCU gerekçesiyle kovuian Be-
hice Boran, Genel Sekreterliğe ise
Adnan Cemgil getirilmişti. Diğer
üyeler ise Vahdettin Barut, Mu-
vakkar Güran ve şu anda işçi Par-
tisi Şişli ilçesi başkanı bulunatı
Naci Ormİnlar idi.

Cemiyet kurulduktan biı, müd_
det şonra Kore'ye asker gönder-
memize resmen ve açıkça muhale-
fet etmiş, Behice Boran ve'Adnaıı
Cemgil irnzalariyle Büyük Millet
Meclisi Başkanlığına çekilen bir
tegrafla hükümetin bu kararı pro-
testo edilmiştir.

Daha sonra ise aynı kişiler u-
zunca bi:: beyanname i]e bu ha-
ketleı,ini halka da duyurmuşlar-
dı. HattA neşredilen bir başka

. beyannamede ise B. M. Mec]isini
bu mevzu iİe ilgili olarak olağa-
niistü bir toplantrya davet ediyor-
Iardı.

Maksatlarının Dünya Barrşsever
Cemiyetleriy]e para]el ola.ak bir
çalışma olduğu anlaşrmış, Behice
I3oran ve adnan Cemgille diğer lrtı
ı,ucu]arrn evleri aranmrs bazr mü-
him vesikalar ele geçirilmiş ve hep
si de tevkif edilmişIerdir.

Neticede Ankara Garnizon Ko-
mutanlığı 2 numaralı Askeri Mah-
l<emeşinin 13.6.1951 gün ve 14 - 16
sayılı ilAmı i]e Adnan Cemgil 1 yıl
3 ay__müddetle ağır hapis ve S 

"vda Kocaeli'nde Emniyet nezaretin
<Ie sürgün cezasına mahküın ecli]-
ııriş olup cezasınr Nevşehiı: hapis-
hanesinde tanıamlamrştrr.

Adnan Cemgil ha]en Evıen isiznlisolcu yayrıı].arın sahibi ol"p, l*-zasız neşr.ettiği ve fiatını 40 lirayaptığı biı, ansikI.opedide Rıfat I]-
ga",_ Aziz Nesin gibi komtinist ya-
zar]aı:a_yer vermiş olmasına ıağ-
men, Yahya Kemal'e yef verme-
ıniş, Akif'i yobaz olarak göstermis,
Sovyet Cumhuı,iyetlerine ise aırsik
lopedi de en geniş yeri vermistir.
Hayrettir kj İbrahim öktem'in ]VIa_
arif Vekiii bulunduğu geçen yil
ise bu fahiş fiyatlı kitabı Maarif

1i'r"kal"tir.u satmağa muvaffal( ol-
,İŞtr.. Devlet e]iyle fert zengin
etıhfufarşı qCuklarını söyleyen
so]cular çlirJıere bu fikrin kapi-
talisti olmuşlardh.

BEHİCE BORAN
(TİP ANKARA ADAYI)

]Wuzaffer Şerif Başoğlu, Pertev
Naili Boratav, Niyazi Berkes, Ad-
nan 'Cemgil , Arza Erhat']a birlik-
te Ankara Dil, Tarih - Coğrafya
Fakültesinde talebe]er arasrnda ko
ınünizm propagandasr yapmak stı-
çu ile kovulan Behice Boran da,
.Adnan Cemgil gibi nBarrşsever
Cemiyeti» ni ktırmak ve beyanna
me dağıtmaktan cı,olayı Ankara
Garnizon Komutanlığına bağlı 2

rrumaralr askeri mahkemesiııin 13.

6.1951 gün ve 14 - 16 sayılı ilA-
miyle 15 aya mahküm edilmiş, As
keri Temyiz Mahkemesinin 18 Ey-
1ü1 1951 tarih ve 1006 sayılı ilömı
ile tasdik edilmiştir, Cezasrnı İs-
t.anbul'da çekmiştir.

Gene Türkiye gizli komünist par
tisinde hücre teşkilAtr kurmak ve
rnevcut nizamr y*maktan' doiayı
184 kişi iie birlikte 25.9.1953 de
tevkif edilmiş, istanbul'da Harbi-
ye'de komiinistleri yargılayan As-
keri Mahkeme huzuruna getiril-
miş, delil kifayetsizliği yüzündeıı
I.2.L954 de beraat kararı almıştır.

IİASİH NURİ İLERİ
(TiP İSTANBUL ADAYI)

Tanrnmış ve sicilli komünist A-
bidin Dino ile amca çocukları bu-
lunan Rasih Nuri ileri de eski r<o-
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Adnan Cemgil
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,1948 de solculuk vüzüııden
üniversitedcn atılan B. Boran

miinist propagandası yapmaktan
kapatıImış «Gün» gazetesi ve sos-

-Va]ist partisi mensuplarrndandır.
Şimdi işe İşçi Partisi yöneticileri
arasrnda bulunuyor. Komünizrnın
babası dedikleri karl ivlaı.ksın ka-
pital tercürnesi, 1921 de K,omiinist
Partisi lideri Dr. Şefik Hüsnü ve
1954 de kapatılan Vatan Partisi li-
deri Dr. Hikmet Krvrlcrm'dan sonra
1965 de Rasih Nuri tarafından ye-
nide'n tercüme edilmiştir.

Sosyal yayınlar arasında nesre-
dilen Kapitalin foto kopisi görü1-
mektedir.

F. M[ZAFFER AMAÇ *

1{dT" ve Malatya liseleı.inCe fel-
sete ogretmenliği sıı.asında tale-
beleri arasında solcu fikirlei,in
propaganddsını yapmaktan dolavı
1955 te vekAlet emrine a]rnnııstır.

Daha sonra istanbul'a gelerek
eski l(omünistletden Esat Adi] I'Iüs
tecaplr ile birlikte çalrsmıs, Esat
$dil'in cıkardığr komünist .Ger-
çekıı - Rusca karsılığı Pı,avcla-
dır - gazetesinde yazılar yazmağa
başlamıştrr. 1955 yıIının 8 i]vlül
günü 13 kisiyle bir]ikte tevkif e-
dilmiş ve daha sonra serbest bı-
iakrlmıştır,.

Şimdi ise İsci Partisinin Gazian-'
tep'deki «Hafta]ık solcu gazete
ibaresi baslr]<lı «Topltrm» gazel-e-
sinde «Toplumcu Ansikl,opedi,,
baslığı altrnCa Marksist doktrin]e_
rin sözde ansikiopedik mAna vc
mahiyetini anlatırraktadır.

MEMET FUA,I
Komünist şair NAziı-ı Hikırret'iıi

oğlu olan Memet Fuat r,De» isiıııli
di.inya komünist ıze sos.ı,ıalistleıii-ı-
den tercümeler yapan yayın cvi-
nin sihibidir. Nazrm Hikmet'in
Piraye ismindeki kaı:rsrndan o]an
Mernet Fuat'la, halen Moskova'da
bulunan Münevver'den doğma Me

ffi
_ met Rarr'ın isiftrlerindelıi İ.I haifF' nin atılıRası'tıizzat NAzım fiikrnet
tarathdan''istenüis'tir. -rsubjlhı
ise,7fiL izah etmistir:- ttMelımet, Türk ditinde Muham-
met'ten gelmiştir. Ben ilse-Muham-
medi hiç sevmediğiııddn aradaki
bu benzerliği kaldırmak için co-
cuklarımdaki Mehmeclin E[ Iıaı.fiıri
attım» demiştiı,.

Dikkat ederseniz, NAzım'ııı brı
emrine uyanlar ondaır sonra neşret
tikleri eser isimlerinde ve.,,3 g5g1
kahramanları arasında Mehmet i-
simli kim vaı,sa adınr Memet.diye
yazmrslardir. Biılıaç misal olınak
üzere bu eserlere dikkatiııizi çe-
keriz :

Yaşar Kemal'den -__ «ince Me-
motn'

Kemal Tahii,'den uKe]]ıci
Memet»

Fazıl Hüsn'ti DağJ,arca'dan
«l'vlemetler Şiiı. Kit:ıbı»

Orhan Keııa]'den - uBaba evi
romanlnln kahıan-ıanr Meırıet»

Sinemalarrmızda bir fj]m -- uKa
ra]aıın Memetleri»

l\{ehmet Şeycla'dan bir }ıikAye -.lbpal Memet,,
İzmiı,'de nesıecli]en gazcte -

"i\ileırıet, \,s... gibi,

osMAN SE[ibAN
(TiP Bolı"ı acl;ıyı)

1958 de İstanbı.ı1 Biriırci Sor.gıı
HAki:ııliğinin 958 - 28 sayilr lraı.aır
ile 17.2.1958 tarihinCe tev]<ıf edi1-
nriştir. 1958'de komiinist proDa..
gandası yaptığı gerekeesiyle ]<a-
patılan Vatan Partisinin faal üye-
ltıı,i aı,asındaydı.

ZEKİ DİREK
(TiP Adana adayı)

Komünizm propagandası yaptığı
iddiasıı,le haleıı halt]iında takibat
1,apılmaI<tadır.

ArğD{ET CANSrzoĞLU
(TiP istanb:ıi adayı)

«Kon-:,iiniıt Partisi kiırır]masını,
i]ıl,ilA1 vı_ıııı]nıasın!» he.,.an ettiği i-
cin 1.6.1955 de tevkif etlilır-ıistir.

Ayrıca 15,9.1954 Ce l(oıııünizı:n
propagaııtlasr val:n-,a]ıtan terr]<iıc e-
diJııiş vc 22.5.]955 c]e g50 liı,a lçe-
f f ,,l.]|C{ia lj.h ::,. c ctiir:ı;l.tir.

GtsL],C aa,ı r,u.ır,.+lt,ıESEN
İşçi Paı,tisiııin Lr,ılit]<e oıganiza- .

törii o]en Oruç 1.J_2.1952 tarihinı]e
Tiirkiı,e Gizli Koıniinist Pa,ıti:i _ii_

(Düır komiinist Vatan Partisiıı-.
de idi, bugün riİ' te.1

J,esi o]aı,ak tevkif edilmiştir.
Gaırıizon komutanlığına bağlı 

'2

nolu askeıi mahkemesinin 1954-33
sayıJı karaıına göre 14İ. maddenin. ]

1 ve 3. fikralarr geı,eğince ğ sene
müddetle ağır. hapsine 1 sene 8 av
da istanbu].'da emrriyet nezeıeti all
tında bulundtırulmasrna ].82 liı,a
har,ç ödernesine mahkıjm edilmiş-
tir.

YAŞAIi KAYA
İsci Paı.ti'siırin gençlik ko]lari

ba_.kan]ar,ından olan Y. Kaya 4
Haziran 1963 de.evinde . }aprlan -- ıı.
bir aıama ile tevkif edilmiş 10 ay .
mevkuf kalmıştır. Arkadaşlatı a-
ı,asrnda Fidı.] Kastıo olarak çağ- a

rılıı,. Satıstan ıTıen edileı.ek bütün
nüshalaırnın toplattırrlmasına'ka-
ı,ar verileır «DenE» dergisinin sa]

.,üğ§ş.

ffi
...a..I_*t*x

I(oıııüııizrrriıı bu temel (!) kitabı
da lıir TiP'li tarafrndan

tercümç edilü

,
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MEDET
.r..,İşçl Jartişi gençlik kollaır yöııe-
ı"fici]eri ar:ısrnda bulunduğu bir sı--rada yıkrcr ve tahrikçi gerekğesiy-

le kapa(ılan «Deng» deı.gisinin ya-
zı işleri nıüdüı,ü iken Dalriliye,Ve-
kAletiııin Jıir açrklaınasiyieı ilı:ili o.-

laraL 4 Ha'zii,ıı,ı 19i]l:l c,iı: tcrı]ıii r:-

dilmiş 6,5 ay nıevkııf ]<almıslır.

I}IEHMET ,!]AŞIiESEN

Tr:I<niI< Ünivei.sitccle talel,ıe ikcıı
lrocasrpı tabanca i]e ö!düı.nıı:]<teıı
1& srırı'eye malıl<üın o]ıntıst,rıı,.

TiP l\(araş il başkai-ııdır.

ı XtiFAT |LGAZ
TiP organlarıııda r.az,lafı tıe!]t..)_

dilen Rifat Ilgaz 30.12,1944 taı.iiı ı,e
574 esas 560 sayılı ]<araı,lıı öı:fi irla
ıe KomtıtanIığııı..ı 1 n.olrı nıahj;._,-, mesinc'le, Sınıf isinıli escrinde l<o-
miinizm pr.opagaırdasr yaiımak su-
çtı ile 6 ava mahkfinr edi]misıir.
Sgs, Yürüyüs. Maı.l<opasa. Tan gibi
komünist gazetelerin yazafl iken
gene neşrettiği bil.şiir kitabı satıs-
tan menedijmiştir.

EDİP KAEAIIAN
İşçi Partisi faal eleman]aı.r aı.a-

sında iken evinde bir arama iie 14
-; miihim. vesika bulunmıış ve 4 FIa-

ran-. 1963 te tcvkiI edilcı.ek ]0 ı,,
mevkuf kalmıştır.

ENVER AYTEKİN
(TiP Siir adayı)

1'İP olganı «Sosyal .acla]ct,ı in
idare mürlürü iken eı,iııc]e yauılaır

,, bjr aramada yıkicı ve konıiiİıisİ biı,
. ajansa ait evinde mrıIıtelif teksiı,-
.I'er bulunmuştui. Küı.t - Sovvet
}akınla5pn5lp1- pı"oblenıleı.ini i-
zalı eden bu teksiı.leı,den baska

_komünizm ıırclıagandısıııa ait,ıırı]ı
telif belg,eler btıluniı.ırıstııı.. 4 Ha-
zırdn 1943 te tevkif eCi]ere]< 8 :ır,
mevkuf ka]nrıstır.

