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Fransa. .İğneli Fıçı* ya düşen
ler*; «Kaç ben kurtarayım, di 
yor. Bu arada. Sayın Türkiye 
Cumhurbaşkanı Cevdet Sun ay 
Kracsaya gitti. Fransız Cumhur 
baysam De Usulle ae 'tVıraıye 
yo gelecek, »ou yıUık Fransa 
Türk ilişkileri Ürerine karjılık 
lı soıler harcandı. Kimdir ou 
Fransa? ’ *

, kuundoiu  savatı bağlatılma 
dan ünce, ısraıle de. Mı.ıra da, 
savayı başlamamalarını tenbih 
ledi. İsrail, «lif ^dinlemedi*. Sa 
vaya başlayınca' onu ilk kim
yan baulı Kmpcryoııst Fransa 
oıdu. Öyle ki Araplar bile. De 
Caulle'un ğürierdlgl .TAttAF- 
B ir.uK fA rt. pek duygulandı
lar. Kosigın Parlse uğrayınca. 
Da Cauuç,-hemen -t 0 uy üslerin 
tlrvij Igplnııtııını dne-aUrdû. Ko 

' algin (Sovyet Başbakanı), 4
■ 1e r . toplansa bil*, tö t ketenin 

2 1er (Amerika ve Sovyctler) o- 
lacagını (ok nezaketle hatırlat
mak zorunda kaldı.

Bunun üzerine 21 Haziran Çar 
lamba günü De Caıılle, Dünya
cı p .ıııl.dı a|rıi|>U imakaıı |ıı 
lılldiıirl kıaıısıı l>«k*ııtaııııe o 
kıniu:

• ı ı . ı . l  ıiılıiı va ııIhyı dllnya II 
ıc ıln t ycıtPUıı yayılıjrnı, Dil 
Ihıail ötekini kovelıyur.

• Amerikan müdahalesi yüzün 
den Vietnam'da patlak vermig 
bulunan Sava} ve savasın gelil 
d itı mal ve insan kırımı, kul- 
lan-Jan araçlar ne kert* kuv
vetti oluna olsun, sonuçları ne

• denli muıhi| bulunursa bulun
sun, alnında taşıdığı kısırlık 
damgası Savaj'ı yalnız olduğu 
yerde detil uzağa da yayılmak 
tan alıkoyamıyor.» ıÇinde acele 
siUh.anma, OrU-Doğu'd*s Sa
va} gibi).

• Fransa, ta başlangıcından be
rl su kanıyı destekliyor: lhtl
İLt.n sona ermesi için bir tek yol 
vardır. Amerika, belirli bir sü ' 
re içinde Kuvvetlerini Vietnam 
nan geri çekmeyi üzerine sima 
İldir... Fransa, buğun askeri 
davranışlarla gerçekleştirilmiş 
sınır değişikliklerinden hiç bi
risini edinilmiş saymıyur, ■ • -

* •Sava} Orta-Duğu'ya genişler 
genişlemez, Fransa tu  kanıya

1 yardı: ıım dıki. dünya durumun 
da barışçıl bir çekidüzene, ye

ni bir evrensel eleman ortaya 
çıkmadıkça ulaşamaz. O ele
man. yabancı müdahaleye son 
vermek suretiyle, Vietnam ta 
vayını bitirmek olabilir ve ol
malıdır..

Ne yaman konuşma değil mİ? 
Sanki De Gaulle değil. Ispanya 
İç savası sırasında keskin komü 
nist obn  şimdiki Bakan A. 
Malrauz konuşuyor. Kral Hü
seyin. dayak yedi: Amerika ile 
tnrlilzln kendisini dövdürdü
ğünü ağzına alamadı. Kocigin 
Amerikanın Vietnamıia kopar
dığı ÇU1.Vİ--I Ortn-Doğu buna
lımını ardı.uljn getirdiğini acık 
Uyamadı J l s o  bile Amerika 
Vietnam'dan askerini geri çek
medikçe Orta -  Doğu'run dü- 
selemlyeeeğlnl söylemedi. De 
Gaulle hepsinden baskın..

Bu denil KABADAYI konuş
manın altında ne yatıyor d e rs i'  
niı? Sınan gtlı Emperyalizmin 
İnanılmaz KALLEŞLİĞİ!

Burada, kişi olarak De - Gaul 
te lin ' tam im i. olup olmadığı fi 
nem taşımaz Netekim;' İsrail 
sal.lıı ısı Imclayınna, |)« Oaıılla 
ıtlklsinr. RllASs MvVIırahıı* cm 
hsrgu lyaaskl kmııılıııetını »m 
filtl Kııılr ıırptlUlM.tı mı| Fren 
sıı haaılıl l.ll.ttıly.M*

• Devirt U*|t, gelgeç olarsk 
ambergo konulman kararında 
bükülmek nedir bilmedi; ne var 
ki kendirine ro  sadık olan kimi 
kişiler dahi o karara İtaat et
medi,. • LNrresse. - 28 Haz.' 2 
Temmuz 1987, S. II) -.

Niçin; Çünkü, yalnız İsrail de ' 
ğfl. Güney Afrika ırkçılzrı ve 
Avustralya .Nasıl olur! demi} 
lerdi, Fransa'dan '' •eaıh; AK
ÇA. karşılığı aldığımız silâhla
ra  ambargo koyarsanız» Fransa 
tun rakibi Amerika dan mal a
tutabilirdi ,

1} ijtan geçtikten sonra. Fran 
sız magazini. Zabıta yomanı gi 
b! yazdılar:'*»  U ayu, saat • fa. • 
de Bordeatik «r-ıMörignoC J>«va 
alanı, lsrotl I I  .A l"' sirkelinin 
beklenmedik üç tana Boeing 720 
B (Dev Amerikan uçağı). Bun 
lor bayağı zamanlarda yolcu U 
fırlar. Ama, yapıUcak değişik . 
İlk üzerine her biri Sü ton es 
ya (asır..;. Passault' (alana bul 
jtk  firma) IsraUe .72-tane Miraj 
(Serap) IU .4 0  .t*ne ',.Mjr*tcr«

(Esrar) V. 20 tane Süper — 
Mysıer, 2i tane Vautour (Ak
baba) munisti...

Geceleyin 4 tepkili motorlu u 
çakı ar çevresinde canlılık bay 
lada Bir sürü kamyonet gelip 
gitti. 30 Mayıs şafağı sökerken 
El AJ BocJng'lcri. 8 saatlik lake 
le ve .yüklemeden sonra yola 
çıktılar. Yolcu ve bağa) yerle
ri ukiım tıklundt Alman fo 
tuğradaydı, çadır beziyle örtü.
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|  P o l i s  ç a ğ ı r m a k
|  T n »  ŞİvÜ  AKŞIT

i  Sadece düşünce alanında kalan çatışmalarda bile A.
ğ  P li yöneticilerin veya onların çığırtkanlığım yapanla- 
|  nn  ikidebir, polis çağırmalarından yakınıyor Çelin Al- 
= lan. Gerçekten polis baskısı altında her allahın günü ka- 

Icm oynatmak ve aynı zamanda siyasi bir partinin 
yıldızı olmak, güç bir eylem. Bu işin başka çıkar yolu 

S  olmadığına göre zamanla çığırtkanlar da, polis de, sos.
§  yaüsllcr de alışacak çaresiz.
ğ  27 Mayıs öncesi polis çağırmaları Emniyet Mü.
g  dürlügü I inci şubesinin işkence büçresindo bir takım 
5  hainler elde edilip alınan ifadelerle yapılırdı. Günün bi- i 
i  rinde bakarsınız alırlar, götürürler, kaparlar kabtıtn. 
ff Aç bırakırlar, uykusuz bırakırlar, korna haline gelince, i 
5  yedek falakaca çekerler, hastahaneiik ederler. Sonra j 
§  gizli kapaklı mahkeme karan ile yatırırlar. Beş yıl. on j 
a  yıl, yimıi yıl. Yeri gelmişken, yerli ve yabana basında ] 
1  sık sık b<*y pösıeren, 1951 tevkifatı çığırtkanlarından j 
5  Zeki Baştımar’ın adını zikretmekte fayda vardır. K.> j 
f§ dinli erkekli bir vıSın vatanseverin en verimli çağiann- j 
I  da saf dışı edilmelerinde büyük rot oynamıştır. (I) ] 
I  Tiksinti duvmadan ağıra alınamayan bu isme yazıma- 1 
S da daha fazla yer veremeyeceğiz. j
i  Şimdi AP yöneticilerinin ikide bir polis çağırmala- !
İ  nnı biz .bu bakımdan olağan karşılıyoruz. Onlar as- 1 
I iında sosyalistlerin gözünil oymak için münasip bir fır. j 
I  sat kolluyorlar zaten. Bu ise en efendice tutumları. İn- [ 
I  sanı asıl kötümserliğe götüren, Türk proietcryasım, I 
|  Türk sosyalistlerini temsil iddiasında olaıı parti yöne- l 
a ficilerinin, antieraperyalist çelişmeyi kısırlaştıran tu- ! 
|  tumUruıdan ötUriÇ eleştirildiklerinde, işte.’ tepeden in- i 
a mcciler, iste yer a lttalar, l»te_. (2) diye büyük b ir s©- s 
I  ğukkanlıbkla ayni yola tevessü! ctroeiçridlr. 1
|  Malatya kongresi arifesinden günümüze v  kadar f
I  bu polis çağırmalarla yazılı maddi.- delilleri ortada.’ |
|  Her gecen gün de bir yenisi eklenmekte. Erdoğan Ba. i
1 şer'in İlhan Selçuk'tın »ert tepkilerinin izi henüz:Silin-
2 medi.'Hâl böyle iken, biz sosyalistler, demokratik ovun

kıırallannı bozup potis çağırmayız dive nasıl da rahat 
rahat b ir övünme payı çıkarılır : bilinmez.’ Evet rakip 
partiler üzerine polis çağrılmıyor. Ama polisin b u ’yön
de bir işarete kulak asacağına inanmak da güç. Bu se
fer dönülüyor Amerikan cmoeryalistlerintn ve yerli iş
birlikçilerinin es cok. ürktükleri, bütün a r i l i . emperya
list. an ti feodal güçicriıs toparlanması yönünde evlem 
gösteren vatanseverler JumaHenlvoıy ama bu toparlanma, 
nm gerçekletme*1 yine de kaçınılmazdır. Jurnallerle teli- 
dillerle fil&n ünlenecek tiinlcn değil, MUlet olarak var ol
mak veya yok olmak sorunu bu. . . .  . , , .
.  Uyarmalara kulak tıkamakta İnat edildiği oranda 

sosyalizmi kendi tekellerinde sanan bu elleri yumuşo-
İ  ak . konfor ve şöhret düşkünü.' icazetli beylerin maske-

f lcrini her gün biraz düşürmek zorunlu olacaktır. Bu a.
_  - ra da gerçeği sezip, bana dokunmayan yılan bin yaşasın,

I
”  uyuşukluğu İçinde yuvarlanan TİP tilerin sorumluluğu 

da her gün biraz daha artmaktadır, : . - - r  ..