SADIK GÖKSU
Türkiye İşçi Partisiııiır Kır.lçlar_

eli kurucrıstı o]an sac'lik emı.ıivet
raporlarıyİe asır.ı so] faaliyct'lcı.i
anlaşıldığı için öııce öğı,etnıenlik
y6Ftığı okuldaıı alrnnııs c]alıa sıonı,a
ise öğretmenlik yapaınaz gerekcc-
siyle eğitim camiasınclaır uzıl.ıla.s-
ilı,ılmıştır.

MEMET DLÇiN
' İzmir TİP teşltil;itı 1,önctici.|eı,iıı-
den aşırı so] «IIIEMET,ı isiın]i sol-

EMğı(çİ ı-ğ&!.KıRü- §ElBİ
(:.1ZE'fE

TiP organurda hile Nözıın Hik met'in emrine uygun . olarak' MEHMED'in (H) harfi atılmıştır.
I

cu gazetenin sahibidir. 1963 de devam]r olarak yazdığı ön
Türk dilindekj l\lehmedin as]ın- cü gazetesindeİ<l tahrlkçi ve mark_

cla Muhammed'den geldiği düşünce sist diişünceleri müdafaa eü$
siyle Mehmed'in Muhanınıed'e ben BMM. müzakerelerinin de konusu
zemeırıe-qi ieirı H harfi ııtılıı-ıışiıı,. yapılmıştı. İşte o günkü Meclis iaİ

İzmir IiP yöııeticileriiıden. Asırı bıtlarrndan Hekimoğluna ai!-Qüar.
So]cu 'IİP ol,ganl «Menıet, \]azar- dığımız konuşmaların metni aJm6n
laır a-rasındadır. şöylediı,:

İBRAHİM BALABAN
İşçi Pattisinin diizen]ediği ıesim

sergileıinde ve İşçi Fartisi orgaıl-
larrnda a<iına sık sık rastlanan ib]
ı,ahim Balaban,, siyasi olm,avaiı bir
suçtan dola!ıı 1937 de tevkif edilin
3.5 yıldan sonra serbest bıı,akilmıj,
1942 de tekrar bir başka suqtaır da-
ha 10 yıla mahküm edilmistiı,. 1944
de 4 yıl,,imralı'da kaldıktan şonra

, 1948 de Buısa cezaevine sürülnıiiş,
orada yatmakta o]an NAzım ltrik-
met'le aynı koğuşa düştiikteıı son-
ı,adrr ki, markist fikirlerin sahibi
olmustur. 1950 de Adnan Veli, NA-
zım Hikmet, I(emal Tahir, Kerim
Korcan vs. ile birlikte affa tAbi o:

1951 Mayıs ayında Bui,sa'da tev
kif 'edilmiş 1 ay sonra serbesı bı-
rakılınıştır. Aynı yılın bı.ı sefei. de,
Haziran ayında 13 ariradaşı ile lıjr-
likte te,krar tevkif edilere]< İstaı-ı-
bul'a gglirilmiş, askeri malıkenıe-
de beı,eat kaıaı.ı a,larak seıbest bı-
ı,akılmrstır. Geçen yıl İsci Partjsi
Gençlik ]<o]]aı,ıııın j/aıdımr ilı: bir
eSeıi yalrlni2rımrstır

MÜŞERREF IIEKİMOĞLU
(TiP istanbul adayı)

Türkiye işçi Partisi istanbul a-
daylar ıarasında ycr alan lTekj_
moğIu önce yazdğı Akşam, öncü
ve Yön gazetelerindeki aşırr solu
müdafaa eden yazılariyle Lasında-
ki solcu ve komünistlerin daha çok
dikkatini çeker olmuştu. Hatt5

«Şadi -Pehlivarıoğlu:

«öncü gazetesinde bayan yazann
sınıfları birbirine tahrik ettiği va-
zıIarında sosyalizm aüna srnıfşal
savaşııı kaçınıImadığından tarihsel
akışın zaruretinden lıahsediyoı.

«Seyfi öztürk (Eskişelıir):
«Bayan yazar Kim?))
Başkan:
«Dlüdahele etmeyiniz.»
Şadi Pehlivanoğlu:

_ 
«Müşerref Hekimoğlu, bir müd-

det önce aynı gazetede M. H. ru-
,muzlu meçhul yazarın katemg a1_
dığı bütün makaleler, adetö gizli
komünist partisinin görünüşiinü
aqıklar mahiyettedir. Sosyİtizın
maskesi altında faaliyet göslbren_
ter isi tehdit{e kadar'götü-rmüşIer-
dir?»' Diye sözlerine ğevam eİmiş
tir.

Görüyoı,uz]ii Müserref Hekimoğ-
lu TiP ten ıııijletvekili olmak ar-
zırsu iciırc1ediı,. Bııgiine kadar, sa-
dece so'l ceıralr yazı]arivle des-
tekle1 qaı,ş.]tirken bu kere rİe ar_
tık s,olcrı faaliyetin bizzat arasına
gii,ınistiı,.

IIFıIİN TÜRK ELİÇIN
t-sci Paıti-si faal yöneticileri ara-

sıı,ıda oltııı asıı.i solcudur.

Nı\ZiFE CEMGİL
T'iP. faal üyelerinden ve İstan-

biiJ 1\{, vekili adayı Cemgil bir müd
c'let önce Teknik öğretmen oliulu
talebe]eıi arasında aşırı sol pııo-

-3-
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ilır

AYDOS TOROS

işçi Partisinin 1963 teki Beyazıt
Beyaz Saray salonunda yaptığı a-
crk oturumda sözcülük yapmış o-
lan öğretmen Aydos Toros, bir a-
ralık vekAlet eıntine alrnmıştır,
Aynı yıl 14L-I42. yAni komüııist-
]eri mahküm eden maddenin anti-
demokratik olduğunu iddia eden-
leı,le birlikte istanbul sokaklaırnda
elleıinde dövizle gezenleıde biri-
dir. Aşırı solcudıır. Asıl adı İbrı-
him Türk'tüı,.

EMİNE ALEV
Rusya'da yetisririlmiş tanrrrr,ıırş

komüniştlerden Hamdi Şamilof'un
kansı olan Alev, bilhassa işçi par-
tisinin genç kuşaklarıyle teşriki
mesai halindedir.

CEVDET KUDRET SOLOK

(Sivas TiP adayı)
Yaşak edilen Ses, Yeni Ses, Yü-

rüyüş, Zincirli Hüriiyet gibi topla-
tılan komünist gazetelerin yazarı,
idi. Aşırı sol propagandasl yap-
maktan bir kitabı satıştan meııe-
clilmiştir.

YUSUF ZİYA BAHADINiI
(Yozgat TiP adayı)

k,omünist manifestosu vazarlaı,ı

paganda ydpmak yüzünden ijn6u
vekllet emı,ine alrnmış, daht''son-
ı,a hocalıktan ıfJklaşu;t'ıl(tır.

İşçi Partisi üyelerindeır ve organ
lanndan yazl yaza\ Ege, 1954 de
hAlen Bulgaristan'da Tüı,k köyle-
ıinde Türkiye aleyhine propagan-
da yapmakta o]an Ziya Yamaç,
Fahri Erdinç ve Cumhuriyet ga-
zetesinin eski yazıişleri müdürü
Tuğrul Deliorman'la iı,tibat kur-
duğu anlaşılarak 2,5 ay mevkuf
kalmıştır..

BEDRETTİN NİHAT
İşci Partisi organla.trnda yazmal(

ta olan Bedrettin Nihad'ın asıl adı
Nüat Tunalı olup 1954 te Türkiye
Gizli komünist paı,tisi mensulııt
olarak Ankara Garnizon Komutan-
lığrna bağlı 2 numaralr askeri mah
kemesinin esas 1953-17 ve kaı,ar
1954-33 numara ve taı,ihiyle 2 yıl
ağıı hapis, 8 ay. İstanbul'da en]-
ııiyet göz hapisinde bulundurul-
maşına. mahkÜm olmuştur. Cezası
infaz edilmiştir. ,

Bedrettin Nihat bu cezasından
önce de 1946 yilında 2. No. lu öı,-
fi idaı,e mahkemesi kararı ile ko-
münistlik y'üzünden ikibuçuk yıla
mahküm edilmisti.' 

MELİH CEVDET ANDAY:
İşçi partisi organlarrnda başina-

kaleleri neşredilen Anday, yuı.du
muzdaki solcu ve Marxist bir ede-
bi cereyanın öncüleri arasrndadıi,.
uyanyaııa, adlı eserinden dtı-
layr hakkında komünizm propa-
gandası yapmaktan tahkikata ge-
çilmiş, kitap satıştan menedilmiş-
ken, bir müddet sonra, bilirkişi ra-
poru ile beıaet etmiştir. Eski ko-
münist gazete \/e mecmua yazar_ ,

larından ,olrrp, Moskova yazarlar
kongresiıre dAvet edilmiştir.

Daha önce de Demirperde nıem -
leketlerinde )/aprlan Balkan edebi-
yatcı).ar toplantrsrna istirak etmis-
ti. Anday. Moskova'dan döndtik-
ten soni,a çok açık olatak lıu ko-
münist tilkenin methiye ve pro-
pagandasrnr' yapmış, hAlen Mosko-
va intiba]arrnı bir Marxist Cergi_
de neşretmektedir.

TRT, Meclisi idare heyeri üyesi
olduğu, TRT'nin işci Partisi haber-
lerine fazlaca yef vermesinde Me-
lih cevdet'in tesiri ve rolü oldu-
ğu söylenmektedir.

$ff..
Marks ve Engels'ten yaptığı tki
tercümeden hakkında lğ ve J42.
madde]ere göre halen takibat ya-
prlmaktadır.

Rusça'dan tercüme ettirerek neş
rettiği bir eser Lenin mükAfatı al-
mrştrr.

SADIK ARIKAN
(izmir TiP adayı)

izmir'de komünist propagandası
yapmaktan tevkif edilmiş ve 3 ay
mevkuf kalmrştır.

MÜZEHHER VA-NÜ
(istanbul TiP adayı)

NAzım Hikmet'fn arkadaşı. Ve-
Nü'nun karısıdır. Aşırı solcudur.

HAYRETTİN ABACI
(Malatya TiP adayı)

1950 de NAzım Hikmetof'u kur-
tarmak için komünistlerin toplan-
düları meşhur Çiçek Palas sanrk-
Iaı,ından.

MORİS GABAY
(istanbul TiP adayı)

1951 yılında meydana çıkaıılaıı
Türkiye Gizli 'Komünist Partisi
gençlik kolu olarak addedilen is-
tanbul Yüksek Tahsil Gençlik,'Der
ııeği üyelerinden olmasından dola-
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yı yakalanarak hakkında tahkika_
ta başlarımış ve Ankara Gaınizon

.Kıımandanlığıiıa bağlı (ist. Harbi-
ye) askeri mahkemesinin 17.11.1952
gün ve siyasİ yargılama şubesiııin

.8,11.1954 gün ve sas 953.17 ve
954.32 sayılı karaıı ile hakkında
meni muhakeme karaı,, yglilmi§-
tir

KEMAL TÜRKLER
1?1 sayılı kanuna muhalefetle

Sıkryönetim yasaklarına aykırı lra-
rekette bulunmak suçundan 4 sen-
dikacı arkadaşı ile Karta} C. Sav-
crlığının 8.8.1964 gün ve }Jz-

1964.488 ve 964.570 sayilı karan ile
delil noksanlığından takibat icra-
sına müal bulunmadığı kararr ve_

ı,ilmiştir
,MAHMUT MAKAL

(istanbul TiP adayı)
Köylüyü isyana teşvikten 1950

de Bor cezaevinde 6 ay trıtuklu
kalmıştır.

NACi SADULLAH DANIŞ
Türkiye Gizli Komünist Partisi

nıenşubu olduğu iddiasıyle 26.6.
1952 den 27J0.1952 ye kadaı, ist.
Merkez Kumandanlığında mevkui
kalmıştır. (Solcu gazetelerde yıı-
zar).

.NAzım HiknıeCin son günlerdeki
,methiyecilerinden biri olup NAzım'
ın hAlen biliı,kişide olan bir ronıa-
nının önsözünü yazmış mübalAğalı
bir ifade ile NAzım'ı yeniden öv-
müştür.

AHMET NİHAT SARGIN
(izmir TiP adayı)

Hür Gençlik isimli gazetenin
5,8.1950 tarih ve 10 sayılı nüsha-
sında yazdığı (Gençliği barış mü-
cadelesine çağırıyoruz., lıarışçı
gençlik pı"otesto ediyor.) başlıklı
yazısrndan ötürü Sulh Ceza hAkim
liğinin 2.8.1950 gün ve g50.955 sa-
yılı karan ile gazete zapt ve mii-
sadere edilmiş ve 8.8.1950 taı,ihiıı-
de Eminönü 1. Sulh Ceza Yargıç-
lığınca tevkif edilmiştir.

15.8.1950 tarihinde Ankara aske-
ri ceza evine nak]edilmiştir. Gar-
nizon Kumandanlığı Aşkeri Mah-
kemesinin 28.3.1951 tarih ve esas
951.15 ve 951.10 sayılı kararı i]e
askeri ceza kanununun 161. mad-
desi gereğince 15 yıl ağır hapis ce-
zası verilmis ve bu cezaı,ıın clörtte

iuBE

BE

llaftalık surte
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üçü indirilerek 3 sene 9 ay ağır
lrapis ve bir sene 3 ay müddetle
Kırşehir'de emniyeri umrrmiye ne-
zareti cezasr verilmiştir. 27.3.1955
tarihinde Nevşehir'de cezasınr ik-
mal ederek, tahliye edilmiştir.

Çiçek Palas hAdisesi sanrkların-
dan olup, asker,liğini er olarak
yapmıştır.

KEMAL SÜLKER
(Zonguldak TiP adayı)

1938 yılında Antakya'da intişar
eden Yeni Gün gazetesinde mııha-
bir iken Belediye Reisine hakaıet-
amiz bir yazısından ötüıü bir ay
mahkümiyet cezasr veıilmiş ise de
infaz edilmedeıı çıkan af kanunun
dan faydalanmıştır.

2.11.1939 da Komünist tahrika-
tından 12 arkadaşı ile biılikte An-
takya'da mahkemeye verilip merr-
kufen görülen mahkemeleri sonun
da bir krsım arkadaşları mahküm
edilmiş, kendisi bereat etmiştir.

istanbul Sıkıyönetim Komutan-

lığı askeri malıkemesinin 13.8.1963
giin ve 1019 şayılı yazisr ile 27.8.
1963 günü saat 10 da mahkemede
hazır bulundurulması hakkındaki
yazısr üzerine mezkür günde temin
edilmiştir.

SELAHATTiN I{İLAV
(istanbul TiP adayı)

Geçen seçinılerde işçi partisi Ka
dıköy Belediye Meclisi adayı idi.
Aşırr solcu bir yazardır,.

BURHAN ARPAD
İşçi Partisinin geçen Belejiyg

seçimlerinde Fatih ilçesi Belediye
Meclisi adayı idi. Vatan gazete-
sinde yazdığr aşlı-l solu methecİen
fıkralarryla tanrnrr. Daha önceleri
işe komünistlik yüzünden kapatı-
lan bir kısrm dergilerde Demirpeı,-
de memleketleri yazarlarrndan ter-
cümeler yapmıştır.

MÜSTAFA ÜNALTAY
işçi Partisi gençlik kollarrnr iila-

re edenlerden biridir. Geçen yıl

ll" l_

{i a §x2ixnlgr, - |Hdfiİlal( §lılcu-ğazete
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' ,' ., 'solcu faaliyetlere paı:elel olaıak
dağıttığ bir .beyamıame yüzünden

. 3.5 ay mçvkuf ka'lmıştır#i Is-
taİıbul gAzetesine ve toprak der-
gisine,.yapılan yürüyüşü idare et-

'.:,- miştir.

RAİF ERTEM
İşçi Partisi geaçlik k,ollau ida-' 

recilerinden olrıp Yeni istanbııl
ve Toprak dergisine yapılan yürii

' yüşü idare edenlei,dendi, Asır,ı sol

cudur.

SAMİM KOCAGOZ
Moskova'da,neşıedileiı ec'lebi,;at

dergilerinde hakl<ında methiyeleı,

çrkan Kocagöz, Tür,kiyede çıkaır
birçok komünist gazete ve dergi-
lerde yazıla,r, neşrettiği gilıi lıiı,çolr
solcu yayınlarr da bİzzat rniİ;;oneı,

olduğu için finanse etme]<i,eclir,

Söke, Aydın ve izmir işçi partisi
oıganizatörüdür.

ŞÜKRAN KUEDAKUL
İşçi Partisiniır organl olan uEj,-

, lern,) mecmuasınrn sahibidir.
25 Eylül 953 te Tiitlıiye Gizli

Komünist Partisi iiyesi olaı,a.li tev-
kif edilmiş. T.C.K. ııuıı 141 ci ı",iat,l

desinin 5 inci fıkraslna göl,e coza

talep edilıniştiı,.
Şükran Kurdakı-ıl, Giz]i i'"cın,iii-

nist Partisi ül,eleri Arif Daıııai,. Iio
mal Dayan'la hücıe teşkiliıtı lıı,ıı,-
duğu öğrenilmiş, 141 inci nıadı]crıirr
3 ve 5 inci fil<ı,a]aı,uıa gliı,e 2 sc-
ne müdcletle a,ğır lraiısiiı-e, 8 ;5,

müddetie Tarsusta göz lrapsi:ıilc
bulundurulmaglna ayl.lca 5887 sa-
yılr Harçlar Kaıruııuııa c]<1i ,18

inci macldesine,tevfikan 73 ]ira
harç ödcnmesinc, iırevkuf kaldığı
müddetin As. C.\4.U.K. ıııır ?,77

inci maddesine cezadan sirvrlnıası-
na Garnizon Komrıtanlıği 2 No, hı
Askeri Mahkeme taratınc]aır 

";iıı,ııı,verilmiştir.

HULÜSi DOSDOĞRU
1947 yilınııı Tenır-ı-ıtız 20 ci g]iııii

Gizli komünist partisi niensuiırı 53

kişiyle biı,]ikte öı,fi idaıe l(onırı-
tanlığı tarafindan tevkif edilınis
olup bir yrl sonra 14 Temnrtız 1948

de savcılığın iddiası kaı,:ıra bağ-
lanmrs, 53 sanıktaır 41 lıişi irükiiiır
giymişti. Orfi idare Mahkemesiır-
den istanbui 2. A,rr Cezaya nakle-
dilen sanrklar bu mahkeme ka-
ı,aı,iyle mahküm olmuşlardr.

Miizehher VA-NU, N. Hikmet
methiy,eeisi eşi VA-NU ile.

Sanrklar arasında buluııan Dı,.
Hulüsi Dostoğı,u da 2. Ağır Ceza
Mahkemesinin karar,ıyle 2 yıl ağıı
hapse mahküm edilmiştir.

1953 yı]ında ise tekrar Türkiye
K,orrıünist Partisi men§uplarlyle
birlikte 25.9.1953 re tevkif eülıniş
bu kere de delil kifayetsizliğinden
28.12.1953 tarihinde tahliyesine
karar verilmiştir.

ERGiN GüNçE
TiP oı,ganlaİında yazılarr neşr,e

dilen ve Ankara Siyasal Bilgiler
Fakültesinden a§istan olmasına rağ
men, örfi idare yasaklarlna mu-
lıalefet ederek İşçi partisi lehinde
faaliyet gösterdiği için geçen- yıl
örfi idare hudutları dışına çıka-
rrlmasr cezasr vetilmiştir.

Aşırr solcudur

oRHAN st]DA
}IAlen işçi Partisi organlarında

vaznıakta olan Orhan Srıda, 25.2.95?
de İstatistik Ge(ıel Müdüı,lüğünde
memur ilıen, Türkiye Gizli Komü-
nist Partisi mensuplariy]e birlikte
tevkif edilmiştir.

Orhan Suda 2 holu askeri mah-
kemede 126 komünistle bir]ikte
mahkemesi sonuhda 141 inci mad-
denin 5 inci fıkı,asına göre,5 sene
8 ay ağır hapsine, aynı kanunun
171 inci maddesine göre 1 sene 8

. ııy Ankarada Eınniyeti Umumiye
nezareti altında bulundurulmaşına,
331 nci maddeye göre rıahkümi-
yetine müsavi müddetle Aınıne

.-,;.-l...].=;"-.T:7:,.-'

ü-..].,

hiznıctlerinde.n m'emnuiyetiııe 5887

savılr hare.lar Kanunu - gereğince

lBİ ]lra lıaı,c ijdeırıcsine ]<arar ve_ ,

ı,i lıııistiı,,..
i,4aiıküııiyctini çekmiştir.

N{ıVZıIT I{ATKO
Diiha t,ı,ıcı-l:i \,ıil:ıı,c-liı koıııüırisi

iıı,cl:ıgıııdası ]iai]:ilı,,Yığııı,, dergi-
: i v::.ır:,iat,ı :.ıı,asincl.ır aşıı,r sol ter,-
ı j.;:,ıc: ı,c ],,ızrjaıi_ı,le tınır,aır HAT-
.ii_C. Bclricc Boıarı'ırı liocasidrr. O-
nııiı için Behice Roı,an'ın adı, Giz-
l i t(cıııüni:.T Pı,r, i.s;i İiı-i.,ıı:ı1:,iı,r y,ar,-

gılı,5,i-ırr Gai,iıizoıı I{,omutaı-ılığınııı
, Gt,ı,t,]ir,:l! lıüliiim ];ııı,aı,i , nrla Rt,-
iıice Fiatiio o1arak gecmektedi.r.
]i.. ı,ı;,l i-I;,iI<o ist,i 'Paı,iisiııiır İs-
taıılıu1 yiiiıeticiieı,indendir

IaRI}E}i BURi
i:,ci Pai,tisi oi,ganr biı, deı,gide,

1,azıl:ır,ı 9ıiıarı Btıi,i daha zivadc
siııcn-ı:ı i,e 1-iyatıoculaı aıasırıda paı,

tiniıı proiıagandaslnı yapmaktadıı,.
Aı;,ıı,; solctıdur.

GÜNER SAMLI
TİP'in en mütecaviz ve açıkça

Maı,ksist propaganda olganı olan
TOPLUM gazetesinin . sahtbidir. ,.

Toplum bugüııe kadar komünist
pı,opagandası yapmaktan hakkında
9 defa tAkibata uğramıştır. Güner
Sam]ı ise bir yazlsmdan dolayı
17.6.1963'te tevkif edilmiş ve 5 1r .
soııra Gaziantep 1. Ağırceza Mah- i,

],cnresinde asistan Çetin Özek, Na-
ci Şeırsoy'un bilirkişi raporuna- isü:
rrac]en beraet kararr ile llazi:,an .

1963 te serbest bırakılmşıtır.
Giiner, gazetesinin 10. sayİsında

TürJı milliyetçileı,ine aynen şöyle
ccvap veriyordu:

,,Rusya'da halk isyan etmeye- .-

cek, 1917 ilıtilAli kendine göre bir ı
diizeır kurmuş ve bunu yerleştir:
nı;stiı,.

«Küba matem içinde değil, çün-
l<ii alçak diktatör. Batista devrinde,
1§ 1.ı-ısındaki kızlaı, Amerikan mil-
yoır.:ır,leriııe yatak arkadaşlığr €,
cjer]eıken bugiin insanlrk haysiye-'
rinc Castı,o1 tarafından . kavuştu-
ıtr]ııustur.,, dedikten soıua 6deta
komünist Alem için söylenen yalan;
lara kanmayın diye satırlarınr bi- 

.

tiı,mektedir.
Esasen gazetenin «Toplum» boş_'

lığı aitında «Haftalık Gazete» iba- .

ı,esi Rus Hariciye Vekilinin Türki_ ,

ye'ye gelişinden sonra nHaftalık,

ı

ıı



degıştlrIr-
miştir.

WğfiSrrtyöEüK _ ",-
Es{ılşe\ir TİP idarecileıi ,ara_-

sındajbulun_an M.- Yiirük, 1964,te ,

3 öğrğlriıen ile birlikte korirünizm
-propagarıdası yapnıaktan tevkif e-

İllr"lşti.. istahbul üniversitesi Hrı-
kulç İakültesi öğretim üyeleıinden
2 sin)n biliı,kişi rap,oıu ile 3 ay

sorrr. t"hlly" udil*lştlı:, (10 Eylül
196* te) \

.İLİIAN TF,ZBL
(Mersin TiP adayı)

-_fiP organr olaıı gazetesiırde «U-

yan ey İo"" d", or",-" _adlı bir
ıazı ile işçileı,i anarşik bir hare-

İete te.vİİ. edİ., biı' yazı lıakkın-
da Nlersin C. Müddeitıır-,ı"ımiliğiıı-
ce k,ovuşturma açılınış ve sorgu-

suııdan sonıa ademi tikip katan
veı,ilmiştir.

1IIEHMET DUIiDU ER,KIIIEN

Gaziantep TiP ida_
reciİeri aı,asrnda olup L7 Haz\-
ı,an 1963 tari]ıinde komüniznr
pı,opagandası yapmaklan tevkif e-
dilmiş, dAvası Gaziantep 1. Ağır-
cezada görülmekte iken Hrıkuk
Fakiiüteşi asistanlarrndan Çetin ö-
zek'iıı hazrrladığı bilirkişi rapoıu

. ile heraet etmiştir.

ABİDİN DİNO
, TiP organlar,ında ı:csim ve ya-
.zılar neşretmekte olan Dino, si-
cilli ve azrlı k,oııünistierden olup
1951 de te}:rar komünist pi'opagan-
dası yapmaktan hakkırcla kesilen
tevki{ mllzelr]ieıesindeıı soiıra Fran
sa'ya kİçmış ve Baliaır]ar I'rrrrulu-

.nuır larariyie Abidin Dirro, Aslan
Humbaracı ve Zıya Yamac Tüı,k
,ıptandaşlığndan ıskat eCilmişler-,
diı. :

. Dino hA]en Fraıısa'da o1u1-. !'ra]ı-
sız Komünist Partisiniır faal iiyeie-
t'i aıasındadır. TiP idarecileı,iyie

- daimi irı'ibat kurıııı,ısttır. TiP or_
,ganları «Sosyai Adaiet,,,,,Ern:ekçi,,
ve benzerlerinde- yazı- ve ıc,simieıi
neşı,edilmektedir

HASAN İzzETTiN DiNAMo
, rİP organı «Emelrciı, _gazetesin-
de şiirler neşreden müseccel ko-
münistlerden Dinamo soyadını da
meşhur Moslçova'nın Dinamo sta-'dı ve ka]übüne uygun o]aı,ak al-

dığı itade _edilmekteür-- Vakt{yie
yazdığı',i1 üı,kiye Sovyet Cıımhuri-
İ,eti,, adlı şiiı*inde aynen:

«IIü[§sa Iiiikiye SoVyet :,''''
Cumhnri5leti»

"Çalrşmak, ya,zmak, ' .
Gezmek hürriyeti için
l(urulacaktır.
Ve bunlara karşı çüan
Babam bile olsa
insafsız ve merhamcısizce
Tutulup çaıınılra vuıulacaktır»
diyordu. Bu yüzden de 4 yıl uğir

hapse mahküm edilmişlir,

'Dinamo, 
meşhur Türkiye Gizli

komünist partisi kuruculaırndan
Halil Yalçın'ın kıziyle eviidir,

A. KADİR
TiP organlarında yazı ve şiiı,le:

ri neşredilmekte olan eski komü-
rrisı dergilerinin yazarı A. Kadir,
komünistlik suçu ile malıküm ol-
muş, ceza§lnı Kırşehir'de tarnamla-

-rşt,r,. 1945 yılrnda neşrettiği «Teb

liğ» isimli şiiri ile k,omünist pro-
pagandası yapmaktan tekrar hak-
tında tAkibata geçifmiştir, Tebliğ-
deki şiirler Almaniar karşısrnda
<lövüşen Rus askerlerini methettiği
için kitap,satıştan meneülmiştir,

Zİİ,INİ TURGAY ANADOL
Evveiki yıliarda 4 defa kapannıa

kararr verilen komünist «ses»

mecmuasının 3.2.1951 tarihli, sayı-

sında neşreı|tiği bir şiirden dolayr

mecmuan{n sahibi tevkif edilmiş,
kendisi hakkında ise komünisilik-
ten dolayı tAkibata geçilmiştir, Şu
anda Tiİ' organlarrnda yazu,:akta-

dıı,.
15 yıla mahküm komünist

Hikmet krvrlcım'ın vatan par

tisi idarecileri arasında iken 1958

dede 25 aıkadaşiyle biriikte 10 ay

mevkuf kalmıştır.