(i) Ankara Garnizon komutanlığı 2 No. lu As. Mah- 
kroesi Esat 1953/17. Karar: I9S4/33 sayfa: 30. 31. 32, 33,

43. 44, 45. 4*. 47, 50.-51. 53; 54. 55. 68. 69. 75. 76, J36.
| “229, 240, 258, 301, 325. 353 ,

(2) Kulaklara fısıldanan ' I
(Gazetemiz bu konuyu orjinol kaynaklarından İn- İ  

enlemektedir — Sosyalist) > ■ • f . f
ara-t, ••ı.aım:ı.'a .t,»ı :r,vrıutııaı<ı,KinuKiBHmıttwni|t«iıı«3

F-kotıomlk- zorluklar
lü füze, ve roketler belli oluyoı'.j ı,; «Soşvali-tt» 1 tek v atsrak
du. DoıdeauıCya yaknL.lnfrand:; h ^ k m \ k  M rıın d a  ' 1 1ortsU ntu cihazları yanan başka-'! , “ ™ n d a  b ı r t k ö .

. bir fabrika akla geldi.» "•' Ydruşa İncll-
•4 gün sonra IsrailUlçr Uln. e i . ^ r i M l .  A bölıe lcrim lzin  blz- 

iüıw-; Mirage ve MyotereTet ü-^-r:-fdfiO. a lacak la rı o la tı ' « u »  
zerindeki Matra woö5i yerin^-f; .-.•••t0r:;stleUerl, b u  B arıdan
geçirilen Matra.5301ar y a ra k  H r  m is»  a r )
ra karşı havadan havaya « v a r »  { ^ 7 , , , '  • , C m,SUlanla n«lAninW .lAl.kvv^l •.*! «U^Ur. •• ».%. .•

'rr!.?' Buodan böyle, • sürekli 
•».yt-it-yaa ve tefrikaları yıjm  
^p/-f ’'laJ7i.ık imk5tundan yojmun 
' ;̂'v kaljtık. Bu tek. yaprakta; 
^;', her emekçinin ’ anltyabilc- 
; ceği fasa ve özlü yazılar 

i'-yayınlamaya re daha ge-

larıla kcoia Ostünl&k, <tağlahup\' 
lı, va havadan yere t aldırıl anla:! 

. IDeraım Z nekaayfaA^);'^

.TİP

M. A li A Y |Â R v;;§
V-

Sosyalist; kişilerin geçmişlerini " ancak bugünleri. 
yanlıları açısından değerlendirmeyi Öngörür.

Türkiye İKİ Partisi Genel Başkanı Mahmct AU A ybar.' 
3 Mayıs IMS da Gün Dergisinde. «Değişen- ve'Değişmeyen 
Taraflarunu» başlıklı yazısında «Bugüne kadar kurtuluş tlmi;- 
dlmi aydınlara bağlamı tüm, arlık hürriyetin halk' (omsf de» 
iri) Ufa/./Hİaıı galIrlUgeğlai şoladınt,» dvilUsllr,: : i; ,

H Ma) ıc l»4s ila »>al Adli Mü»(»»a|t| ŞüııelJ/nlOı^ . i t in  
klya fttıvyallat l'ıu lltl., »I İU<lian.|»44 (il) Dr, Veflk İİUroU't^ 
IIIİII ylımlıııılıiıU .TılıHya Ki|»ky| y* K/I»IU Hıısg«lj*| Farf. ' 
(••I. kmııhln. I«M T»ı»>nı,«uıı-I* f ,  M'Hİktl. Alljrlli Palllslf. : 
ııltı Seçim Ueyaonaııml yayınlanmış v* kapalı oy » ç ık .t iğ '' 
nif ve nlıbl |»msU İle ı« lm  eroolyeti. olmadığından, Boaya1 2' 
Üstlerin beyaz oy kullanmaları Ulep jadUmlşÜr.'

İS Temmuz IMS tarihli gazetelerde (Vatun, Cumhuriyet,. , 
T asvir..) Demokrat P a rti : .UsUleri ^yayınlanmıştır. Bursa!. ' 
listesinde aüayLrm şöyle sıralandığı, göyülmekuydl: 1. C«İİL': 
Bayar. î .  lluiûzl Köymen,-3. Mehmet Al| Ayhar;;*." Orhan : 
Şaik Gökyay . (ırkçılık. — jurannUk . davası aamklanndan)[

21 Temmuz IMS seçimlerini müteakip. 22 Temmuz latihlf 
gazetelerde Bursa’da DP. nin seçimi kazandığı bildirilmek
tedir. Bir gün sonra resmi sonuçlar CHP. yİ t kazandırmıştır/

niş okuyucu kütlesi ile I- 
lişki kurmnya gayret e- 
deceğiz.

Emekçi halkımızın kur
tuluşu ve SoayalİBt bir 
Türkiye kıınılabilmesi 1- 
çltı gerekli tnllcadelejd yap 
mnklnn bizi hiçbir Vtıv- 
ynt alıkoyamaz. Emekçi 
halkımızı aldatanlar ve 
oyalayanlar; İsler «ıg ol
sun, İBtcr sol geçinnin 
•Sosyalist, i daima karşıla 
nnda bulacaktır.

— Sosyalist —

BSKVBm

ÎŞ te

;I-Eirn p e r y a l i s t  
['l'i'tYictlıucIi m e d e n i y e t

,  DP mazbata u b tek irhğ ı iddiasında buUuinuış ye b ir  'miting-' 
(crlip rtmişUr.

18 Aralık 1948 da Soayallzi Parllltt, SendlkiJsur ’vb. ,k*-'; 
patıinuşUr. • ■. * ■ .C'..,- :-;.|.V; i

- 8 Şubat 1962 de Mehmet Ali'Ay bar,TİP Genci Başkan--!
Uğıoa getirilmiştir. 1983 te TİP tarahndan-yayûılanto".«5LA.. 
Ayhar Kim diri K ile ler TİP., m  şaM ırjzf/.baslıklr genelgede'. 
1946 da DP kuzucularınım MjST:Ayb**'a: flty*1J k  ■ seklif; *Ulği,.' 
kendisinin İse bu Irktlfl reddederek HUR Gazetesini yayın
ladığı İfade edilmiştir. (Görüldüğü gibi üyelik inkAr, edil-’ 
mis, adayhktan. bahsedilmemiştir), Meiunet Ali Ayhsr d 
sonra bu hususu kendisine «oranlara -Seçimierden.jcnra 
m okrat Partiden İstifa etmiş olduğuou». apkianuşiır..-!'

1962 d* TİP*e girdiği sırada 2i sentti İr Bovyolizm' m6c*-.'. 
delesi yaplığmı aynı keslnUkU.Mdia e-^-^Afrhmet yMl Ar>.'

tadadır. Âcabâ'  ̂j a n l ı^ ık 'j r â r 'tm t ^ v V ^ V ,^ ^ ^
Cevap verllmek-LUndlğtnde ztttunlanhuz kendJzfhe.â-; 

çıktır. Hem^de 
daha açıktır!

‘ 1,!/:.’’ ’( Opelkaılenlk Fran m
. V’ * »aydın lan , h e r "  zamanki 
• ( '^ ç ı t ic s n l ı lu n  tözde  duyarlı.
'  j i  Y hİılan  ile, am an Arap ya- 
V îjV T' h id ly i yiyecek! yaygarası- 
^ ?jç;r nı. İsrail «aldırganlığma 

m aske y ap tıla r .. ..

•t '-İç lerinden E. ' Roul«nı, 
^Mıvtrsi gidhsce,' Em petya- . 
İtrinin m ıuum  kuru gibi 

y^iST’ .itöalermekle haşan  kazan- 
«•7 , ^  üığıtsrallln A raba-yaptık- 
^ t a r ı m  gözleriyle gördü.. 
Ü‘< ;İtf; ! im zasını n lm ak tan ', kor 

karak vazd ıU vındaa -b lj, 
'* " V«; İkisini okuyalım).

dıııı. 5 H aziran sarayın bi
rinci gflnll idi. Tür İsrail ke- 
şlf uçağı aipcrlerimlzin Tıs- 
tünden uçtu . Az «onr», bay- 
ka uçaklar ,-çöründüIer. Bir
leri napalm  yakıtıyla »ini- ' 
sıkTam elliler. Arkadaşlarım, 
m eşaleler gibi tuh ışop  yan
d ılar. iç le rin d en .b ir  teki, be
n im le birlik I kaçabildi. Sü
veyş kanalına d-*ğru yönel
m iştik . B ir hederi, devesini 
bize verdi. Erteel ‘ gün, b ir  
yahmll uçağı İzimizi buldu . 
M llralyozladt. Deve öldü. Hlz 
gene, m ucire kabilinden kcır- 
.fııldıık. Süreyşc yaklasnns-« W * . .  o ^ u n , ) .  . fu |,Ink. S(, ^

4r,aB<ln'  ’4 s  s ' /  sonj^ ,uLUîn '-  ,lkI? ' '  tık. Arkadaşım almış olduğu
s ^ ral,'? t10,' . n,‘,I1 b ,r »yi*"*'- yanıklar İçinde öldü..

w * W”  ^  Teğmen Muştam Et 
'■& & ***  Rft«>ecılerin m atına  • ri; n<.|k! bu rece «aba

- ^

Ilaeiahanclrri

t -Gün, Hür .ve J2to'eirl|vH(^^««^eM ; ^  :

hapatm  1

Hodıı-
Belkl bu rece sabaha sağ ' 

çıkını--ç.ıV •' ralml.-ı van-
• ' snış ..yüzünde bir fek çizgi 

‘fc’TalmâliujV TOİn " vfliâıMnfÖ^ 
nürlırşmlş. Pansıman targi-. 
lan ile mumya gibi sanlmış 
Başından ayağına dek felç ot
muş. Ynlnız, şdilTtek ateşten

İsrail Saldirısııidon* çıkan dersler;
■ ■ • :• Anıp İsrail .Savaşı, ne Arabın, ne Yahudlnln-işğ

ne ' yaranudri-aeibile, özellikle geri Ülkeler İçin ' "çok. 
deralcT vrrdl. Ve cn Sıemll tarihsel konuj-U bütüıf açık, 
lığı İle gün ışığına çıkardı: İnsanın her davranışı gibi. 
Savaş- la. TEKNİK'ten önce İNSAN İşidir. Gerçi bu 
aşın belli gibi gelir. Uygulamada her zaman kanştsti 
l)r.‘ Arap-tkrair Savaşında İnsan m rolü başlıca 3 olayda 
göze rit kalın merfekler gibi batlı: I — Subay Halktan 
olmalıdır, 2 — Diplomasi manevresi sökoşez. 3 — Be
şinci Kol can'dumandır. '  ' , . . .

• J. SUBAY HALKTAN OLMALIDIR. Halk çocuğutl 
dan Subay başka lürlü dövüşür, mahalleblci bevzade 
Subay başka lüriü. Onun için Sovvei Kurmay Şefi Ge
neral Zoharof, NLcıra şöyle- dedi: «Ordu problemi, esas 
baknmndazı bir teknik düzen dcHIdlr. Kanaatlm4xee. 
Subayların sosyal kökleri ve si)*asl yöneJlşleri, askarl 
bozgunun sorum tuzudur js
; Arap bozgununun sebebi Subay faciasıdır. Düş
mandan al haberi:. Sina çölünde «Kızılbaş» lakabuu 
taşıyan jalıudl Albayı, Fntnsanın en büyük magazinine 
şöyle solumuştur: ':

■ Sekiz saat, boyunca' NAsır'm »damlan İyi «Jö. 
yflstülvr. Hem de çok iyi dövüşlüler. 9ubaylan yanla
rında buhmdufu türece dayandılar. Sonra nanik oMn.»

NAsr, kendisi fellâh çocuğu iken, o erleri bırakıp 
riv’sen Inriliz yetiştirmesi sömürge aristokratlannın ço- 
cuklann kendinden savdı öt için yenildi. Fransız dergi
si ise, İsrail Ordusunun kitapçığından şu cümleyi alı- 
yon . . . . . . .  . •

«Bir şef İçin «Heri!» emrini yerine «Arkamdan go- 
linl» komutası geçti (ve ilâve ediyor dergi) «IsraR 
Ordusunda, yan yarıya farıtmadıkça, üzerine alman 
görevin yerine getirilmemeyişîne sebep olarak hiç bir 
muaz2cret öne sürülemez.» (Malche, 17 Haziran 1967)

II. DİPLOMASI MAKYAVELtZMt SÖKMEZ. -  
NAsır'm «Asker burjuvalana, bir Sosyalizme, bir Em
peryalizme kur yapmakla her zaman için aşıklarının 
cük oturabileceğini sandılar. Kur yapma eğilimleri şun
dan belli: Mısır'da bütün Polis kuvvetlerinin «Patronu» 
7e.kftriya Mııhiddiıı, avın zamanda NAsır'ın Başkan 
Y*nlıııuı«ıdır, NAen, İlk (•İdili Dili »ill/vj İm 4 i İtten t»̂ b < 
tallırıı Ahırılka.lnglllfdrıı vdlğlııl nııİaymı a, lılt inç 
•nalllfllıin l'.llla ut İl ya )rılıın, çok ııırl|ı«lll|l İni «Alı 
prllllii. Ilnlk SVnklnlıHıı-n knıjl l'lVlhnArtfait, Şİımlt 
Mulılddln Mısın elinde tutacaktı. Zokerlva Muhlddin'ln. ‘ 
Komünistleri ve Müslüman Kardeşleri sıkbuğaz eden 
polisliğinden sonra en büviik meziyeti, «Amerika ile 
korrekt. (dürüst) İlişkiler» kurma sampivonu olması
dır. Nasır orasını bilerek. Z. Muhiddinl yardım a edin
m iş.'sonra evine geçirmek istemişti. Ve hcosınden İl
ginci, eğer, İsrail Savaşı daha 2 gün gecikscydl. bu 
«korrekt» Z. Muhiddin Amerikavîa pazarlığa gldh’or- 
du. (Le Monde. 13 Haz. 1967) Daha doğrusu Amerika, 
Muhiddin kanalıyla NAsırt o kulak üstüne yatırarak. • 

.Israile pınfil avlntmıslı.
• Mısır Liderleri, Emperyalizmi kaçıncı na  deneme

den sonra iyice Bnladı ve kavnaklıklannı giderdiler mİ?
Sina traicdisinin en,ağlanacak gününde. Batılı ba

sın su . sahneri çeklvor:
«Perşembe aksanu. Hellooolls Kenti. Fransız Elcisi 

Jaeoue» Oottx Rr>«»tn pohvrdlhasızı Mubamr«rd Hey
kel tnrafrmlan, NAesnn bürosuna sokuldu. Mıttr Dev. 
tat Baakam, tir*re(ettirse. Sina’da vnntığı'Vn vflce Var-

■ 41 tu m m m tm  şapa oturduğunu kendi ağayla Midindi •

•'(i. ••

I

e Cok tabuzdım!» dedL

K o m i i  11 i / m l e  M i i c a d e i e  D o r m ’î ğ ı  

A l o î l e r c  k u ı . ş t  H o i d ı r ı :  t e H i p  e U ı , ! ’’̂

Millî Kuvvetler 
öörenıvop

--------'■ i  ■ Bunla muç. ininiz, yım.ıen aıe$ıen
J "htrkm l keMİen yüzünde p *

..rm  k u ijJ S ıit  .kum kaçmış güzleri, ya<»-
^ ^ r . '  lAm-AmeriIcamn - • oidııjS-mu hnliTcç: bel;
\THnam/la luıllendıjı napnl- *  ^ y o r .  6 Haziran RÜnU. 1*- , 
mİ ardır,»

Yaralı 'Teğm en Şükrü 
Ilnhna, sargılar İçinden güç- 
l'ddc . konuştıj-br ’ «İM klşl- 

.lik bölükten y ıhnz  ben fail-.

nailin Miraj uçakları, baş- 
înnnn riapalm yaîımlnrt 
yağdırmış.

Çanış Abdılıresul Abdul
lah: 22 yaşında. Zırhlı birlU 

(Devamı 2 nel •»rtad»)

g'ı[V,grW1 a ı ıa < ___________________ ___
. Tta' jnfMüc -ThariarTt» -sav»a(a «r geo bhm yârdm»acg«IÂ;^ 
'-«eklerine Jrnnım«hk. Sowe(lerin. b*r »*a n«h»»»»*« n>nır 

trfwolmn. bir Cihan Savaşma »ürüklenroek .U tem e*»:-;
. tarfcaf nonttak.» . ... .. •' • • ’

»JUF>. rimdi?) ^ -1
SünıM. teroil. b ef zamanVi gfbi OriadoKodn Ba- 

(îttui o»an«V avakta ıhtnıvur. SovvHler tamdsnı .
_. rabal«sr4ık ■ AryacaVtor. ,s»»*a W ' takı*« » » » V '  W »«ı.
" diler. PetmT b»rttaamı bulandutblar. Bdtün Aran Dün-' 

ya omda Amerikanm de*eeden dflamealni a, zirlraibıtl _ 
ter. Ct»’t": lt*»4. rmıb»rrlw> nea*nwta .
daha yhzüatn Mrakmakta «uçlamatanru, O kazandıkta, 
n  puanlar telân  eder.

(Davamı 2 n*4 »avf»da)._

Emperyalizm, Türkiyede A 
leviler üzerine de büyük bir 
oyuna girmiş bulunuyor. Fakat' 
tİİicl ' Sosyalizmin yaşatırdan 
AJevilerin çabuk uyanacağı 
ve bütün oyunları çok seçme 
den bozacağı şimdiden (ürünü 
yor.

Amerikalılar Türkiye'deki 
milli güçler üzerine {eşitli 
CİA kuruluş ve ajanları vası
tasıyla öteden beri aislcmll 'bir 
araştırmaya ve parçalama, ken 
dl polillkalan hesabına kullan 
ma faaliyetine barış gönüllü
leri, vs. ile girmiş bulunmak 
tadırlar. Ou araştırmalarda,- 
İlkel Soayajıst gelenekleri ha
tan sürdürmekle olan aleviler 
(erek CUP teşkilâtıma İleri 
kanatlarını teşkil • etmeleri, ge
rekse TİPIn kuruluşunda 6- 
nemli bir rol oynamaları, hattâ 
onun da sapmalarına (öz yum . 
mamaları il* «Nötralize» 'edil
meli gereken önemli bir hedef 
olarak lesbit edilmiştir. .

PoUUka, geleneksel IngOhc 
•Böl ve hükmet!» politikasın
dan hareket etmektedir. B u. 
amaçla »BİRLİK PARTİSİ»,

b a d ik  c ö k s u

nünde; kendi işinde ve gücün-_. 
de can ve mar emniyetinden 
yoksun "aleviler adına yaptığı 

. konuşma İle shr leilzfc ad etil 
hücum iıarcd vermiştir, -y  

Bu hücum işaretini . Komü
nizmle Mücadele derneği, res 
men har*lcct* geçerek' değer 
lendlrmekte gecikmemiş ertesi . - 
gün*tam-altı saat süren ' b lr_  
tahrip .ve terör hareketine gi 
rlşmiştlr. Bu. altı . saat boyun 
ea Hükümet güçleri kıllarım : 
bile - . kıpırdatmamışlar; işken : 
ce, dayak,. ' tahrip "  olaylarına. 
lam manaoiyle seyirci ■ k alım ı!

. lirdir. O zamandan - buy ına da . 
Elbbtan da -BIYIKLI AVJ- 
hüküm süzmektedir. Gazete 
tar röportajlar. U  yapmaktadır,

■ Elbistan'da, mal ran - emniyeti 
kelmamiftır,.- Olayların mesulü 
beşli»  Komünizmle'' MUcade ' 
ta .  dşnıeğl-. yani CtA. Bu 
dernek mezhep tahriki ve .tatri 
ki yapm/*,' flRI ' davranışlara - 
dahi toveasfll ctınljlir. $imdl bil 
hassa Milyonlarca ■ Alevi, -'bu '

' derneğin na 'zaman ' kapatılacâ ■ 
ğuu resm tm akam lardan, u ra r-  

, la sormaktadır.-

. • 7 - Temmuz' J867 gnnVü’ H ürriyet faızelc ln ln  b ,ş  »ayrasrada^C nrahnrtaşkm n S -nay 'ın  Çankaya'da SesutöA era ve Mü-

letvekittarlne v c t t f «  *iyıfe(e r i t  b ir  rerim  gSHök. ' ' •
. ■ f B ir koeaoucn « â » * _  Mavad»; vlritMcu koş aüiöno kadar b ertü rln  içki v« Tİy««W er_ Y amek tabak tan  y er kolm adı* 
i(ün • icrtiHto konmuş, htaşanra etrafım la S rnatö ıler ve M İta ita  veküleri bfienma h a » r  vaziyette bekliyorlar.