AHMET ToP
(Gaziantep TiP adayı) TiP ida-

ri:ciierinden ve Gaziantep milletve-
kili adayi o]an Ahmet Top bir a-
ıalık komünist pıopagandasr yap,

mal<tan tevkif edilmiş ve beraet
]<-aıarr almıştır.

NACİ ORMANLAR
(Niğde TiP adayı) 29 Tenıınuz

1950 de Komünist Barışseverleri'in,' 
kuruÖusıı sıfatiy]e Behice Boran

-a--ri-EP'Cinııet, cinayet, yeter artık, ba,
sacağız kızıl ateş damgamızı
kürrenin sırtına diyen TİP'çi

Abidiıı DİNO

ve Adnan Cemgil'le biriikte tevkif
edilerek 5,5 ay mevkuf kalmıştır.

AZİZ NESİN
işçi Partisinin hAdiseli geçen

'Beyaz Saray toplantısında parti
şiucülüğü yapan Aziz Nesin, 23.
'Iümen istihkim Bölüğiinde vazi-
feli iken (izinli erlerin istihkakını
zimmetine geçirmek) vazife ve se-
lAhiyeitini kötüye kullanmak suçu
ile 23. T'ümen Askeri Mahkemesi
kaıariyle' ordudan tardedilükteır
sonra 3 ay 10 gün hapis cezasınrrr
biı: kısmınr da sultanahmet cgza-
evinde çekmiştir. VEDİA NESİN
isimli,kadın hüviyetiyle Yedigüıı
sayfalarına giıen Aziz Nesin, Sa-
bahattin Ali ile Markopaşa'yı çı_
karnrş, Sertel'lerle çalışmış; Baş-
tan gazetesinde NAzrm Hikmet'in
şiirleriyle NAzrm'a ait oldukça mü-
balAğaiı bir merhiye yazmış, gaze_
tenin lMatksist fikiı,leri yaymak
için çıktığını ifade etmiş, 12 Ağus-
tos 1947 de «Milli menfaatlere ay-
kırı neşı,iyat suçundaon örfi İdare
Mahkemesince esas 56 karar 60
sayilı. hükümle 10 ay ağır hapse
ve 3 ay 10 gün Bursa'da emniyet
nezareli altinda bulundurulmasına,

1950'de işe istanbrı] 2. Ağnceza
Malıkemesinin 22 esas ve 2 karar
sayilr lıükmü ile komünizm lehin-
de pıopaganda yapmak suçundaıı
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16 aya mahküm edilmiştiı,.
HAlen Moskova'da' olup Demir-

perde propagandası yaprgJıdadır.

iıunnn uĞunı,u
İşçi Partisi Gençlik Kollarr ida-

recilerinden olup Üniversite tale-
beleri arasında Marksist o]arak bi-
linir.

Üniveısite'ye gelen genç ve
körpe çocukları İşçi Pattisine kay-
detmektedir. Bazı kişileri partiler.-
ken Marks'ın kitabı üzerine yemi-
ne dAvet etmekte idi.

HÜSEYİN KORKMAZGİL
(fiP Ankara adayı) Emekçi,

Toplum; Sosyal Ada]et gibi işçi
Partisi organlarınrn yazarı ve faai
bir partili olan Şükrü oğlu Gül-
şen'den doğma 4.3.|927 doğumlu
Hüseyin Korkmazgil'in 25.3.1951
tarüinde Göksun ilçesi toplu ders
ler öğretmeni iken mem]eket
ikinde kurulmuş iktisadi' ve icti-
maı teme] ve nizam ve kaideieri
değiştirmek ve yıkmak amaciyle
'komünizm te]kininde bulunmak
suçrından doJayı Elbistan Ağırceza
Mahkemesinin 10.7.1951 g;ün ve e_
sas951-28 karar; numara 951-29
sayılı ilAmı ile TCK. nun 5435 sa-
yılı kanunla değiştirilen I42 nci
maddesinin 3 üncü fıkrasr uyarın-
ca bİr sene ağrr hapis cezasr ile
mahkfımiyetine karaı verilip ınez
kür hükmiin Yargrtay Birinci Ceza
Daireşinin 12.9.1951 gün ve 1924-
1857 sayılı il6miyle onanmak su-
retiyle kesinleşmiştir. Hüküm ise
25.3.1951 den 25.3.1952 tarihleıi
arasında infaz edilmiştir.

NURİ ÖZKAN
Daha önceki yıllarda da hakkın-

da komünizm prrcpagandası yap-
makta;ı tevkif karaır verilen ve
TİP Gaziantep yöneticileıinden o-
lan özkan, 17.6.1963 tarihinde tek-
rar komünizm propagandası yap-
maktan tevkif ediimis, 3 ay mev-
lruf kalmıştıı. Cetin Özek'in bi]iı,_
kişi rapor.u ile tahliye edilmiştlr.

Nt]zHET İDEMEN
Gaziqntep TİP idarecilerirıden o-

]an idemen de hakkında komünizın
propagandası yapmaktan 4 ay Ga-
ziantep cezaevinde mevkuf
kalmıştır

Çetin özek'in bilirkişi raporu
ile tahliye edilmiştir.

Firmasını NAzım'rn soyadına
uyduran, Muzaffer Eren

]IIUZAFFER KABAN
(Ankara TİP adayı) Yön'deki ya-

zısiyle sosyalist olduğu agılaşılaıı
Muzaffer Karan Gaziantep'te yayııı
]anan TiP organl "TOPLUM, da
lıir yazısından dolayı komünizm
propagaırdası yapmaktan hakkında
(iaziaptep Saı,cıIığı tarafından tA-
kibat açilmıştıı..

Muzaffer Kar.aıı 6.9.965 tarihli
yazrsında: «27 Mayıs'ta bir eıııek-
li subay olarak mücadeleye katıl-
ınıştrnı. Şimdi de TiP saflarıırda
gerçek bir enıekçi olarak bıraktı-
ğım yerden nrücadeleye tlevaııı et-
mekteyim» diyerek toplumcu oldtı-
ğuııu iddia etmiş ve uToplunıculıık
kişiııin kişi tarafından sömürülme-
sıııi ortadan kal<lıran bir düzeı.-
dir. Bu ınaksatlı sömürmeyi rnex,-
dana getiren üretiııı araçlarını ö-
zel mülkiyetten alıp topluma mal
etıneyi, yini kamulastırnıayı öııgö-
rür.»

Karaıı ayfrca ııiçin Nasyonal
Sosyalist değil de toplumcu olcltı-
ğunu da şöyle izah ediyor:

Nasyonal Sosyalizm. ekoııonıilı
ve sosyal örgütlenmede heın deınok
ratik sosyalizm ve henı de Mark-
sizme aykırıdır»

Muzaffer Kaıan'ın izahatında ko-
münist pl.opagansası yaptığı görü-
]erek 2 kişilik bir biliı,kişi rapo-
ıu ile biı,likte Gaziantep Savcılığı
tarafindan Adliyeye verimiştiı,.

RUHi SU
Türkiye işçi Partisi muhtelif yer

]erde halk türküleri konserleri ter-
tiplemektedir Maksat, halk türkii-

Ierimizi ve hak istis-
Sazmar etmek. Nitekim biı*aç

şairini de solcu, hattA-Töıtıiiiıizııııi
hizmet eden tahrikçi şiirleı yazmaj
ğa teşvik etmişIer ve muvatfik da
oimuşlardır. Aşık-ihsani bunun ti-
pik örneğidiı,

İşçi Partisinin konşer vgneticile_
rinden olan Ruhi Su, Türkiye Giz-
li komünist partisi mensubu sr-
fatiyle 6.4.953 te tevkif edilmiş' An,
kara Gaı,nizon Komutanlığına bağlı
2 No lu Askeri Mahkemenin ka-
rariyle 5 sene ağır hapis, 1 sene
8 ay Çumra'da nezarete mahkim
edilmiştir.

Bu karar Askeri Temyiz Mah-
kemesi 2 nci ceza Dairesinin
28.5.956 gün ve 1265-2080 sayılr
ilAıniyie l<esinleşmiştir

MUZAFFEB EREN
Türkiye Giz]i Komünist Parti-

si ırıensuplau arasında 21.1.952 de
tevkif edi]miş ve 2 Numaralı As-
keri Mahkemenin 1953-17 ve 1954-
33 numaıa ve tarihiyle 2 1"ıl ağır
lrapis, 8 ay da Kütahya'da nezaret
altında bulundurulması,na karar
verilın*iştiı TİP']iler]e teşriki mesai
ha]inde olup Eren ReklAm firması
salıibidiı,. Eren ReklAn son gün-
lerde NAzım Hikmet'in soyadı olan
RAN o]aı,ak değiştirilmiştiı.

RAN kelimesi sonunda,rı okunur-
sa NAR olur, biliyorsunuz. NAzrm
Hikınet soyadrnr öııce KIZIL ola-
ı,ak almak istemiş, fakat maskele-
mek için NAR'ın tersini tercü et-
ınistir. NAR kızılı hatırlatır diye.

NiYAZİ BERKES
Ankara Üniversitesinde talebele_

ri aı,asında komi-inizm propagan-
dasr yapmak iddiasiyle kovulmuş
olan Berkes, Fali Kirbi aduıda
kendi zihniyetine uygun bir Kana-
dah i]e evlenmiştir Fay Kirbi'ye
bir de köy enstitülerinin meüiye-
sini yapan kitap hazıı,Iattırmrştır.
Şu anda TİP organı uEy]em, de
yazmaktadır.

İ MEHMET KEMAL
Komünist bir teşekkül olarak

kapatılan uGençlik Derneği» ku-
rucu§u olarak tevkif edilmiştir. Biı:
günlük gazete ile bir]ikte TİP or-
ganlarrna yazmaktadrr.

ALt CELAL ŞİMŞEK
(TiP Ankara adayı) Askerliği_

İ
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EIZA KUAS
(TiP Ankaı,a adayı) Hatırlarsı-

nız elbette. Zonguldak'ta 2 Tiiı,k

işçisinin ölümü ile neticeleııeıı üzü-

"-j 
olrvlu s,onunda 8 Nisan ]965

Perser.rbe Günü TüRK - iŞ'in Ge-

rıel sekreteri İzmiı,'dc bir basıır

toplantısrnda şu açıklamayı yap-

-ıstıı,. Halil Tunç diyoı,du ki:

.İZonguldak olayları sırasıırda

Tip Genel Sekreteri Türk - iş'c
gelerek bize:- 

- Ne duruyorsunuz, size lıağlı

bütün işçilere emir veriıriz ve he-

dei Zonguldak deyin ,Bu gaye u_g_

runda işçiyi çarpışmağa dAvet cdin

dcdi.
Kenüsine:
.- Klme karşı çarpışacaklar? O-

rada işçi ile ordu karşı karşıya

bulunuyor, dendi.
TiP 

-Genel 
Sekreteri Kuas bu

mukabelemiz karşrsında aynen

su cevabı verdi:
= uMadem ki işçi. ord,u ile karşı

karşrya, o halde ordu ile çarpış-
m.aya.

I

ni yaparken tahrifattan dolayı bir
yıl mevkuf ,kalrmştır.

. TI]RGUT KAZAN
işçi Partisi Gençlik Kolları ida-

recileri arasında olup Marksist ol-
duğunu her yerde ifadeden çekin-
memektedir. 1963 yılında Yeni ts-
tanbul ve Topı,ak dergisine yapı-
lan yürüyüşleri idare edenlerden
biridir.

NURKALP DEVRiM
İşçi Paı,tisi Gençlik Kolu ida-

ıecisidiı. 1963 te mAsum üniversi-
te gençlerinin sokaklara dökülerek
bazı nAhoş olaylaıa sebep olan-
lardandır. Aşın solcu.dut.

nEŞİT GÜÇKIRAN
Gaziantep TiP il iCaı,e Kuru]ıı

muhasip ve veznedarı olan Güçk-
kıran 1?.6.963 te komünizm propa-
gandası yapmaktan tevkif edilmiş
ve 3 ay mevkuf kalmıştır, Çetin
özek'in bilirkişi raporu ile tah-
liye edilmiştir.

NECİP DİKEN
TİP Gaziantep idaıecileı,inden o-

, tan Diken de 1?.6.1963 te komü-
nizm propagandasr yapmaktan tev-

kif edilmiş, 3 ay mevkuf kalmıştır,

Çetiıı özek'in bilirkisi ı,aporu

ile tahliye edilmiştir.