; Zavntr, v iran Amzdolomuzn ve ekm eğin , tuz, kandiline f a ç m . b e . bn tan r.yu . »9 halfam ı»  düşündük. Ve Tevfik 
II» rc f ln  .i ia n - ı  Yıyğmn» şiiri aklımız* geldi, bunuyoruz: ; î •

• ' ^ — 80SY A LIST —  !'•

H A N - I  Y A Ğ M A

«maçn «uiiuouv, rA A iu ı* f r«  ̂mi aannı^uaır. ,«"• j. >,’••• 
ki Milli Emniyetçi ve a jın  A- ' j - ö ta . yandan On Ikİ .Yildız T e V. 
merlkan taraftan Haşan Tah- Aslan omblamU:'. BİRLİK PAR 
sin Berkman Başkanlığında k u r’ ;.TlSL hlçblrşeyden .haberi yok y 
durulmuştur. Parti içinde ki bar ' muşçtyHna..sessizlik,: İçinde.: O ta ‘

‘ '  ' y ı ı ı  geri 'teptiği aşikâr. Alevli* ;
rln çektiği, boşa- «itmeyecek. 
Tavşına kaç, tazıya tut d iyen ' .' 
bölücülerin İki folu da yınyp- 
ha. Alevlfarin, karşı«mda işblf 
i l li  baliade ; yakalanmış bulu- 
mıyor. -#(({*-.. ••.- . :» • '; .
'•Elblalan olaylannda - Komtt- 
nlzmta Mücadele Demeği., Bir- -.’ 

... Uk ParUal ye lktldann. basında 
Demek İlk mezhep çalışman-1  bulunan --Adalet.Ttar^lıf,"doğru- - •- 

tatbikatı. Gazi M aralın . .  m»i i "  dan doğruya vaV.ztoclrleıns î.": 
sum . Elbistan'ında denendL' meşıillyett' Içe r^ d ed lrie r .T k la  . 
CİA yurdumuzda çahım alannı'' c i :jÇüv»yi-  ̂Hllllya, Seferberliği^ 
ötedenberi ayn  bir koldan k o ' . n b '  hergfln ' daha çok '..uyanan' 
münlzmle mücadele demekleri halkımız,'>tdo«t ..ve 'düşmanlan-:.'
vasıtasıyla yürütüyordu. '* Aji n ı' s<taaUe 'taıuinaktadır. - CİA '  
tatör Doğan Xılıç Elblstanda . terUpUrlolo ucu 'zamanım'rda . 
ki Oeceslııd* AUvltarl blraroys ' dlrllğlmlsv kaıUden Amerlka- 
iopUmif. Kaymakamı, hükü-, i dadırj -Kahrolsun - - Amerika, •«!»■ J 
m e l. ilgililerini geçerine çağır-., ' zilenlerv, .'uyananlara. .. d lrepea; 
mış, teşkiUUı gerici güçler.

CHP difi ortaniR solu ata
manları. bu konuda İlericilerin 
de nötralize edilmesi amacını 
taşıyordu. Haşan Tahsin Faş*. 
Araerlkacılıktan .dOşUll. fakat 
yerine onun daha koyusu- HQ 
şeyin Balan »getirildi». Parti
nin gelişmesinde gayrlre-ml r a  
zar Doğan Kılıç'ın büyük gaba 
tan  görüldıL ■ ■ . . ,t:

'Bu soîracılık, icfcncBler, kMltlkftma mımtazır 
huzurunuzda iUrtyor-$u milletin hnyftlıdır; 
şu milletin ki'- muîrtanb, şu milletin ki muhtazır,

. fakat sakın çekinmeyin,'.yiyin, yutun, hapır hapır.
; . Yiyin efendler, yiyin; bu hftn-ı iştih& sîzini 
' doyunca, tıksuınca, patlaymcaya kadar yiyin!

Efendlllftrl Pek Açsınız, bu çehrenizde bellidir; 
yiyin, yemezsen iz bURÜn, yann knlır-mt, kim bilir? . vucûdunu, hayfttını, ümidini, hayâlini,'

. , i-»(»t»-'(i .r.j......  -
-I.- ğii.’rslg-sd- ' g

B ü y ü k lü ğ ü n  b iraz a ğ ır  d a  o lsa  h a zm ı,  -y t® ,j» r a r , g  
fu r û r - ı  ıh t işâ n u  var, sü rû r-i ln tikanu-.;'rar^;„i?.ı i |  
B u  so fra  il t ifa t ın ız d a n  İşte  âb  -ü ta b  tım a r a  r-rıH ’ «  
s iz in  ş u  baş, b ey in , ciğer, bütün: .ş u  kanlı>taknıalar.M  

' Y iyin  efendiler, yiyin; bu hîa-T;c ^ fğ Ö ')ı,̂ jnh i : j - g  
. d oy u n ca , t ık s ın n c a , p a t la y m c iy a  k a d a r  ıjriyinl

. . j ıv ' i ı  -n)-.-'i"'--:!lrj'
••n e!< ırlıbnı.s

Verir zevallı memleket, verir ne varsa; mâlini, iı>!

=

Şu nâdi-i nl’âm, bakın, kudüm un uzla mutudur, 
bil hakkıdır gazlınızın, evet, o hak da eldebir!

Yiyin efendiler, yiyin; bu hftn-t zlsafa sizin;
- . doyunca, tıksırınca,- patlaymciya kadar yiyinl

Bütüıi bu nazlı beyıerin,' no varsa ortalıkta say: 
Haseb, nesep, şeref; şataf, oyun, düğün, konak, saray 
bütün sizin, efendiler, konak, saray, Relin, alay, 
bütün sizin, -bütün sizin, hazır hazır, kolay kolay.

Yiyin r/îcndllef, yiyin; bu lıAn-t Işlilıft «izin;
. . ..doyunıt'a'tıksırınca, patlaymciya kadar yiyinl

bütün ferag-ı hâlini, olanca şevk-ı bâllni 
hemen yutun, düşünmeyin harâmını helâllni.

Yiyin efendiler, yiyin; bu hân-ı lştlhâ sizin:
• doyunca, tıksırınca, patlaymciya.kadar yiyinl

Bu harmanın gelir sonu, kapışdınn. Riderayak: -• ! 
Yann bakarsınız söner, bugün çıtırdayan ocak; ■' 
bugünkü migdeler kav!, bugünkü çorbalar acak, - 
atışdınn, tıkışdınn, kapış kapış, çanak çanak.- » 

Yiyin efendiler, yiyin; bu hftn-ı pümevâ sizin'; ; 
doyunca, tıksınnca, çatlayıncıya kadar ylyinj rl

: >  : ’" Tevfik Fikret -i
i

Türk halkı; anti - emperyalişt şaya! ştannda flıap h a lk İm il destekler
V i.

A lt ın  Kaplarda V isk i (ç ild i,
H avyar ve Ç e rk e z Tavuğu Yendi

Ç A N K A Y A ’ DA Z İ Y A F E T !

■DÜŞÜNCE ve DAVRANIŞ ÜCÂZETESİ

FRANSIZ E m pervalizm i’nin Kalleşlin! \ . OKUYUCULARIMIZA

A N I K L A M A
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EKONOMİ POLİTİK
s a s ı

Ne güzel memleket ? (Ne güzel p ip i)
i Türkiye Büyük MJll«t Meclblnd* 3. a d  S yıilık n f ta  
|  görüşülüyor.
{ Prof. T. Feyzioğlu (GP> Plini: .8««rd Aürteti s»|byıa», 
j ProL A. Ya’tuı: «Kıt* dilıeni verici-, »OdlrlM t açıyı» ka- 
j ka buluyoilar... Pro t. S. Aren (TİP) Doktrini cici buluyor: 
I -Kaptı» Ilım de. Sosyalizm gibi bir doktrindir» diyor ve
1 «DEVLET.-! (öktco İnmiş bir aenbll uyarca, tunu tüylü-
2 yor: «Devlet kaynaklarını özel tcktöre aktaran... bu vesika 
J (Plini, kalkınmayı detil, sömürmeyi planlamaktadır.»
} Yâni. ber İki ucu da. zahmetsiz, fenci 1 Ularla eldivenli 
J konuşuyor.
2 İktidara dolu dizgin »aldıranlar: boy (arına göre 1 ara 
{ Partidir.
] CUP (adına N. Erim) : Önce kendi tınıl karakterini 
■ maskesiz açıklıyor i
{ CHP bir burjuva pnrtlaldlr; demek-İzleniyor: l  milyar* 
I İlk Alûmlnynm. 700 er milyonluk 3 Gübre, 1 Bakır komplek* 
S al (Topu 4 inUyer Urelık 1 isletmeleri »Sayın Başbakan Dev*

1
'  lala kurdoracak... Bugiin ötel 8ektöriia kolayca batardı* 

i l  Dokuma. Mira. Ol»İrilik gibi halli aanayll de I>»vlrl yar 
paaak. diyor Erim bey

► ♦ . e ' *'• » • * 3**1as-»-
;r’-Yazan:}İKTISATÇI. i

i.-',-*. • * 1 . J . »7..v«;!» | 
I 
I 
i 
.J 
‘ I

propagandsbnmn tesirleri atatacak- diyor. Yâni. Scrma- j 
yenin sömürmemesi mümkünmüş gibi. YİV dcSerouyeyi aö- | 
mUrüyomtuş gibi göstennlye kalkıyor. Nüans farkı! __ I 

Buna karışılık YTP biç bir «SOL» veya »SAÛ« m ağzı
n ı almadıiı İki napsım bombasını birden patlatıyor

11 Ordu, Tlmurleogin fiildir. "«Ezici bir"hartama y&kB 
(eskil eden Ordu kadroları bu tekilde (nluldpiu sürece kal
kınmayı u ib a u k  mCmkdn olamıyataktır.»

) Yanın • sömürgenin Sömürgesi vardır. »Tiirklyrde ge
ri bölgeler," diter bitçelerln müstemlekesi halinde
dir.»

üzerlerinde en ufak yoruma yer bırakmtyan bu patla
malar Devlette derin sarsıntılar uyandırabilir. B-U. Mecli
sinde. »ağırca dinleniliyor. Çıt yok.