O 4qman Tiirk - iş'iı bir yetki,
lisl fiP Geriel Sekreterine şöyle
dedi:

- Siz de işçiyi temsil ediyorsu-

nuz bu işi siz yapın,
,,:,, Bunun'ürerine TiP denel Sek-

reteri şöyle cevap verdi:

- İir' o gücc erisemedik, Erişti,
ğiıniz zaman o işi de yapacağız,

cevabını verdi» dernişti,
O günkü gazeteleri tAkip edeı-

ieı daha iyi hatıı,layacaklar ki, en

mAsum kafalaı,da bile TiP ihiilAlci
sosyalist metocllarla hedefine ulaş-

*rt istiyordu. Zaten Türk ,- iş'in

Genel Sekreteri Tip'i bu büyük

itham karşısında bıraktıktan sonra

da hemen ilAve etmiş:

-- iddidarıırıı her an isbata

lrazır,ım, demişti,
Esasen işçi teşekküilerini ellerin

de tutanlardan. demokıasiye inan-

mış işçi lideı, ve temsilcilerinden
coğu Rıza Kuas'ın ihtilAlci sos-

İ,rlİr-" taı,aftaı, olduğunu da iti-
ı,aftan çekinmemişlerdir,

debiyata merak sarmrştır,
işİe bunun nitecesidir ki Kadiı,-

llde lstidacılık yaptığı bir sırada

işçi ve ameleyi bir kısım çeltik ve

toprak ağası adı ver,üği kişiler a-

levlrlne tahrik ve teşvik etmekten
dolavı tevkif edilmiş, 5 ay Kozan
cezaevinde mevkuf kaimış ve Ce-

lil kifayetsizliği yüzünden serbest
bırakılmrştı.

Daha sonra ise Cumhuriyet ga-

zetesinin beyzAdesi Nadir Nadı'ııin
lıimayesine sığınmrş. eserleriyle
mütenasip olmayan bir şöhrete u-
laşmıştrr. Birkaç yıl önce Fransa'-
da komünist Comba gazetesinin

Türkiye mrüabirliğini yapan bir
Musevi kadınla evlenmiş, karısrnin
Türkiye'den gazetesine gönderdiği

uydurma ve hayAli' bii, lıalıeıie
,,Yaşar Kemal'in bu yıl Nobel
MükAfatına namzet" olduğu yazıl-
mıştı.

Yaşar Kemal, 2 yıl önce Komü-
nist Balkan Yazarlar toplantrsrna
dAvet edilmiş, bu yıJ. da Mcskova
Yazarlar Kongtesine Türkiye'ırin
Marksist yazarl sıfatiyle Aziz Ne-
sin, Melih Cevdet Anday'la birlik-
te iştirak etmiştir,

MEHMET TOKATLI
TtP Fatih itçesi faal üyelerin-

den Tokatiı, 2 Temmuz 1965 Cu-
ına giinü Şişli'de kom,ünizm pro-
pagandasr yaptığı iddia edilen biı,
beyannameyi duvaıjara astırdığı ve
işçiler arasrnda dağıttığr için hak-
kında 141 inci maddeye göre tAki-
bat açılmış ve aynı giin bevanna-
meleri dağıtan Gerzan Gazaz isim-
li bir Ermeni vatandaşrmız]a bir-
Iikte tevkif edilmiştir.

«Emekçiye Çağrı, beyannamesin
de işçiler tahrik eülmekte, artık
harekete geçilmesi zamanrnrn gel-

diği ifade edilmekte idi.

EERAİM HAYIRLI
Konya TiP tl Başkanı,ihı. 11

Temmuz 1965'te dağıttığı bir be-
yarınaıne yüzünden tevkif edilmiş-
tir. 1 ay mevkuf kalmıştıı,,

KEMAL YALAZKAN
Emekçi isimli TiP organında ya-

zıları çrkan Yalazkan, Malatya Li-
sesi Felsefe öğretmeni iken meta-
fizik düşünceler şeklindeki ders-
leri arasında talebelere «Marksist»
ınetod ve düşünceleri propaganda
yapmaktan önce VekAlet emrine
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Bir eseriııde. kenüsi için «Gonri-

nis Kör Cemal» üyen Y. Kemal

-

YAŞAR KEMAL
(TiP istanbul adayı) Vln'|a1

rJjlrllv" eeldikten sonra Kadirli

Ort*krİl" 1 incl sınrfrndan be]-

İ"'lJrr""r, X",ul, fabrika ve ziraat

1;'Ğ; **ğı bir.sırada Adana'-

,İ* r-'"'lİi komünistlerinden Abidin

;İ';;' ori,"" Kemal'le clostluk

İ;;";; daha Onceleri miili ede-

İ'r*r' ?"r"Xlısı iken, kısa bir ınüd

.l"İ ,o.,ra Marksist düşünce ve e-



'alıf,llıış, 
daha sorıra öğı.etinı kacl-

ro§undan uzaliIaşİırılınıslı ı,.

IVIEHMET YII-L j" ;]

_ TiP l(on_i,a [.ıtıi ii. ,,J ı,.ır,iı,tı c-lup 11 Tcmrr,.ız ]rC:, ,;,, .',:. .1 :.ı,biı,_beyannamc vii;.ii- ..::ı 1 ;ı,,, 111.."
l<uf kalmıştıi,.

IİAsAN (.:, ii.i
l[ İP Koııya faal iiyt-.lerinclcııcliı,,

11 'ieiıı-ııırız 19{_i5 te tevki fediiıııis.
1 ay mevkuf kaiınıştır.

Ai,T,AY DiRtrİi

aiıImış, N| ,111 Hikmet'in emirle_ıinı rıyuJa, :.,. bütün solcu vel,|:;r]:sistleı,,;ı Iiullanc'[ığı şekitde
Iı,i]:,,\! _ıT o1iıı.a]ı rr"ş.:u.]i1*lştİ 

".

. İşçi Partisi gençiilr teşkilAtı yö-
neticileri a{asındadır. Tüı.kiye'miz-
de komünistierin iyiee azıg;laştığl
geçen yıl, talebe teşekkiiileri tem-
silcilerinin bir araya gelerek «Ko-
miinizmi tel'in mitingi» karaı.]arı

. karşısında muhalif kal<iığnı beyan
ederek «Asrl gericileti tel'iıı e-de-

lim» demiştir. Hatır]arsınz, ylJı-
dumuzda kornünisrler kendllerln-
den oJ.mayan herkese, bilhassa mil
liyetçi, muhafaza]<Aı olan]ara GE-
RiCi adını vermişlerdir. Altay da
Universitede «aşrrı solıı zihliyetiy-
le tanınan kişilerin öncü]erİ ara-
sındadır,.

MEHMET RESSAMOĞLU
İzmir İşçi Partisi yöncticiJeri a-

rasında bulunan Ressaınoğlu parti
organl «Memet» isimli aşın solcu
gazetenin yazı işleri sorumlu mü-
clürüdür.

1953'te Türkiye Giz]i Komünist
Partisi mensuplariy]e beraber 7
Temmuz 1953 te tevkif edilmis ve
delil kifayetsizliği sonrınaa + ay ZO
gün Merkez Komutanlığr cezaevin-
den 26 Kasım 1953 İe seıüest bıra-
I<ılmıştrr.

Gazetenin adındaki nH» harfi

.a-'6
r

Çeün, Lenin'e özenen sakaliyle
ÇETİhI ALTAN
(TiP istanbul adayı) Beyoğlun-

da işret ve sefalet yuvaiarında
değrne kapitalistlerin süremediği
bir bohem hayatı içinde iken er-
tesi gün fakir, aç; mAsum hattA
Pötürgeli dediği işsiz bir kit]enin
dert ve ihüyaçiarınr dile getiriyor
p,ozisyonuna bürünüp aşırı bir sos-
yalist oiduğunu ifade eden bu ki-
şi hakkında düzenlenen bir ı,esınİ
raporda, Marksist fikir]ere Yeni
Adam dergisiyle itibaı. ettiği; bil-
hassa 27 Ma5nstan sonra ]tomiinist
<tByzirn Radyo» ile par.alel neşriyat
yaptrğı, göstermeli\ bir Atatürkçü
olduğu; din ve mAneviyatla ilgİsi
bulunmadığı yaalı idi.
__Gerçekten Çetin Alian yıllaıdır
Milliyet ve Ak"s46'ğa genis lralk
kitlelerine hitabedebilmek fırsatı-
nı bulunca «şosyalizm» zannettiği
servet düşmanlığı, aile düşmanlı-
ğı; din düşmanlığı,' milliyetçililı
düşmanlrğınr aiabiJdiğine ."rrr-
mrış, hattA milli ve kudsi bildiğinıiz
her çeşit di.İşiincelerimiz Cetin
Altan'ın kalemiyle tezylf ve tJhrik
*il'i'; ;',.ı.ll,..,. "-' -,,A.,+u,;!a;.

ftÇ ' *" '"liJ ,#l,,iişitn.

zira öını.ünde sosyajizme avak
u3,duınrır;,r biı, güıı blie akl,nİan
geçirıneyenlei.iıı, bu siştemi müda-
faa ei.ıııc]cı.i bir yalandan b;=İ"
biı, şcy dcğiidi, ]ıalk efkArı çol. İr-bı_ı]i an_ladı.

Onun icindir ki Çetin sosyaiist- oimaktan çok aşın bl, solcu- ola_rak tanınınış hattA ml]ii 'damat
Metin Tolıeı, dergisiııde. o}Ialkrıılionıüııist dediği Çetin Altan»
di5,c yaznııştiı,.

, trir. 
_başIıa 1,azar ise . Çetin'denbiıhsedeıkeır «ltlao Çetin» demiştir.

_ Yani Çin Komünişt ,Partisi Li-
cleri A'Iao'rıun ilk adını Çetin'in ba-
s:ına geiiı.miştir.

Çctin'iıı yazılarına ittifat eden
masum ve alıtal kafalar, zanne-
deı,lcr kj, Iüı.lıiye'yi Tü.kr"e
.]tu;.,ulacak b.ir komünist partisi
l;y;iaalrlli,,. Ziı.a, Tü.kiy.';;l;
l _AO';,,".19, vcı,ilüğinde biİe «Benliiilo (legljimı, demeyi bile aklın_.
dan geciı.meyen bu kişi, zaten herdcfııs,nda ısrarla işaret 

"J.";;<rTür!i.i},c';ııiz söıııürüinrektedir»;:
j,Tü:T;ı" _ 

1,1l, değildir», nTiir-Kı.ie,de tlcmokrasinin D'si lii-le nıevcut. dcğildir» demektediı.
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. :, :.'.._ ı;i,._

Behice Boran'ııı gizli koınünist paı.tisi ınensuplaı.iy le yapıIan nıulrakemesind

-10-
fotokopisiı (gerelrçeI i hiikiirn kai:arıııdan)

eki iddianamenin

edi].iı.ken biı,. de bunutr ,,İosya]izm,
adına yapıldğı-.tiade 

"dil;İJ;.'Fakat, ,.üııIcr göstermiştir * Ç;-tiir'iı,ı sosvaiiznii «SAHTE,, ohjl.-
taıl, ötL,ı e giıİemiyoı., viskili; ka_
ctınlı vc zcngiır nıasa]aı.da kaldıı.ı_'luıı kar]th!cı.iıı veı,tliği saı,lıoşluk
cibi. -, i,, rl :ı,.irca aıncak bir rüya venıı:sai ciılıii.l,cti (. ) olıiuğıı sez;ii-
.,;oı,riı-ı. Btıg.üır 1.iii,};iye'miz eğer
:;tı:sy:ı i izn ı c itilı:ır ei ı-ı ilıo.r,o bara"rn
C'ıılj;ı i ._, ]'iııır ii,.ıi;rleki -lio"rrş-]r,,,,iııiı-. ı-ıli:ıı.i:ı,.l.:;ı olr{uğu en nıute-l;ıl ]<i:,ilci. jarafıırclııı bi]e itiıa{
tl,iı,ııcjıtrıtljı,.

k_._
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NAzım ililrınet,iıı deınirperileıien göırdeı,diği paranııı Aybat'a veriimesini isteYen emrin futo'

kopisi (Komiiıristleri riralıküırr eden 2. gar,.iron konıtıtanlrğının gerekÇeli hüküm kararıııdan)

}-

,

. HattA balrırı açılrça ]İıiı,]iiıi,;t
proiıagandasrnrn yapılabilınesini ise
muhtelif yazılardan şöylc müda-
faa eder:'9 Temmuz 1965 taı,ilıli Akşam
gaİetesinde aynen diyor ki:
- «I(oınünizmle Mücatlcle Dernc-

ği, komünizmirı stıç olmadığr' ve
kaPitaliznrle de ıuüca«lele ılerncği
kurulibiidiği zanıaiı ıneşrfi ve de-

,ıııokratilı lıir derırck sıı;,ılrr» diyor.
Ğortıdtı5tı gibl tefsiı,e hiç de

niuhtaç olnrayan ve komünist pro-
pagandasİna da scı,bcstiiiı tanın-
masını isteyen bir ifade...

Çetin Altan Milliyet ve Akşam'
daki yazılarindan d,olayr müteaddit
.defa.komünizm propagaııCası yap-
mektan dolayı hakkında tAkibata
geçilmiş o]mas,ina ı,ağmen nıalüıır
k§ilerin bilirkişi raporlariyle her
defasrnCa aciemi tAk_ip kararı ve-
riİmişfir.
. Esasen son basııı toplantısında

, yani'7 Eylüi 1955 Salı günii, Ata-
-türk haLkındaki düşüncelerini yan

lış isiikan-ıete scıi]retnre'l< için ter-
tiylediği bir toplantıda biı gaze-
,tecinin:
- .; Siz - solrrn neresiırdesiniz?

: sualine khişi al,nen:

. 
'müsaade 

ettiği eıı ueundayım.