MP (adına Seyit Faruk Önder) "Alıyor çakmaklı tüfeği
ni eline. TİP den YTP" yo dek. herkesin bareodığı ucuz.fi
şekleri kullanıyor: »Plin vasıtasız vergilerle, vasıtalılar ara
sıodakl dengesizliği gideremez.» »Gelir dağılışında SoryaTA» {
dalel gerek»

Anlaf'iır*" M» Al', İki kalantor (••«ıjuve Paıll.l
. olarak IfillOl.ÜMÜ yapıntılar, »lal tlCTtatşlllf I. ötekisi Otel 
I teşebb««ll SERMAYE — SÖMUflME aracı yapacak. Tİg-ll 

.1 S. Aran : «Devlet kaynakları Osel Vektöre aktarılacak» di 
il ye üzülmüştü. B. Erim soruyor: AP niçin CUP den "çok 
il devletçi oluyor).. Basit. Çünkü, DEVLETÇİLİĞİMİZ -ber- 
' I keşten çoklöZEL SERMAYK’nin. hara  milletten çıkarılmış 
' j  Ur çlftligidrt Onun için ne CltP, ne. AP: ac Devletçiliği, 
*.{ ne OaelctUğl paylaşamıyorlar. • .  . .
-I Ka var kİ. bütün partiler gibi SERMAYE mihrabında İslav*
. { rat çıkaran CHP. örneğin TİP gibi »Gentl Uflarta* kalmıyor.
: 2 AT"ye netçe, somutça vuruyor:
'{ 1) içeride 8e»yal adaletabUkj'er var. .Delir Vergilinin
! 2 ÜÇTE İKİSİNİ BereÜUer ödemektedir. Mtuliyel va İstisnalar 
• 2 yılda 38 Ma liralık Mr kaaaneı gelir vargiai dışında terakıyer.
’ 2 lansa dışında I «ocakla bir «eralll 41t« Uranın üstündeki 
, 2 gelirindaa vergi Mâyer.»
11 Yâni. Devlet: ayda, lyvervne 3333 Urays. be« çocuklu ça- * 
i { inana 344 lirayı vcrgiılz bırakıyor. Patran isçiden I kal imtt- 
I Uyarlı. İfaol Anaya? a? Vygulama: -genzini daha »«Afta. fa»

> |  kiri duka fakir yapan bir ckaoaml» oluyor.
: |  " t] D ianda »itilaf» dek W « var. «YUkmk fala va kısa 
|  vâdeler ta. D18 BOBÇLAB yaptlmakUdır. FinaJuaata (plin)
I amit M nülyar. Dış yardım, dı« politik«nısı mallak* atkl 

fftn—̂ ılt(ikltfık
. Bu çifte suçlama Devlet İçin az ağır değildir. Sağırca 

dinleniyor.-Çıt yok. YTP (adına Y unf Aataofle), İlkin ter* 
meye hazrtUrrI önünde usulen secdeye kapanıyor: »Senesi 
Adalet tedbirlerinin ehnaasiyle, doktrinci SOSYALİZM

. ÇİN ve YENİ BİRLEŞİK MİL»
. LETLEll KURULU — 1*05 Oca- 

- ,'gmda. Endonezya Birleşmiş Mil-
• letler’den çekUdJğl- vakit ■ yeni
• bir Birleşik htllieUer Kurulu

kurubnaaırdnn yasa.oMu^Aym 
yılın Eylül ayında Mareşal Şcu 
Yf şrtylo U.tU: "' • ..
. «JJIrlrşIk 3IlUell*r Korulu 
(B.Vl\) pu.yrpdçn.öiHtlemrk 
ÜııbûaMrtığı ortaya çıkana, «tip 
he sis durum jrn l Mr Drv/.mrt 
Ufrleflk Milletler yaratmak 1- 

. çln gittikçe diba olgunlaşacak*
, 1,r-î •' ” -
j— —doÇı-n li.-İRa Afrlkomn Zam- 
j blya Devlet Başkanı _ Kaun.-la 

Çin'i ziyaret etli. .Çu" En Lsy 
Şöyle konuştu:'

•Birlı-çmlş Milletler geçmişte
ki butun yanlışlarıui duzelıtnc- 
lldlr. Ve baştan bap  yeniden ıı, 
kiUllaıımMıdu-. Kuvvet politika
sı kırılmalı re küçük, büyük bü
tün lilk elerin eşitliği Çecçeklcy 
melldlr. ila »maca nlaşmak İçin 
bir çok Alrlk» ve Asya lilkelt- 
ri. içeride (UMK/unda* döğıişe- 
bilirlerken, çln. de.bn teşkilâtın 
dışında dösüjerektlr., Dılveltmı 
u u tu ı i  ulaşılmazsa. yeni bir 
»evrimci lllrleşlk Milletler Hu 
rulıı kurma İniklin çogelu *k 
lir •

FAMIIİYA İUşk.m K 
ferciiın- l/olrıı çekildi. Hıra « >, 
levlurıt ı-llncc Kaunıln: -Inglll» 
çuduculrrl imanlıca en kötü hiz
meti yaptılar, der demez, İn çi
liz elçlıi tutamı bırakıp çıktı. 
Bunun üzerine Kaunda üncü »dy

Sonra çeviriyor namluyu Devletçiliğimiz denil»n lurnn- . 
lıın götllne- »llevlel eliyle muayyen kir »Umre »« «»hnlartn j 
(«usİn e.liimt»l, »Hmıelerln sılmilıVlıaeei pahatıııa, lu-r uıs- ı 
halleıl* bir mllroner lUırmesIno ve bir kellıoo İla YA(İMA» ı 
CTI.IK »ÜZENİNE k»rTıyu ,. diyor. j

İteklenir kİ: -Yağmacı da kimmiş?... Rejim düşmanlığı- . 
mı?)» falan gibi köpürenler çıksın. Demlrrl'ln göbeğine a- | 
leşlenen bu domuz taçmaıı. en tebll •Oemoknal tllvrlrşınrsl. | 
sayılıyor. Bu suçlama da T.B.M. Meclisimle sağırca dinftr- |
nlliyor. Gene çıt yok! | 'le  konuşlu: Söylevleri Şöienrten

Derken bir »NAbekâr», nasılsa, tılsımı bozup FİNANS j ... sonrsya bırakan Çu En LAy m- 
. KAPİTAL hazrotlerinin. yabancı scmuıye tüyüne dokunnıak j > - yc.-lrıde Salonu bırakıp gidenler, 

«münatebetrlzlliini» yapıyor. O sayın, o sabırlı, o sapına |  ks.m lari dopdolu obrak çıktı-
dek asm  demokrat hlllIetvçkUltrl, «nzuın ayranları kaba- j izr.» Vl- ardından, Zambiya he-
tarak «Prrlav. ediyorlar. (Çazeleel ufaeık hsbrri suspus- |  yetini sahneye çıkardı. BnjU ko-
çu bildiriyor): • •• v  i ' royıı kendisi idare ederek 3 Af-

»Bu ırada, saat SAS d» söz a b a  Kemal Ssrı Ihrab.imeJI^ (.^_y}ka mnrşını çıldırttı, 
nan (CHP), biç Amerikan İthalât girkellnba Törii" Ticaret |  Çu !En Liy.da hemen ota.l-ı 
Abşellğlne verdiği vö Ithalktfi ffflrk 'flrm abnant sâıarma l bulsblMlfjl Çinli subaylardan bir
«Idağunu (mgören bir rapora Okesaast. sert^ tarüsm abra |  koro tertip etti. Ve kendisi tem-
yal açtı. .• ; '  " | '  ,p o  tutarak «DUytlk Dlrekslyon-

«KoroUyon Başkanı i «met Srsrgln. Başkaadan, Hanibra- I 
blmeglaıuu: hu tekilde Veneçma hain i vsrm rm nlnl İstemiş, j 
ba arıda bâzı AP’II M lllelvskllbrl,, CHPTI M lllılrskille- I 
rlne Kt'FRETMİÇtERBİB.» # . ' | |

Gördünüz mü. balkımızın'oylnrıjaiıloplomif laygılı -St- I 
YASI PAHTI» terimizi? Türkiyeoln . hlr. .lYAÖJUÇILIK 
DÜZENİ» yasadığını söylemişler. Olagaiı şeydir. Amerikan 
Sermayesinin Türk sermayesine1 «ZARAJU OLDüCü» ileri 
sttrülmüy* gürsün. Yer yerinden oynar,.. Birbiri mite, İste!
«fiğimiz küfrü, şilteyi basarız. Ama. Efendimi* Yabancı Fi- 

kapibi Crmanna dudak bükmek, kimin. Haddine!)

FRANS!Z Emperyalizminin kalleşlliği S o s y a l i s t  k o n fc ra r is İ
. fi önünde balaksa geçirdikleri- 

Ol ısklamaretkb birlikle, bir 
yahudl azınlığı, Fransız azkrrl 

1 ysrdmunın. pratik obruk bir 
an bile liralıdan eksik edilmedi 
|ln i leyli etmekten geri kalma
dı.» (Le Monde)

Demek Frenk, sözüyle kan- 
dtnpş.. iflyle madik atmakladır. 
Araba barış güvercini kılığında 
gözüken Fransız emperyalizmi, 
dünya Yahudiliği önünde no«ıl 
bir savaı akbaban olduğunu 
böyle gizlemiyor. V.»y <■ • tu

ı (öıller*^« * -

tBaştarm/ı 1 İMİ u if s d s t  
(yini-tank va yerdeki uçakla 
rt yokstmede) pek etkin olduk 
lannı göstennlslsrdl» (Mstehe.
11 Haziran 18973 .

Arabi uyurken yakan Sersb’
Isr, Efrar'lar, Akbabsbr Duyla 
üsüştürü1mü;lerdl Orlı-Dnftuyn 
Fransa için da-’ İsrail saldıran, 
beta havadan pıra kazanmak 
hem silâhlan denemede Arap 
gibi Yshudlyl de tecrübe Ish 
tast etmek yoluydu lılenmeı o 
tur muydu tavaf? Yahudi gibiôVlAmp»* v# Anv»»
kaçıntmszdL De GauÜtf’Un U t ____ __
U tözleri. 3 buçuk milyonluk > « u ^ ^ ı
yahudl karsısında IH) milyonluk I 3 F I M S G I 
Arap müşteriyi çekip kızıştır*-*- 
ma metoduydu.

Bakın. r.>e Gaulle, iki gün atın 
ra basııu verilecek ve «en Sa 
dik yakınlarınca d.ılıl, dinlenil- 
mlyeeek olan yukaclu bildiri 
sini yaptığı gün. gene frenk ya
zarı Ph. yalıudl toprağından ne 
ler yarmıştr.

• Muhısamal-n başlamasından 
önceki hafta süresince ve snn 
dakikayı değin (ve kimi istih 
barata göre, ondan ötede bile)
Prsn*adan Isratle akın akın mel 
teme, yedek parça ve cepha
ne geldi. Fransız pilotları, u- 
çsklan t i  tsraile dek u-urııo 
gelirdiler ve bir kaç saat son
ra da. sivil hava yollarıyle ge 
ri d*nd<Uer.

«İki Hsziran Cuma günü ben, 
yerden yere ve yerden havaya 
füzeleriyle, Unk savar füzeleri 
yüklenmiş bulunan Nord —
2301lerin E>altb‘a vnr-slarııu 
gözümle gördüm. İsrail kamu o- 
yunua bir bölümü bunu bilmi 
yor değillerdi. Onun için, ya 
hudilerin çoğunluğu. Fransız 
diplomasisinin tarafsız davranı

e»m«z- (Mnoı mnrrtnı sSyieıti 
BATİ A (..MANYA -  Ekmıoır.l 

.kriziyle sıkıştıkça. Amerika'ya 
.cilvesini arttırıyor. W. Rraııd'. 
"tDıs Bakan) Radyoda, Hllierin 
!îavaşçıt «Yeni Nham« ına bedel 
bir «llırtşçıl Yeni Dilsen» öne 

. .sbr.iiı: i — «F.n ula İki Devirt.
Avrupayı garantilesin. 3 —- Sov- ' 

' yeller ve Doğu Avrupa?» kırcı 
"s ZOR kuliıınmaklan eayıldığı bil 
‘. dirU.'In 3 — Atom silâhların- 
'■ 'alan voıgeçllsin. 4 — Doğu, B iti ' 
""Asker Meviyrsl tızaltıbın, S — Et 
• fpik gruplara (ayrs ulıia azınlık

larına) yeni haklar- • tanıukıu.'

» * • â *
5'  9  — Jnenn hakten uygulartntL. 
•■■'.'Amin!

FRANSA — S n  (SosyalM 
• Parti.»!) ntn 30 »neı Kongrrslnde, 

t:.' -atrıKıtbn bir eğilim belirdi: S*- 
I - çimde bitlik olan Sel, Sosyalist,

- Komünist örgütleri h*J»n kay» 
. - nnımıyoriar? C*nel Sekreter

(İPSİ p li Süveyş savasında M*« 
. • keriz dövi.-jen) O. Mollet halk 
x' düşmanlığını su sözlerle maske- 
r "• ledl:

. «Kargamız iki yöniarför: bir
- yanda Drvrbtıeldir, ötede adalet- 
ehliğl yaralan ekonomik dilce-

- nl silmek l«ter_ Devrimci olmak 
b  Sol F»<tera«yenond»n ayrı
lın*, sfyael ftürrlyet varanna 
Ekonomik hlirrtyeH İstememek 
İr Komünist Partisinden ayn-

• ,lOTKs
«Siyasi Hürriyet Nedir?» Sosya
list geçinenlerin burjuva k8«

. peklerine Isş çıkartacak yatan 
■öylemi hürriyeti. Halkı parçe- 
Iıyacek: »oııra dönüp, birlik İr 
Üyenin 1 .IMIlMilllk. lie cuç- 
layarakl..

(İdillynıur- OlİMeşIn altında 
. ynıl l.lı *ev yok

»IfıDıKıAlI KOY İİİTİLAiJ
-  Nakcalb.ırl (nau Hengai) de 

-> ağırlaşan kıtlık vo boyuna vö>
ocoınp yapılmayan relorm koy 
!ü ayaklnnmaıarını kıfzırm. Çm 
yanıt »osyaıı.ı Knnu b.ıngal, bu-- 
ııu: ..ıiMHieoız o.r enterne k»r-

- «i, yığınla, ın kortolnş harrkeU. 
sayıyor. Pekin ajansı bildiriyor

•ıvırıla, koylnıerm guılnğa bir 
silâhlı mücadele yova«ı kuralda.

. Mart baırada yapılan 4 üncü re 

. »el »»cimden sonra, Nakoalbari*- 
1 de Te öteki köylerde, toprak el
de ötmek İçin silâhlı mdrodete 
güdülüyor. Itn difram, IfiodH- 
bnda.» başlıca biçimi attâhlı mü 
cmdele olan büyük bir halk dev- 
rimlnln başladığını İlân edlşer. 
Blndlsbn halkı, ktırtnlnşu İçin 
Mso yaldaşm gösterdiği yolda 
yürümekledl). Ra yol, aJUtılı 
gevlrllere karşı silâhtı devrim 

- yapmak, kuvvetleri köy* yığ
mak, şehirleri köylerle kayıtıp 
en sananda ela geçirmektir.»
(Le Monde).

VİETNAM MUCİZESİ — A- 
meriknnın yarım milyon Ordu
'su yetmedi. Askersiz kalması 
kararlaştırılan nötrda bir Mit no 
lu tepeye karadan, havadan, de
nizden kalleşçe »aldırdı. C3 V>

etkongM SiaBriMfA Ü* •'Hafi- 
yordu. Büyük Beu magazin sar 
fsJanoı dolduran renşii fotoğ
raf. ara boulaa. Vieıkong bitil 
denecek... Jû-toiJ.gun ne. gufü* 

'•yorul?" Amerikd ağzıyla‘ « y i
yor. .

1 — Aakcnb bölgede, Vlet- 
' kooglar Amerikan bahriyeli!o- 

rtnorn öt mİ oıddrmusbr, W I- 
pl yarabmıılar, »4 uaü »yitin 
mb-fer.

a — Askriviz'-bölgeden 20 kt- 
fometre guneydn Dong Ha üssü
ne. 140 milimlik jav Sovyet fd- 
zeelyıe oyte m r baatao eoıılyor* 
kâ tef tag üstünde bırakılmıyor.

t  — A.Kerıb boagomn ou k» 
lometre güneyimle: 3 bölük A*, 
menkelmm korudulu stıdh cep
hane yünlü -ıw  kamyonla ka- - 
lar. tuzağa düşürOlKror. .;

Amertean Başkumandanlığı 
37 Nisandan bert nanâ haykır
masın: 7V<M> asker daha gondo 
nh. yoksa, glrlşkınllk

BOLİVYA — Amerikan Çlp 
ketlerinin büyük bekçi köpel 
lerlnden olup kendblnl aütd 
Cumhurbaşkanı seçtiren Oena 
rai Barientea, iktidara geldi ga 
leU, maden liçliemi kanla boğ 
du. O yüzden. Güney Doğu Ba 
llvyn* da sürüp giden gerillayı 
FY*nsız, togllb genç aydmbr 
bile kendilerini ktpbnyorbı 
(En zon R. Debray gibi). İp 
çileri*, beşedemlytceğlnl aitle 
yon bekçi köpekleri .madenleri 
.aullHe«t!rb,ek.» Ordu emrine 
verdiler. Pazar günü İşçiler. 
Sosyal Dilekleri İçin toplana 
yapacaklardı. Bunu haber e- 
fen Hükümet, mühendisleri re
hin tutacaklar, dlyo Mr provo
kasyon uydurdu. Curaarted sa
bahı. Orduya. 3 maden ocağını 
İşgal ctlirdL işçilerle. Asker
ler aavaftdan 31 6lü. 70 yaralı 
Dolar tanrı uğruna kurban edil
di.

A
Sorularımız

s ç ı n ^ ^ y ^
K E T

- I V - ' " ' i r

^  -«. MBMIİII /Pili ( ı»d*iH* umm»ıu, MurfVB PAiniroi. V» V,r

V İ ni‘ t§ÇİJer işçilere karşıı şilâhlandırıfıyor
^ '!  İ! " Emp.-ryall/m ' Tdrklyemlıi.

ten gnaiipekde çok güzel ağlarla ».nıelt -K r *5rrT ^
•tedlr. Itıınun çr>ııt| örnek . hemşehrilerini 

gruplar hnlln«|« İşyerine işçi

Maddecilik
Yayınları:
*  TÜRKİYE'DE 

KAİ'İTAlJZM
Taıızimatlaa bu yana kepi- 
lallım Türkiyvyl nasıl çö- - 
kertti?
Yeniçeri ayaklanmalarının 
gerçek sebebi?

FUI: 7^ lira
*  MARKSIN ÖZEL 

DÜNYASI
Bir daitnıın mücadele ve 
özel hayatı.

d a l: İ t  lira
* I. II neı KUVAİ 

MİLLİYECİUCİMİZ 
Emperyalizmin şimdiye dek 
izan edilmeyen yanı ve kur
tuluş yolumuz.
Bir raporb MBKna sunu
lan tarihi vesika.

* Fl«l? 4 Tl,
İSTEME: PK. 354 İST.

2 — Sol dcrlcniş, batili eğilimlerden,
la /dan ve kim lerden olm alıdır?

3 -n. Sol RirlijJİ-sizce nasıl sallanabilir?

rrn çö/ler sıra sırri okunuk-
•- •- o*.. . -«» j Ior ♦» ««m ftitırnı UbnwT»

kurulu}, r - tk - i ıf  - '  . bu güre tçlndo ISO kişi krdar
çolt:.ilpile bir Taâllyet.lMr yıl. #te, ^ TtrUtt  olduğu oby 

Ş'dan ’ ITO: yana*ÇIKsB -Kbmatş. , , rl,  , nıa„ ı , n Karadenlm. 
'd i t  şirketi radyo, pil, batarya 
/âhriJckıdnda cereyan çimekte 

.d lr , ..................
düşen

' C ihan K om âadli j l r k e t ln in
dört! ortağı Vardır. Ruhbrtlan' 
üçü Ber.’ygJn Tthodl, biri de 
toprak Ağam Türk'tür. Y*. 
hııdller bilindiği - ve jtefiçok 
ozıntılı m ünm esiade oldu, 
ğu gfbt tturndo da ooydaşsısu.

— Sol dirliğin gelişiminde Sosyalistlere 
görev uctllr?

S — C azclcm irin .fek lil etliği Sosyaliül Kon/eran- 
sı nc zaman, ncrrtie  vr nasıl iopl.tnmalıtlır?
Siz K u n lc ra n s a  k n lıltr  nııtuııız?

G eçen s a y ın ın d a , y an lış lık la . A v. O rh a n  A rsa l’ın  
cev ab ın ın  ü s tü n e  A v. Ilışan  A lla y  G ü rh u a ’u o  a d ı kon 
m u ş tu r . ö z ü r  d ile riz . C evap la rın  d o ğ ru la r ın ı yay ın lıy o -. a ra lan h a , oynayank taes *.

. ytınlara paravana ve alet e- 
r u i  • deMTmek Ip’n  dm iffaıH ır.

—  S o s y a l is t— ^ PekŞok Arinhk"dr(âM tğl özel 
. ,  trjebbüoiindn olduğu -gibi.