Solun en ucu komünistler olclu-

ğuna göre, eğeı, kaırunlar,ımız'dıı u-
ca kadaı nıüsaacie etse; Çetin"Al-
tan'ıııa gerçekten yeı,ini buia-cağı

anlaşılmaktadır.

METiN ERKSAN
(TiP istanbul adayİ) Bundan

iki 1,ı1 önce Büyük Millet lVlecji-
sinde Mii]i Eğitim Bakanlığ büt-
çesi görüşüiürken, İzmir Senatö-
ı,ü Cüit Okurer, Devlet Tiyatro-
sunda prcvalarına başlanan «Yr-
lanların öcü» adlı bir eserin ko-
ınii,rıizm propagandası ihtiva etti-

ğini idclia etmiş ve Devlet Tiyat-,
ı,osu Edebi Heyetinin bu eseri se-

çerken, sanat vöniinden hangi e-
saslarril - kıstas ,olarak ele alındı-
ğınr sormuştu.

Daha soırıa Eızurum millerveki-
li Cevat önder de aynı konuda

şunları söylemiş ve eserin repertu-
ara alrnmasrnı teessüfle karşıladı-
gıırı belirterek:

- Bu eser Türk cemiyetinin te-
İıel unst ru 'olan aileyi yıkmak
hedefini gütnıekte ve komünizm
propagandası yapmaktadır, demiş-
ti.' Haüu,lanacağıüzere ıtYılan]atrn
öcü» Fakiİ: Baykurt işimii, aşırr
solcı bir-köy enstitüsü mezunu ta-

ıairndan yazılmış, babalarının yu-
hunu ş5detmek üzere bir gazete-
nin eviit patıonları tarafından tcf-
rika edilen yarrşmada mükAJat ka-
zanmıştr.

Gene hatrrlarsrnrz ki «Yrlanların
öcü» bir müddet sonra Metin Eik-
san adındaki ve şu anda İstanbul
işçi Partisi listesinde ParlAmen-
to hayatrna hevgs eden bir rejisör
t;ırairncian perdeye aktarıldı.

Brırada hassaten şunu hatırlat-
ıyıak isteı,iz:

Leiıin 1925 te, Maksim Gorki'nin
başkaniığında toplanmış olan dün-
ya edebivatçılaı,ı kongre§nde ay-
nen demişti ki:

«- Bir memiekette bir sosyalist
yoliaştan i.zami istifadeyi yapabil-
mek için .onun eserleı,inin perdg
veya sahneye aktarılmasr elzem-
dit. Zita kitaplaı, mahdut kişilere
lritap edeıler, sahneler işe her de-
fas:nda bin]eıce hattA hafta ve ay-
[aı: sonuııda yüzbinlere hitap etmek
fri,sırtr verir. Onun için peıde ve
sahneler voldaşlarımızın eserleriy-
le İŞGAL ediliıelidir.»

Lenin'in bu maksatlı emri maa-
iesef inkAr edilemez ki Türkiye'-
mizde. biierek vey'a bilpeyerek ye-
riııe getiıilmektedir.

Haür]arsrnız, geçen yıl devlet

ı
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,'ıybar'rn cıkardığı «zincirli Hürriyet» isimli gazetenin bir komünist ofganı. ifade eden bir gazete haberi: (tasvirl!9ll)
olduğunu

eliyle işietilen tiyatrolarja birlikte
öz'el tiyatrolanmrza da beynelmilel
komünistlerin esÖrleri getirilmis,
günlerce oynanmıştı.

Sinemalarımrz ise, komünizmin
bütüıı unsuılarrnı havi tahriklerle
d<ılu mevzu ve esei,lei.e rahatlıkia
yeı, veı,ilen müesseseleı olmuştur.

yilanlarrn öcü de sinemalar.rmız-
da oynamağa başladıktan sonra,
tahrikçi ve aşırı sol zihniyetin bir
oyunu olduğu anlaşılarak birçok
sinemalarda film protesto edilmlş,
perdelere tüküriimüş, oynatan si_
nemacrya ise lAnet edilmişti.

Perdelerimizde Metin Erksan']a
başlayan bu Marksist düşüncenin
fijmleri sici]ii komünist vedat Türk
ali (Abdülkadir Demirkan) ın ha-
zırladığı uKaranlrkta Uyananlar,
filmi i]e daha da alenilik kazanmıs-
tı.

Bugün daha iyi aniaşılıyoı, ki
Metin Erksan, İşçi Partisi'niıı fik-
riyatını perdelere' aksettirmekle
vazifeli bir kişidir. Dün bu kişiye
aşııı sol diye hücum edenleı., bu
giin Erksan'ın İşçi Partisi'nin İs-
tanbul adayr oluşu karşısında ne
kadar haklı oldtıklarını isbatiamıs
o1du_lar.

HALİL AYTEKiN
TİP organr uSosyai Adalet» der-

gisiııde uzunca yazıları neşredilen
Halil Aytekin, hatırlanacağı üzere
]950'den sonra Mi]]i Eğitim cAmi-
asrnda başta Köy Enstitülerinin
irlareı:isi TONGUÇ baba ile biılik-
t,: bir kısını uso]cu öğretmenler»
vekAlet emriıre alınmış, tir miid-
det sonra ise ı,azifesinden ıızal;laş-
tıtıimışlardı.

İŞte bu usolcu öğretmenler,» e
dahil olarak vekAlet emriıre alrn-
mrş ve o gÜnlerde Çorum ilkoku-
lu öğretmeni bulunan Halil Ayte-

kiıı de vazifesinden affedilen]ı_,r-
detı biı.iydi.

Hajil Avtekiiı ıtzun mi.irldet
Aııkara'da solcu, Marksist ve troıııü
nistlerin de yazı yazdığı bir der,-
gi çıl<aı,mrş, aşırr sol neşı,iyarıırdan
dolayı tAkibata uğranııştı. Aytekiıı
geçeıı yıl, Mehmet Ali Aybaı vc,
Sadun Aren'in teşvikiylıı L4L-14,2,
maddclerin Anayasaya aykucı ol-
duğıı di_işüncesiyie biı. Aııka.ra ga-
zetesiııin açt.ığı kampanyaya katıl-
mrştır. Aşırı solcu dergilerde ya-
zıiarı neşredilmektedir.

ALİ KARCI
(TiP Adana adayı)

1945'ttı Adana öğretmen Okı.ılıı
1 .sınıfından belgeli olan Karcr, is-
tanbul'a geidiği zaman Aziz Nesjıı
ve Saba}ıattin Ali'nin ıııiişterek
çikardığı *MARKOPAŞAıı gazeie-
.sinde nıüsahhih ve tevzi memlıı.tı
olarak çalışmağa başJ.amıştı.

A.dana'd:ın ayrılrncaya kadar
Marksist fikiı,]eıdeıı lıabersiz vcı
.fakir bir ai]eniır çocuğu bu.lunaır
Karcr, Aziz Nesin'le temastan son-
ı,a aşrlr sol fikirleı,in sahibi ol-
rnuştrıı:.

Markopaşa'nın müteaddit clefa-
laı, kapanmasından sonra geçimini
«kartvizit komisyonculrığu» lıa
tıağlamış, birkaç serıe sonra ise
kiiçiik bir matbaa makinesiyle bel-
li bii, mesleğin müntesibi olmuş-
tur.

Yüksek tahsilli eşiyle birlikre
fiileıı matbaa işçisi olarak çalış-
makta iken bugün değme kapita-
listleri imrendirecek bir servete
salıiptir. A]i Kıırcı da tıpkı Çetiı-ı
Altan gibi ,gösteımelik ve yapma_
cık bir servet düşmanlığr maske-
siyle işçi, köylü; küçük esnaf; ır-
gat adı verilen- mAsurh kitlenin
(jü'i ıliyet şönrtirücüleri» nden b'r'

olmuştur. işçi Partisinin hemen
l.ıiitijrı matbu beyannamelerini ha-
zırlar ve basar.

ŞADUN AREN
(TiP Ankara adayı)

l\tehmet Ali Aybai.'dan sonra
TİP'in 2 numaı,alı. idarecisi ve
Iikriyaıçısı buluııan Aren 1954 yı-
lıııda Türkiye Gizli Komünist Pay-
ti.si mensubu ,olarak adalet huzıı-
ı,tıııa crk:ıniarın arasındaydı.

l)alıa önceki tevkif yıllarında
Aı,en hakkında da tevkif müzek-
lıeı,esi hazırlanmış olmasına rağ-
]ııen o yıllarda Avıupa'da bulunu-
ştı sebebiyle tevkif olayı infaz e-
rlilememiştir.

Saclun Aren'in K<ımiinist Partisi
mensuplariyle olan münasebeti
,,Garnizon komııtanlığına bağlı 2
No. lu Askeri Mahkemenin sayı
957-8 ve karar 957-14 numaraların-
da şu şekilde anlatılmaktadrr:

Gerekçeli hüküm kararının 41.
numarasında kayıtlı Sadun Aren'in
lıüviyeti şöyle tesbit edilmiştir:

Baba adı Yusuf Maüar, 1922 p-
]ında Eızurum'da Remziye'den doğ
ına. İstanbul Fatih nüfusuna ka-
yıtlı, evli 1 çocuklu sabıkasız, An-
kara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Falıütesi iktisat ve Maliye Doçen-
ti. Ankara Bahçelievler 4. Cad.
76-A'da ikamet eder.

Sadun Aren, askeri, adli Amirli-
ğin 27 Haziıan 1956 tarih ve esas
956-9, karar 956-6 sayılı iddiana-
mesinde uGizli komiinist partisi»
ne intisap ettiği, aidatını muntazam_
ödediği ömer Lütfi Tuncay, Yıl-
maz Çulpan; Nejat özön ve Kemal
Ergin'le temas ettiği, Eyliil 1951 ta
ı,ihiııe kadar parti ile teması ol-
duğu iddia olunmakta ve TCK nun
141. maddeşine göre tecziyesi ta-
lep edilmekte idi.

_|2_
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*ffi*fui,:*
iddiada adı gecen şahısları tanrdığr-

'lqıı, Siyasal Bilgiler fakülte-ıinde asis
1an olduğu sırada VERASET ver*
gisi üzerinde bir etüd yaparl<tııı

BaşvekAlet kütüphanesinde, parti
idarecilerinden Zeki Baştımar'la
tanıştığrnı; Ömer Lütfi Turrcav ı

Maliye'VekAleti Tetkik Heyeti kü_

tüphanesinde tanıdığını, Nejat O,
zorı'u Siyasal Bilgilc,r !'akülttısiıı-
de bulunan kızkardeşini ziyaı,ete
geldiğinde tanıdığın;, ve hocasıııın
oğlu olması itibariyle kendisivlc
tanıştığını, Yılmaz Çupan'ı Balıan-
lıklar otobiis durağında Nejiıt'ın
yanrnda görerek tanıdığını, Kernal
Ergin'i samimi arkadaşı Nabi Lıirı,,

çer vasıtasiyle tanıdığınr, bu şa-
hıslar].a komünizm mevzuunda ko-
nuşmadığını, ancak bu şahısların
SOL'a rnütemayil olduk]arını ko-
ııuşmalaılndan anladığını ifade e1"

, tikteıı sonı:a kendisinin de koınii-
nist fikirli bir kimse olmadıJ]ıııı
söylemiştir.

Maznunlardan öıner Lüı;fi Tuıı ,

cay, Sadun Aren'iıı bu ifadesine
karşılık, Saduıı'un Zeki Baştımıır
vasıtasiyle kendisine bağlandığını,
koıııünist partisi vilAyet konıitesi
başkanı olduğunu, diğer adr geçt:n

kişilerin aidatlarının Sadlın l;arıit-

findan kend,isine verildiğini ifade
etmİştir.

Sadun'un avukatı Hilmi öziıı:-
pad müdafaasında müekkiliııjn k<ı,

miiııizmin karşısında bir şalııı; <.,l"

duğunu, aleyhinde bir cürünı ııt-
fında bulunan ömer Lütfi Tuncay'
ın ifadelerinde tenakuzlar bıılııı,ı ,

duğu, Sadun'un bir partili olırıa,,

dığını, Sadun'un eserlerinden oliır-
duğu paragraflaı,la ıniie]ikiliııiı,ı
komiinizme itibar etıırediğini iı,e

yan etmiştir.
Sadun Aren ise, lıalikıırd;ılıi

iddiaların söderinin yanlış aıılaşrl _

ınaktan ileri geldiğini ifade eı:ıniş-
tir.

I)osya rnuhteviyatından, n)iı?_ıliııi

. id,dia oluııan şa}ırslarla temaslaı ı

tılduğu söbit olınakat ise de, te-
masların komünist partisi ile ilgi-
li olup olmadığı ve binnetice ııı;i,ı
ılunun partiye giımiş buliınup lııı-
iunmadığı anlaşılamamıştı-.-.

Mükeme heyeti huzurunda Sa-
dun Areır lral<kında ifade vereıı

'Nejat özon ve Yılmaz Çulpan da

Sadun'uır paıtili olduğunu, aidat
verdiğini,'hücrelerinde bulunclu-

ğunu ifade etnıeleriyle, önıer Lii|,-

fi'nin ifadelerini teyid etmişlerrlir,
Fakat saclun Aren hakkırciıı

mahkeme heyetine vetileır bir bl-
lirkişi raporu,ile mahkeme heyeti
Sadun Aren'iİı koıııünist fikiı,]i
olamayacağı kanaatine vaı,mıştr,

Profesöı, FAdıl ilakkı Sur- \/e

Pı,ofesör Faruk_ Erem'den müt,e-

şekkil bilirkişi heyeti, Sadun A-
ı,en'in o günkü eserlerini incelemiş
.eserleriııde komünizmle aliıka]ı
herhangi bir fikre şahip aldırğt,
belittilecek yazryi:ı tesadüf edilıne -

ırıiş bulunduğu, koınünizm fikrini
benimsemiş olsaydı brı kadar yazı
içinde bu hissiyatı ifade edecek
noktalara rastlanabi]irdi, şekliııtlı-,
rapor verildiği için Sadun Aren'iı,ı,
iddia olunan suçu işlediğine yett,r
delil bultınmadığı cihetle beraeti
istenmişti.