Ay. Ihsan Altay Gurhun
C t I — Taraflarını.
C : 2 — Endüstriyel ve ziraat İşçilerinden ve bunların 

organizasyonlarından, iktisadi gelişme İçiıule sermayenin 
temerküzü dolayıslyle fakirleşen vo bir nevi işçi mahiyetine

ARABIN , A RA BA  DEDİĞİ "
(GENÇ AFRİKA gazetesi yazıyor. Na

sır mı değişmeli, sistem mi? Düşünmüyor 
Emperyalizminin ıck dileği: Nasır’ı al
maktı. İsrail $anta| savaşı Arapları içlerin
den vurmak İçindi.)

ctşıe bir takım gUdüciiler ki ne barış yapmayı, 
ne lavaş hazıt lamayı, yürütmeyi ve sürdürmeyi bil. 
mediler— Bunlardan biri, giderim gibilerden davra- 
tunca, tümUvle Ortadoğu nyaklanna kapandı...

•Değişiklik olsun diye değişiklik istemiyoruz. Bun
ca yanlışlar İşi iyen ve felâketi temsil eden insanlar 
gitsinler, dileğinde buluııyoruz sadece. Yemden fış. 
ktnp çıkacak olan kimselerin daha iyi olucaklanıv. 
dan «min olmadığımız için, değişiklik her şeyin ilâ
nd ır, demek İstemiyoruz.

«Hem sakın aldanılmasın. Arap gUddciileri için 
söylediklerimiz, başka sebeplerle, avnen İsrail güdii- 
cüterinede uygulanmalıdır. Yahudi liderler, savaşı ka
zandılar da ne oldu? Kendi milletlerini kin ve hunık. 
luk kuşağı İle sarmaktan kuşatmaktan başka bir şey 
yapmadılar.

«Yervüriinün her verinde başlan belâlara u tra . 
dian ve Nazi kamnlanndan canlarını güç kurtaran 
vahudilrr, bannncak eıunlvelll hlr vuva anvmlarılı. 
Her şey sanki bu Hlılcrizm kurhanlnn. kendiIcı itte 
Killerin yapmış olduklarını şimdi başkalarına, daha j 
zaif olanlara, vanmak Istiyorlarmısa döndü. Bunu i 
yapmakla, korktuklan İlletin mikrobuna bulaştılar.

eBir milvon arabı yuvalarından atın tonraklnnnı 
ve evlerini ellerinden nlmış bulunan lWÖ-den konu 
aemıvalım. fevUıü künekee bir u ld m  «><nn 1956 m da 
ağıra almovalım. 19A7 den .knmısaiınt Kenıiisi de vn. 
hudl olan bir gazetecinin ıledlül gibi. İsrail gUdttcü- 
leri. kendi Ülkelerini, snldınalıkta sabıkalı bir duru- 
ma mahkilm ettiler.»

(Ne Yahudlve ettirdi rahat, ne Araba verdi huzur. 
Yıkılıp gitmodlkçe şu emperyalizm. S.)

burada da Dindaştım*, hu gö. 
revl kabullenmekte bir «akın, 
e görmemiştir. ,

Fakat rnn bir İ yıldan hu
................................................... . . . .  -  — ,n ı n* *^nda,.mw, dindaş" vo
gelen orta sınıftan sola kavmış elemanlardın, hayalını zor-anju-tfarına . u t ş ı  yepyeni 
İlıkla kazanan, doktor, avukat, yazar vo. gibi aydınlardan. H r  gorerie Bezlrgân Yahu.

C $3  — Sol birliği, bugünkü şanlar İçersinde Kurlu- görevlendirilmiş bn*
luş hareketimizin bir an evvel tahakkuk etmeni İçin F.mper-"- lonmak ladır. Bir yıldan beri 
yallzmln ve kompıudor burjuvazinin yardakçısı ve vasıtası (!tfJgadV'g aWB»Mİ IU .U B M 3  
olmayan Sosyalistlerin ve Sosyalizme nıüıcmayll ulan kim-. .  _
»e ve teşkllâtL-ınn cephe ve aksiyon birliği yapması İle ve ..Iş t"G  E m p C r y O ı İ S t  
bu lıusıuta geniş b ir anlayış içimle hırckcl «dilerek fiiliyat. - ’  - g r  .
ta geçilmesiyle mümkündür. |  O n U G I

C t 4 — Teşkilâtlanmış sosyalistlerin haricinde heniiz- 
teşkilâtlanmamış olan sosyalistlere düşen .ıjöre’v leşklUl* r r t o r l t a n  İ v p f i  
halindeki sosyaUst harekete iltihak etmek ve lüzumu İnlin* . '« » '• v c i i i / c m  

eenıiyeiıekJ cvolUsyomın zaruretlerine uyularak yeni sos* 
yallst teşkilât meydana getirmektir.

C : 5 — Adana, İzmit, İzmir, Bursa, Zonguldak, Balinan 
gibi İşçi temerküz noktalarından gelrcek mııraltlıaslann da 
iştiraki temin edilmek n rtly lr, İşçi ekseriyetinin ionltadıfı 
yer olması bakımından İstanbul'du ve cn kıra zıtinanıl.ı top- 
lanmabdır. Konferansa katılmak konusuna gelince, elbet la 
katılmak ve hem de konuşmak Ulerlm.

- (Ba.ştarafı i de) 
ğindo lıniş. : • Rafah’la esir 
düşmüş. Bir ıssız yere götü. 
rülmUş. Kıım yığını, anlın
daki kazığa zincirle ayakta- 

, nıtd.ın bnşaşşagı asılmış. 
"Yahudi . »ilbayları Abdtıliahı 
hu vaziyette'sorguya çeker
in  ken, İsrail eritiri dil<çik- 
temiş'.or. Konuşmayınca ü- 
zerine miirayüzîc yaylım n-

Av. Dr. O RH A N  ARSAL.
C: i — Mutlak surette ever. - • - _  „ L -
C: 2 — Soi dcrİL-niş. sağdan .kopan ve sola .yönelen her fesi açıntş.nr (Delik (eşik c- 

cğilim, kuruluş ve kiınsclcrnin katılışı ile .meydana gelmeli- di'.en koüart baeaklan a- 
«lir. Açıkçası, hiç bir taassup, doktrin perdesi aıkasına giz- melıvainaneclc kesilmek İcap 
lenmemeli. der'.cniş içiıı sağdan kopmuş olmak vcleril sa- ctmıg.) O haliyle 72 rant aç 
yılmamalıdır. Daha sonraki b ir aşamada elbette ki ini kopuş.. vc susuz bırakılmışken az 

dc ("cnişi meydana getirdiği andan itibaren sağa karşı di- ötesinde asılı duran b ir tıı- 
rcuiş haline gelecektir. lıımdan damla damla *u a-

C: 3 — Sol birliği, bence, partlier vc demekler ü s ıii. kıtılmış. . .
şümipolitik bir federasvon. halinde kurulabilir. ■ El — Ariş'te İsrail hasta-

C: 4 — Hangi eğilimde oltırsa olsun, her sosyaliste dü- .haneleri yakıyor. • Kanalın 
şen görev, Sosyalizmin Tiirkiyc Jo tncşruiyrlini kabul çt- çölünde yüzlerce kilometre 
liıını'k için çalıa göstermektir. Talfiı İm çabadır kİ, soi bir. Doğuşunu düsen El Kantara 
ligin kurutuş plâtformunu teşkil edecek, gullşimini vo yat d- Şnrk'a havadan inen İsrail 
masını saglıyacakıtr. Demek oluyur kİ. .Ünce Sosyaldiler parasiliçüferi: «AJtahU Ek- 
birbirlerini hoş görmekle işe başlıyacaklar vc bu ortamı: ya- berî Var olsun Araplar» dl- 
ra llıkun  sonra hâkim sınıfların hoşgörüsünü, yâni İnle- vr. hağınşınca. ahali kcndlle- 
ransı Batı anlamı ite Türkiye'de , kurmuş olacaklardır, rine- aldanıp kucak açıyor. 
Bana kalırsa Düyerger »Meşruiyet bir asrın fikridir» defken Yahudi'ler, su depo'.ınnı ha- 
bundan başka bir şey kastcımcmcktcdir. | -vaya uçurup, halkı stısınlıık-

C: 5 — Sosyalist Konferansı, det hal denecek kadar "tan kırıyorlar. (20/6/1967, Le 
kısa bir gamanda, Anadolu'nun merkezi, yâni- her taraftan . Monde) 
kolayca gelinebilecek bir yerinde, meselâ Kayseri'de, kutula- .: işte  Emperyalist İsrail o-
cak bir Komitenin dâveti üzerine toplanmalıdır.___ ^  • ytıncağmın Orta Doğu'ya ge-

Konferansa katılma cihetine gelince, (âyet d&vet edilir- t irdiği medenivef Işfelnı. 
sem, bu tarihi şereflen kendimi mahrum ulmiyecegbrtden Fransız Serap (Mira.i) uça- 
otnln olabilirsiniz. ı Sı ile, cinayet sayılan Ameri-

| - kan napalm ateşi- -

gldiyorl- Ve t*ş*bi>tte VbUoog' 
a geçiyor. Çünkü, diyor, Amo
rtim  bMibıt « li t l ln K  govoş 

. t»MTinwmı ır llım u lA o, IM> 
yetbrı kıt m »a Mterbor »tendik 
ço, söker gönde.emiyor»

Mlstitc — tLf Monde -yezari 
EL bildiriyor): »Çoğe bsUarden 
derlenmiş slUhtt milisler btfine 
lealyor- Cöadlluter, buttte geee 
lâtım ksmpbrm* rtderek, ateşti 
silâhtan kullanmayı öğreniyor» 
Ur.». . ; »•:.* • • v . . .

CEZAYİR — Sürekli İşgünü 
konuluyor. 4.000 işçi, binleri* 
MKC tMIIU Kurtuluş Cephe
si adamı, «Parti Merkezinde», 
GönuBü BlrOklcre yazıldılar. 
Askerlik ve Siyaset eğitimi gö
rerek, »lltr türlâ Emperyalbm 
satdırısınn» karşı, hazırUnıyor*. 
Isr. Her tanm lşlelmeslnde, 
hrr fabrikada, her kışlada vo 
MKC sinde: »So^albâ Devrt-
mlnin f-tkiki kuvvetleri- olu*' 
yortar. Her yapı, hor bfok vo 
her sokak İçin birer sorumlu ta* 
yln edildi. İkide bir koparılan 
alârmtarla... manembr yapılı
yor. üniversiteliler ve Profesör 
ler. tatiUerlnl bırakıp, göoOBtt* 
leri yetişti.- -risr. s .

LATİN a -  ÜS A-
mrrikt. I. . :Jke tepeleri 
ne birer t« y . diktatör çetesi 
geçirerek sömürüsünü ebedlfra- 
Ureceğlnl umuyor. Helk yığınla 
n  içinde ine. dshe şimdiden si- 
«MI tepki .gittikçe yayılıyor. 
Bolivya de, Kolombly*‘<b. Yene 
züella'da, Cuatemalâ'da. bütün 
kanlı zılgıtlara teğmen İhtilâl 
gerflbİMi (çetefert). «vaştyor.