Sadun Aı,en hAlen Siyasal Bilgi-
ler }'akültesi öğreıim kadrosunda-
drı,. Bu fakültede artık bütün An-
kaı,a üniversitesi talebe ve iTten-

şuplan bilirler ki bir zamanlar ve
hAlen kesif biı, şolcu faaliyet genç

ve köıpe dimağları tahrip etmekte,
hattA zaman zaman kandrrrlmrş,
ııldatılmış bir kısım gençler Anka-
ı,a sokaklarına dökülmektedir.

Gene çok kişi biliı, ki bu fakül_
tedeki solcu faaiiyetleı Sadtın A-

ren tarafından teclviı edilir,, ,

Sarlun Aren, dün Gizli Komü-,
nist Partisi mensupları arasından
beraet kararı a]ıınlardan biri ol-
masına rağmen, bugÜn aşırr sol ve
komünistlerin idare ettiği teşekkül,
deı:gi ve gazt:telerde alabildiğine
gerçekleıi tahrif eden makaleleıi
rieşre dinıektcc]ir-

Bilhassa işçi Partisinin Mark-
sist _ Leninist bir metodla çalış-
ına].arında Sadun Aren'iıı direktif
v<: ı"oliiııiin biiviik olduğu ifade

edi]mektedir.

MEHMET ALİ AYBAR
Komünist şair NAzıın: Hikmet'le

te.\,zc çocuklaı,ı o]an Aylıar 19,16

da üniversite yönetmeliğine aykırr
o]aı,ali hırekt,t ettiği için, yAni

Jıolitikaya atılmasiyle Üniversite-
rleki vazifesi iptAl edilmiştir. 194l

de J. Şubat Cumartesi ğünü ı,}Iür,ı

isim.li bir gazete ile fiilen siyasete
atılnıış bulrııruyordıı. «Hür» aşrıt
ıxı], Mar,'l<siı;t, hattA komiinist eği,-
jirrJi bir gazete olarak 6 sayı, yani

1.5 ay sonr.ı re!ımen kapatıltlı,
«FTür» gazetesiniıı kapannıasrıı-

dan son,,a Mehmet Ali ,\ybar, bu

kere de ıengi daha açıkca belli o_

lan «Ziııcirli Hürriyet» i çıkarma,
ya başlaclı. Bıı gazeteıriıı de yine

İgaZ yrl,rrrr, 5 Nisan Cum,artesi illi
savrsr neşre«lilnriş, 5 sayı soırra tel<

rar kapanmıştıi,. uZinciı,li Hüiı,i,
ytıt» i.icün-cü defa ise 1 Şulıat 1948

ı
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de yeniden bu kere de Aziz Ne§iııı'
iıı geııçliği açıkça tahkir ve tezl,if
edeır bir yazrsı ile neşreıliltli.

Aslında kadrosunda sabıılr;ıtt.iıı
Ali, Zekariya Serte]. Aziz }Ic.;rı
gibi daha önce kömünistlik yüzlin
den mahküm olınuş sicillilerin ılo
bÜunması' «Zincirli. H,i.irıiye t,, iıı
zateıı rengini anlamaya kA{i geli_
yordu.

Gazete, ertesi gün İstanbulıın u-
yanik gençliği tarafuıdan bal,i|e1-
den toplanaral< yırtıldı. Milli 'Iiiı,k
Talebe Birliğine mensup bir grup
genç, gazetenin basıidığı matbaaı,u
giderek (Hakık Taı,ık Us Basın
Yurdu) matbaa sahibiııe, Moskova'
ya hizmet için çıkan lıu gazetevi
basmaktan dolayı sağIadığınız ka-
zancı bizler lıer hafta harçlıkla-
rımızdan . ayrrarak size tj6"y"."-
ğii ricarnız bu gazeteyi basınayııı,
dediler.

Ertesi gün ise, aşağıda vcrr:cejji -

ıııiz bildiriler ve tel'in tolılantısın-
dın sonra İstaıüul'un biitün ınat-
baa sahipleri «Komürıist propagau
ılası yaphğhıı qeıc,kcesi_y]e «Zirıcİr-
li Hiirriyet» i basmaınak k:ırar.ırı
aldılaı, ve bı_ıııi_r lıa]k efl,,,iuna l:il-
dirdiler.

IJıı ]re,ır,aı:daıı soııı.a ise Aııl-ıat.
«Zinciri Hüı,riyct,, i basacak ıı::,t-
baa bulamadığı için izmirle tiısııı,i,ı,
izınir fas]ına gelıiıedeıı önce geİı,:_
lerin o gLin]rli bildi.rilerini ayn.,,ı1
rıaklediyoruz:

İ.Ü.T.B.,NİN BDYANNADİESİ
«Perşembe güııleri intişat eclcıı

<ıZiııcirli i{üuriyet» gazetesiırde lıi|
hassa «Ey Türü faşisti» başIığı al_
tında koyduğumuz yazı<la Atatiitk'
ün gençliğe hitabesinc nazire ola-

rak Tüı'k gençliğine şüi'ülnıek. is-.
tenğn, gaİazkir lekçşıi teebsürle
gördük Gençlik bir nıilletin yarrnı
ıılduğı-ına göre lı!zleri !eksleınetr!c
nıilletinıizin istikbali !ıİkkında cn-_.
rlişeye sevketınek ve icinclen par-
ı;alaıİıak-gaycı:iııirı sinsi- izldıiııi
l"ıiıiz claıık !ı:.ssettik.

tsıı n-ıillct, geııciiğiııi lelicJcıııck
sev;Jasıııı gil4cıı lıirkac clejenert"yi
iJı,., et .i;,,i iıiliı,.

Yalnız kcııdi sııııt vc *:a:riıiiı iiı-.

hareket eeleıı hlzlerin şab],!ı.,lo (i1,-

naılnıaı!a.]!lr lıatrı:Iat:ıısvı tir vn-
z:i{c biliriz.»

HUKUK DEttN,EĞİNiN
}iEYAN}ıIAMaSİ
«Aııayasaırıır foıtletc taıır,ilığı ge-

rıis hii-e riı:eti iı{isıı;aı cıiciclr.
r;.:rl.. ıı,,;iİı.İi:li l,c cnun lir-rti:al meıı
faatleriıri ihl§l edt»r konıünist neş-
riyat alt|ı yürüdü. Biiyük bir mil-
letin cvlidr olr;ıaşır aıla liyık oI,.
rrı,avanJar aııIa.ııııyorl:ır veya anla-
nıak isterniyoriaıı ki, ancak kendini
ıııilli idealizmin gerelrtifdiği hiz-
metlerin hadimi kılanlar Türlı ka-
nunlarını4 bahşettiği imltinlaıtlaıı
istifadeye hak kazanalıilirler.

Milli faziletlerine tam imanla
lıağlı büyiik Tiirk milleti ve onun
gençliği bu alçakça teşcbbüslerin
bayraktarlğını yapıııak isteyen ga-
fillere hareket serbestisi tanınıa-
yacak ve onları kolay affetmeye-
cektir.

Enerjisini, başhlıaçıııa tarilıi bir
milletin, direktifini ebedi nrürşicl
ebedi Ata'sıntlan alan Tiirk genç-
liği, inilli menfaatlerin icabettirdı-
ği anda, faaliyet sahasına atı''.rııak
için hiçtıit kal,ıt İanırnaya,,-ahtır.
Ru gençIik mukaildes varlığıııı sat
nıak isteyen satıtınıslara karşı tIıı-
irrıa şedid, rlaima irısafsıd olacı.!çl,ır.

MTltB IIrılıııIı Derniğ!»

(jEIçLEN TELGRAF
«11.2.19tr8 taı,ilıipde i:ıtanbu['tl:ı

üniversite ]okalinde «Türk. I{ül-
tiir Çaiısıııalarr Derneği» niıı te-
şeblıüsü ile üniversiteli geııtleriı
ve setkin aytlıııİarııı İştİrıılıiyle ka
]abalık bir toplantı tertip ediiıı,ıi1-
tir. Topantııia söz atraıl hatipler sıın
zarrianlarda istanbultta-, yeliidcn
yayıntanınaya başlayan «Ziııeir]i
Hürriyct» adiı Rus kom;_inist pro-
pagandası 5,apan bazr soystız ,ı,c

§ahlmış kimselerin nıilli mukadtle-

sata dil
likını ifsada rı
ıne!cıi, lroınünizm
ı!a Rııs!ıı!ç propaganda'sı
tesbit ve kafdedildikten

yaptıklarr
sönra, İna-

hrıd gazetc ve onuıı yazıIan detin
bit nefretle te]'in edilmiş ve fiirk
vataırİıir pargalamağa yöneltilen
bu 1ıxc:lıtı.l;ancla ile madtleten vıt)

rrıinerı iııücadele,ye karar verdi,ffni,
Cııı,;.iışrivot l[iikıiİınetine ve Bii-
yil!r ilillct Ntec]isi Başkanlı§na
§aygılarımla bilıiirir, gereken ted-
lıir]erin alrnmasıııı toplaıüı nimıııa
rira eıIerim.

Türk Kiiltür Çalışmalar,ı
f)er. Koııgre Başkanı»

*,i!ğ |ZAIJ: 
.

i'üı,l<i.i,c'n.iztlc 1952 yılına gelin-
ccıe ].,adiır NAzım Hikmet de dalİ:l
hi-!]rüm gi_vrniş yüzleıce komünist-
tt]ii ]]i.jbiıi ü,].:oınünİzm propagan-
dısr yırpmaktan dolayı,/ mahktim
o]ınamıs]ardrr. ),:

Ceza Kanunumuzdaki I4l-L42,
nrac]dejer. vani bugün komiinistle_
ı,; ıı:ahkfim eden bu maddeleı,, da-
ha önce'lıı,i bugünkünden daha ki-
{iıl,etsiz, mı_ığ;lAk, tefsire pAbi şek- .
1ı1,1ı, 1952 yılina kadar tatbik edile
ır,ıeıııis. srıc]ıı; memleket düşman- ,

]ıiıııı clırlr:ı aci]ı- ifade eden mad:
.l,. l.,.,]t tet,ziye edilmiştir.

Birlrac misa] vere}im:
NAzım Hi]rmet ve arkaelaşaı.ı .

yavuz zıı,hlısındaki. erat arasrnda
koıııiiııizm ııronagandası yapmak.'
sııcuııc]arı tevkif .edi]mesine rağmen
ona isnad edilcn suq .uOrduyu is_
yana teşvik,, olnİusturı Su hjleğö
ıe Nizıııı Hikmet de sağ olsaydl'
ve\ia su ancla hort]ayrp da. «Berı.
krınrünist değ,ilim, zira kdmünistlik
ıii"u i]tı rı,ajr]ifrcı o]mar]ım, de_,
.,.,...]l 1,.)li,!] 5.i. |çr,lç,111iq savılİı.dı.

(j1,;ı^ |!ı-:'1^ İ.:tj];]i1 l\{ahkenresi
],: ıızuı,ıiııclı ];oı,,iiinist akideye merı
slın c]:..r.a],: ceza göı:en ŞevketEl-
fcJ"!,a \.,e ai,J<adaslarr da iddlia ed-
si.i,,i ,.,c ,.l-ıizleı, komünist değiJdik,i
, j,.-ı.l,,ı, o,ıl^,ı.a c]ı biı. an icin hak
i,,..:,ıı-. tl; icıJıeclecel<tir.

Ziıa Se.ıktıt Siirey5,a, Hasan Aij
Ii,.ijı:. l)r. Sefik FIiisııii. Sadrettin.
C,:],]ıi vı: ;1ı,]çx6]ns]3;.1 ]\{rıslıo,,ra'da
.,ı_,iişıüş hi,.eı. j<ızı] komünist ol-
ııı]İ.'ına ı,ait-ıren, o güt1 br,nlaı.a
ııtlıik t,t!jlen ı;ıadCc .sekIi hlikü-
i-.ic:ti ta;]'yiı.c ıı"Atrıf ef]al ı,e hare_

l
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. ketteıı dolayı, şekliııcle i[ac'le cı_li-

len,maddedir.
Ontın için 1952'yc 1,o6o, ;1-,ııılı-

'kÜm olan komünistleıin lıepsine
Türk ceza kanrrnı,iııuzda sarih

biı, maddepiıı bulunmaması 1,i,izi,iıı-
den işledikleri suca en yakın ınad

, cleler tatbik edilmişlir. Esaseır ,t\d-

liye'tarilıimizde suç istatis'ıijrleriıri
, gözdeıı geciıeııleı, dalııı i;7ı göı,e-

cek}er-, l<i rSlZ yılına kaclaı ma-lr_

kümİyet nc,lit:elei,i aracında ]<o,:,ıii-

nistliğe ait lıiı, madCe bulanı, a,

caklardır.
Mehmet Ali Albaı,,,ı' gçl]11ı;," {'"'!

da 1 yıla mah'lıüm ola,ı A,,l:ıı":iı
sucu da Tiiı,k]iiğe ]rakaı,,:t r c 1,ii-

' kü"r*tir,, ıiı,.1ncı,i sa]rsirci;:ıi tı]ı],;ı,

mad_desine rrJ,t]ttr,ııhııtrs1 rıı,.

Avbar 'iıu ııiizdendir }ii hııi, r,cı,.]ı
rahatlıkla .benim sLlçum !,-oıı,.i-

,nist propagaırclısı 5,aprnakTııı .'Ic-

ğildir» diyebili5,o1,.
Fakat, brına ı,ağrneı,ı, stı htıs,-ı;,ı

nedense biı, ti-l,-,]ü acrlilanı:,ğa cc-
safet edemivor:

1 - IIÜR gazetesi haiı5ii tutı,i-
mundan, dolayı rcsmeıı kapa,tıli,ııı:1-

. tır?
' 2 - Ziııcirli Hiiı,ı,iyet gaııetesi,ıi

I

lalzamaz.
Aına Ay'!ıaı,'ın. o g-i;":ii ıre,ı,iya-

tını tökip edenlet bu zatı

Marksist met,odlai,]a hare]

izmir :ve istanbul gençliği niçin

sokaklarda yırttı ve yaktı?
' 3 .._ Gene Zincirli Hiirriyet ga-

zetesini niçin İstanbul'da basacak

bİ, *rtbr" bulamadığı için 1z,

mir'e taşındı?
! - Lazetesinde niçin sicilll

kÖmünistleı:den,Zekeriya Sertel,

Sabahattin A|i, Az\z Nesin ve Ye-

ni Dünya islrnli, resmen komünist
'oicltığu İçiı,i kapatılan bir gazeteırin
'sahibl Cami Baykut'ia fikir birliği
yaptı, gazetesind-e brı kişilere say-

faiaı,, siitunlar verdi?
Aybar, bu hususlaır elbette acık

Itmak'ın

clile getj_r,ecek bit, paı,ti olduğunu

,rrr.rJdu*k bu paı,tiyö giren birqok

."rrdik"c., hayret ve dehşei içinde
gördüler ki, Aybar, işçi Partisini
tir ,iMarksist - Leninist» teşekkül

lrrlirr" getirmektedir. İşte,bunujhis
,"a"r, Şİrçrl. işçi ve hattA parti ku-
rtıcularından 2 kişi'geİçek}eri, dile

eetircn BASIN,TOPLANTILABI.
İle istifa ettileı,. Bilhassa parti ku- ,

rucularından ve bugün vatanper:
ver antikomünist ĞIDA - İŞ'Şenı
dİk"r,,.,, başında bulunan AHilIET,,
l\{UŞLU'ırun. lıorkunç açrklamasr,'
gafl^te düşen kafa ve gözlerin u-
yaıırTıaslna vesile oimuştu, ,

Daha sonra ise, biı kısım üni-
versile genclerinden de TiP'e/ he-

ves cdeııleı,, bu parti<le calrşma,ğa

baslı.ı.ılıtan sonra TiP'in hiç de işçi

c]ei,tleıiııi c'lilc getirecek bir parti

o]c'lı"ı ğı.ıiıa iı,ıır,ııı aı-iıışlar, avrılmış-
]aı,clı. H,.,1e b,.ı:-ı]aı,rlan bir genç var
cjı lıi. TİP'jı Güitepe toplantrsıırda
tnıe]-,ci ,ıe is-,i haklaı,r tığııına bü-
yiik bir miıcatlele içinde bultındu-

!.r-,,r r"n.rutmis, Gültepe'de 1,apr-

lan bir ton)a,ııtıda ayağı kırılmış,
hastahanelik o1ırıtıştu,

}IAlen Alıırıaı;,ı'da bir işr-,i olarak

Şu anda TiP idarecileri atasında- ; gi!ııkğ kesin lrülııııü
bulunan bir krsurı «soleu fi6çalatıı hakkınila saiti
-İİİ""r"rrnl9a7 tarinli Tasvir gazctesiııtlen)

et
ı ııi çok i_.ıi bilirler,. Bugiiırkü A;,,-

bari, o gi-ınierden tanımayanlaı i:;e

hAlen işçi Partisinde faal vazife
eör,en siıi]]i koniinistieıie tcıı,iki
İıcsai eclişiI kaı,şısıntla c]bctte o-

nun haklıınCa bir ,fikre sahip ol-
ilulaı,.

Biihassa başlangıcta, },ani Aybaı,'
ın TiPii 'ele geçirdiği günlerclen

sonra Tiirkiye İşçi Paı,tisi'nin rnA_

sum ve gerçekten işçi dertleı,ini
ı
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§|ış1, bu_ idea]ist genç Nura] Cen
*8ız, |a'stahaneden çıktıktan sonraışçı Partisinin iI merkezine geldiğigün Mehmet AIi Aybari" ;";;_'
İl] \:lu,l.r,,ken ve ,l","a""- O|u"-«en, IiCerin (!) söyledikleı,ini av-nen şöyle nakletmektedir: -J

, .,,- Birkaç gün hastahanede kal-
İ],|]il,*.r,:r r.v14* tedavl edı-Üı,
çıKabrliı.Siniz dedileı,. Bir taksiveDınel,ek doğruca TiP it meıkeziİe
C:lqrT 

^Beni kapıda ayba" ve ogü,nkü Genel Sekreter brhan Aı.-sal 
. 
kaı.şıladı. Aybar beni bagu;a

bastı,_ alnımdan öptü ve ;,;.;,,Marksişt - I enlnist ldeolo;iyl gi;-niil veren]eı seni XuUllay' g'lİi
kal b]eı,in d e 

_yaşa tacaklarar"." lVi-tll-'terih o» dedi.

, Nevzat ilatko ise. ,,Çetin ve İ|-han gibi birkaç yoidaşımız Caha cl-.a. çok_değil. kısa b i ı. müdCet
::n,". duruma hAkim o]abilirjz,,
diyordu.

,.Cu1o1 Nural devam ediyor vediyordu ki: uBu parti işçilerimiziıslısmar edivoı,.,,
195_0 de yakın akı,abası olan NA-zım Hikmet J<ampanyasına katılanAybar, 27 Mayıs ihti]al ,"ifesİ;;;

aldattığı 25 den faz]a avukat]a bir-I1ıtte nsesşiz vürüvüş» hazırlamış.
l|li'?'!". ron,, l.",,,Komünistleri
mahIüm eden 141-142. -"dd".,İ,antidemokratik olduğu» y"lr";;,ortaya atmış, bu mevzuda 

-bi" 
k;-

.sım 8ençIeri, teşekkülleri harel.e-re geçirmiş, basın toplantr$ yap--§ y" bu maddeni" tC rrnr.rİ-.y:İT_atı]masını istemiştir.
1964 Mayısında ise TİP"'i.r'Z. g"-nel yönetim kurulu toplantrsındaKıblı1 mevzuuna temas ederek:

,^«K_ıbrıs Rumlarının bir EnosisdAvalatı vardı::. Adadaki Türklerinise,. işin başındanberi Anayurdabağlanmaları diye bir tilktllerİ yolİtuı.. Biz Atatürk'ün dış p"lrİil."anlayrşına dönerek Misakı Milllhudutlai,ının haricinde bir dAvamızyoktur,, demiştiı..
Göı,üIdüğü gibi Aybaı. açıkca,,Biı. Kıbı.ıs dAvamızıİ bu]unmadı-

gını)) savunuyordu.

yüarda Zincfuti Hürriyet İsim}i
gazetesinde neşrettiği yazrlardan
dolayı:

__«Türklüğü,Cumhuriyeti, Büyük
Mi]let Meclisini, Bakanl,ktaır, İevIetin askeri emniyetini, muhafa-
za kuwet]etini alenen tahkir ve
tezyif etmek» gerekçesiyle 2. Sor-gu HAkirrdiğince 12.5.1949 gün ve
fa.llS 1vlı katariyle tevkiİ edilip
Ist. 9. Ağırceza Mahkemesinde ya-
prlmakta olan mezkür mahkenenin
1.6.1949 gün ve esas g4g.g2 ve
949,108 sayrlı kararr ile 1 yıl ağıı,
hapse mahküm olmuş. 4 ay mtd-
detle emniyet nezaretinde bulun-
duıu]masına karar veı.ilmistiı.
_ Ayı.ıca devlet bilytiklertne na _

kaıet suçundan Ankaı,a 1. Ağırce-
za Mahkemesiıtin 30.5.1959 gün ve

!!,ll! sa.vılı karaıiyle 2 ser-e 8 ayagır hapis ve iki ay nezaı,et ceza-
sı_ veıilmiş olup çekmekte iken
çıkaı,ılan 5677 sayıIı af kanunıın-
dan faydalanarak 1.8.1950 tarihin-
de tahliye edilmiştir.

Neşren komünizm. pı.opagancla-
sı yapmaktan hakkında yaprlrn
tAkibat sonunda basın bürosunun
8.12.1961 gün ve 7967.747 ."y,j,
ademi tAkip kararr verilmiştiı..

_. Sryr., Reisicumhur Cema] Güı,sefe mektupla hakaret suçundan
hakkında yapılan rAkibat 

""ti"".İl:'. 2. Ağırceza Mahkemesinin
72.12962 gün ve esas 1962,218 ı,.e
962.262 sayılr kararr ile beı-aet et_

ilAlen Diyarbakır, Mardin, Gazi-
antep'te TİP faaliyetlerini idaı,e
etmektedir.

KERİM KORCAN
TiP'in Kadıköy teşkilAtını el aI-

trr,dan idare etmekte o]an Koı.can,
1938'de NAzrm Hikmet'[e birtikte
10 yıl ağır cezaya mahküm olmus-
tur.

1954'te ise komünistlik yüzünden
1 5yıIa mahküm ojan Dr. Hikmet
Kır,ılcrm'rn kurduğu Vatan Parti-
s,ine. intisap etmiş, parti, aslrn-da bu isim altında faaliyg1 gij5-
teıen biı. korıünist paıtisi oiduğu
kanaatiyle kapatıIarak menruplİ-
r,ından 25 kişi 25 Ocak lSSa tarl-
hinde tevkif edilmiştiı.
_ Ası] adı Abdülkerim Koı.can o-
]an ve 1957 seçimlerinde Vatan Partisi_adayı bu]unan Korcan da b;25 kişi ile biriikte yeniden ve ko-münistlik suqu ile tevkif edilmiştir.

Vatan Partisine dair neşrettİği-
miz aday listesi foto-koplsİni dİk-katle gözden geçirenler görürleı;
r<:, dUD komünist olduğu tesbit
edi]en bu parti listesindeki]er bu-gün_ İşçi Partisi ]iste ve kadrola:.
ı,ında faaliyet halindedir]er.
, 
Geçen yıl Miltiyet gazetesinin Ev-latPatı.onları tarafıııd»n baba]a:.r-nın ı,uhu için tertipledikleri uKa-

racan Aımağanı, n11 . Beş bin ii:ı'alık mükAfatI Kerim k";.;,,:,
veı.ilmişıtı..

işiieriniıı haklarınr
beyan eden Aybaı, daha önceki

yazınrn suç-
rastlanmadığr

bilAkis miili 5ir1""' zayıflatrcr değil,
takviye edici mahiyette oduğu an-
latılmış ve Canip Yıldırım beraet
kararr armştır

Türkiye'mizin geıçekleriyle bukadar taban tabana zıt bir zihni-yetin savunucu]arından kurı.ılu o-lan TiP, bu seçimlerde Par]Amen-toya da girmek fırsatın ı maaleşefelde etnıiş bulunuyoi,. Yarın Par-

miştir.
CANİP YILDIRIM

.Diyarbakır'da çıkarmakta oIduğu
"lleri Yurt» isimli gazetede Küıt_
çe_ şiirler ve yazılar neşı.etmekten
dolayı hakkında tAkibata geçilmiş
ve, gazetesİnde çalıştırdığı aşııı
so]cu Musa Anter'in, 31 Ağustos
1959'da gazetesinde neşrertiği biı
yazıdan dolayr Anter tevkif edil-
miştir.

Canip Yr]dıı.ım hakkında jse
.,Dev]etin siyasi itibarına dokuııı-
bilecek ve halkın devlete karsı
bpslediği itimat ve .*rrly"tl 

"r,.=-sabilecek, ha]kın ve Ammenin hu-
zur ve siikünunu b,czmasını tevlid
edebilecek neşriyatta bulunmak,,
tan dolayr takibata geçilmiştir.

_Bu d6va hakkmda 1r.Z.r95g ta-rih]i Prof, H. Naili Kubalı ve Sa-hir Erman tarafından düzen]enen

ERDOĞAN BAŞAE
. TiP organlarında sık sık yazr-
laı,ı neşredilen Başar, ttl"klye 

-Ctli
tÇomünist Partisi meıısplariyie
biı.]ikte 10.7.tg52 tarihinde tevkif
ediImiştiı..

Ankaıa Garnizon Kumandaniığı-
na bağlı 2 No. Iu Askeri Mahkerı*ıe
karariyle 2 _yıi ağır hapse, 8 ay rlaAdapazarında Emniyetçe gOz İıap-
sinCe tutulmasına karar veı.ilm§-
tir.

HAlen TiP izmir teşkilAtında la-
aI üyedir.

, Muhterenı okuyucu, şimdi bir anoy.: ,"_ dü_şün; bu kadroya tesl!ııeoııecek oian iktidar, hiç şüphenolnıasın seıü "Demirperİle; İçi.-gömecektir.
l1mento küısüsünde sözde Türk

Toprak Derglsi ilAveşldtr. Basrldığ yer: Son Telgraf Matbaıcı
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l - 1954 de, 176 komi.irıisti mahküm eden Garni-
zon Komutanlığrna bağlı askeri mahkemenin
«GEREKÇr'J.f HüKüM KARARI,. Bu ka-

rarda adı geçen birçok sici]li mahküm komü-
nist, bugiin ya TiP kadrosunda faal üye, yahut

TiP i destekliyenler arasındadır.

2 - 15 yıla rnahküm komiinist Hikmet Kıvrlcım'ın
kurduğu VATAN PARTİSi üyelerinden, dik-
kat ederseniz, bir kısmı hAlen TlP üyesidiı
Vaan Partisi 1957 de restneıı kapatılmıştı

3 - Diln «Komiinist Basın, olArak kapatılan bu
dergilerin sahipleri, bugiin TtP tlye ve destek-
leyicileri arasndıdrı.
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