^DOÖU ALMANYA. — llslk

nuna aut* soçun yaptım, t u  «te 
bus için esi mıay g«M>erııaı. twjr 
leve uk)M  ra»>cue *,( >ıuuııif| 
aaıan aıieouvcasu. Seçime u>ur* 
Juva r tr ıu n  — Z te -o u , r ır  

- UM — k«g«n snsM udU mmuir 
U  Cârbs-.  aeuyaa kmıum. r u »  
İs: »işçi Şu a  adına oyman te*

' reddetsusc# re açıkça ver» İdL 
Seçmenlerin D. Aımenyada yüz 
de BV-8? d  Doğu Henm'dCL yüz
de N50 sİ oya katıldı. Oyların
yüzde » y r u  «m il u  cefiie* 
YB- ye vcrildL

İSVİÇRE. — Nice Ardının 
ağanın suyunu akılan Demokra
si beşiği İsvlçrede, Sosyalistle» 
fin zoru İle. Toprak ve an a . 
Spekülasyonu (karbonun) ya» 
mklıyan bir kanun teklifi ya» 
pildi. Seçmenlerden oya katı» 
Urlar yüzde- 37,3 Mi.

Burjuva toplumunds. demok
rasi oyunu, İsviçreliyi bile usan 
dınnışl

1»UI«£Y KORE - 4 Haziranda 
oynanan »Seçim, komedyam, 
gençliğin gücüne gitti. SOzde se 
Çim sömürmek Ozerr Amerikan 
Cumhurbaşkan Yardnncısı H. 
Humphrey — Japon Başbakanı 
E  Şato — Milliyetçi Sözde Cin ■ 
Başkan Yardımcısı Yen Şta Kan 
Seul'da buluşup »Seçimi k a 
nan» Fark Sung Hce>i tebrik 
ettiler. Bu perde eltinde Ameri» 
ka ve Vşzklan bilinen »Ekon*» 
ndk İşbirliği. Be Vietnam ve İs
rail çıbanlarını konuştular- 

»««» İrerim jm  Vanrakf 
II Gnr. Park alrybtnd* gösteri

1 - s* * * r
T! r t  n 4 ’ ■' •• • »•-. .•• « » • iJ a  .•«*.'.♦ ♦« ftn rn n  tftonkAT*

Hemde.Amerlkan bnstm^Tgö
S  û:İ. UUn * * * * * *  «  kolri ve ü n l^ te  U. Wkl K arir^  * « » l^ y .  kenüa llte Impobldı. An^rtkra medeni- 

rM  Aayn'de böyle gellşllrllb

(arla aıüsşılan K m fr ı ılil  . 
vatandzpmıa sinmiştir.

İşyeri eentlIkaMıe vo Ma- 
don-fş Srndlkastna bef'ıdtr 
işyerinde nyamk temsilciler 
vardır. Amaç, hçi orl bu 
trtn-tlrilrnten v» giderek 
Madrn-fş Sendlkarandan ayır 
rızktır.

Teni işçilerden IkNIne ruh. 
sal ile tıbanra alınmıştır! #• 
bür yeni IşçBerln de çoğunda 
tıbınra, jtndalı re benterl 
«ilâh ar bnlnnmakt», bu ko- 
nttlır Aff.-tlka temdlr.lle-ı’nre 
IşverrnMğe aksettlrlMIğlnde 
örtbas edilmekledir.

İşyerndeM İşçiler büyük 
bir hnrnraudıık İçinde olup 
Maden-lş Rendllnmnın konu
ya bir an önee gereken öne
mi vererek eğllme«te| b-*. 
irmektedirler. Konunun, D» 
gül sendikanın ktırtnu.u ve 
üyrri htıiundnğu DİSK ta
rafındın da hiiyük bir ilgi I» 
le karşrsnsrrğı ve önemle 
ele »ltnae»ğı güvenle bekten» 
mevtedir. Ru fahr.'kıda ka. 
mınon uy çıt lan mam. Işçll»r» 
arası Mrttğln yeniden aağ« 
Uanmast ve faşizmin kinim», 
vt nnemV bir haşan ol arak
tır. tetentml C. Saveıîığıntn 
d» yüksek dikkatine tıttnıt. 
lur.

Ölüm yar 
dönüm yok

Tûrklye-lş Sendikalı An. 
karada)! grevinde kararİL

DİSK’In üyeliğe kabul et
mediği Türkiye.tş Sendikaaı*. 
ntn Ankaradakl TemizVk İş
çileri Grovlnl Mahkeme er- 
teledl. Ortadoğu Teknik Üni. 
rerslteai öğrenci Bir iği So» 
yaltet Fikir Kulübü Bülteni 
UYARI, konuya biiyiik bir 
ver ayırmış.

Sendika başkanı Cemal A* 
itin; yazısında fince olay" an 
«telliyor. Halk bizden yanay 
dı, iliyor. lletetVyenln askeri 
bir birliğe temizlik Iştnl yap. 
tırmık İstediğini, ancak «Or* 
Aimumra şrrefY komutatîa- 
nnın» oyana gtf.mediğlnl ya
zıyor. CHP Genel Sekreteri 
Bülent EeerlfJn araya gir- 
difr'nl fakat netice almama, 
dığını açıklıyor. Manisa gre- 
vlnt fintek gösteriyor farklı 
muameleden şikâyet ediyor. 
«Fonuna kadar direneceği», 
ö ûm var dönüm yok Genç
lik bizimle!» tVyor. Bravo 
Ankaranın temizlik İşçileri, 
eslim «bet.

İsrail Saldırısından çıkan dersler
*.*. . (Beştarafs. l tart aayfadat

«— İİa, alc M strltlşr?
• _  En büyGk IkJ aban  Devleti bendi hemblflMerl. 

nl görtenttter. Birim artık, bambaşka veriler üzerine. 
Örneğin. Mlfin Ortadoğulum benşçınaşmasuıa yardım, 
da buhmmak yohıyta, geteceğlmlri akılhca korumamız 
katıyor. Bit ruhin, Avrupa bire yardım edebilir.»

Görüyoruz, en  sıkı anında. Nâsır'ın akıl hocası böy
le düşünüyor. Ona göre Emperyalizm vc Sömürge g e r 
çekleri yok. Avrupa vc Mısır vanlır. İntan loplumunu. 
hâlâ hayvan coğrafyası veya Geopolitlk gibi gören be - 
«Heykel» kafası, çok çektirir geri b ir ülkeye, tnşaallah. . 
İlk 'şokun sersemliği geçmiş olsun. Hanya. Konya an
laşılmış bulunsun, denir.

i t i .  BESİNCİ KOL VE CASUSLUK. — Arabi ala. 
şagı eden güç, ne İsrail'in Cotvaiiığı. ne Emperyaliz
min açık Tekniğidir. Arabi, kendinden olan içindeki 
düşmanlan yendi. Araplar. Filistin uğruna, dünyada 
gırtlaklaşacaklardı. Fmnervaliznı. Arabın İçinde en ko
lay satın alınır BESİNCİ kolu Filistin aranhnndan 
buldu. Ve bir vol daha anlaşıldı ki, Arap ülkelerini gü
denler. Arap Devletlerinden daha güçlü ve her kösevi 
tutmuş casuslardır. Casus dolu bir geri ülkede, ne Su. 
bamn kalitesi ne Makyavelizm manevrası on para et. 
mcz.

Daha birinci savaş saatinde İsrail, bütün arap uçak, 
tarım eliyle koymuş gibi verde yakalavıp yok edince 
besbelli olmuştu. Aran silâhtı kuvvetlerinin planlan da. 
silâhlan da, İstihbarattan ve serleri de vtizete vüz Em
peryalizmin kontrolü aitındndır. Ateş kesilir kesilmez, 
Nâıtr’m can 'yoldaşı Mareşal Ahdiiihnkim Amr basta, 
II nrnenri ve Hava Mareşali Sıtkı Mahmut, vüzlcree 
yüksek Subaylar ordudan atıldlîar. Oysa, 23 Haz. 967 
gün'ıü Le Monde yazıyor:

«Eakl Mısrr Hava KnvveOeri Şefi «eneral - Sıtkı 
âfahtmtd^n Mr Entetllena Servis alanı Mnriliz ct««ı«u) 
olduğunu Sovyet istihbarat servisleri haber vermişler. 
dİ.»

Onun İçin. Savaş sırası. Sina komut anlan, birlikle
rine verdikleri emirleri Kahire ratlvnaundan duvurmoV 
zorunda knldıiar. Bütün uçaklar, kendi yedek parça
lan bulunan alanlar yerine, yedek parça bu'ıınmıvan 
alanlara indiriidiler. Bu davranışlar hozeundan ileri ı>e|. 
rarmis, hozoun btt davranışlardan ileri gelmiştir. Bta-’ 
Ijklrri. İsrail radvolan. Arau sifretarivie idare elmlo. 
İerdfr. Gece yansı Nâştr'Ta Kral Hüsevin arasındaki 
gecen en mahrem konuşmaları, İsrail katlan alay ol» 
sun diye dünıava dımtrmuslardır.

F.n ton küçük havadlslenfcni .2  SURlYFI.f s m â Y . 
CASUSLUK SUÇUNDAN KURSUNA DİZİLMİŞTİR». 
«Binbaşı Salim Hatum ile Bfnbast Bedr Cuma. Smive- 
tsratl Sava raim en yldetll safhasında relimi Amerikan, 
tmdflz ve Balı Alman istihbarat teokllâıfan hraabm-ı 
devirmek makmdlvle Suriveve gizlice rirdlklertnl ifa. 
de «İmlilerdir.» (Sam Radvnsıı,' 76/fi«A7i. Sosvalisl 
Suriye'de lıövle. Mısırda, 10 n l  Önce CâsnrtuM h»l»er 
verilip, memleketi yıkanlar, sadece askerlikten çekili
yorlar.

Suriyedc, Al S am , Arap Milletine 5 teklif vaptvor. 
Bunlardan üçü: a n  düşmanı Emperyalizme karşı İs
tihbaratı kuvvetlendirilip koordine «iralcii gülmektir. I 
inci teklif: -«Düşman uçaktanım ktılağucluk edip bor 
gun havadisleri çıkaran 3 İnci Kolu yok etmek», 5 inci 
teklif: «Anplarm kızgmlığmı Sovvetler aleyhtnb çevir, 
inek Isllyen Emperyalist Beşinci Kofun maskesini dü 
şünnelraUr.

Törkivc'de, empervaüst üslerini ve uzmanlannm 
anlamını, bu acıdan her Türk, beş vakit namazında 
yatıp kalkıp düşünmelidir. SOSYALİST
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