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KARMA DEĞİL 
KARMAKARIŞIK

llukumrt I Ton mum baştan tona 
okununca edinilen ilk gemi izlenim

frrefctriL loyİM * *tr*U|Uı 
msotaatarta «tavtağiratirltar*-

l^air »V lff.1 umstarlala <ta- 
M lrU r«llrt

ta haşşi topn|ı alıp «a|ı- 
t «ralüardır.
Koaalaa «a«*m*tar» oyala-

»rmayraİD tekeltapnvalol 
turlaatanp. TOrklys mail 
rrmajoalala u ludartna fl 
m m  . kap(talim kOtOstaf- 
m Mini artıracaktır 
Mat'—  Aaasrtka %• N ATO’ 
ya ha|hfck aıeltatyutarl yak-

Kmalyet kmnrmtlmnaıa 
Tarafsa» otacafı İddiam 
<U fûMactOr. Burjuvası- 
otn pot M mİ taraftan ula* 
r aktır '

Reform Reform 
dedikleri

PVo(Tarn4a »tralrjâk maştan 
t» **7- 

yuvarlak 
Mr taftar. T lrtıt j» k*m ra 
•tratrjlk jrrmJU tm t l l  pml

potralorla wH11Ullrlta w i

PAKİSTAN!

İC SAVAŞ
PakUian halkıaa atla Ha

_______Htat Tana
ma d r r^ *  kataa jrael Onay 
Ampa DmvtaCtart rtmurşa I

tar Hirvlulara kışkırtılır. O  
lıyaa «ma) al MÜlaç. nata, du- 
mdnla fc anla. ZHImta kasa  
maya çalı*ıtır »atarca l»*aa

kalır <U<tar 
|r«. karniakk halkı kırar, ka*- 
tabktan kurt »tas açlıkta» k-
lar

Itafatattma kınla» kalka ka-

Jaaı Jlnnak'a Mtatuaıan tap- 
rafc atalaııao» kafim roktlT'. 
Ttm Hint MUafcıaaan 1'irtışı 
nln lM#rllŞtad« Fak uta» Dam
ım  kurdurulur

butu a HiM 
tayfı atama» 

ıKoaçrı »«arakotao içt» guç 
kayk» otarkma; Kmn(io Har«- 
kotl’a l» mal »dm amauaAa kdku- 
nu k aan «a fı faoda) . afataı a 
derlenip toparla »ma t»  K u-

Son ha İtalarda ortalı- 
ğ' btr reform lafıdır kap 
ladı gidiyor. Toprak re
formu diyorlar, eğitim 
reformu iliyorlar vergi 
rı formu diyorlar.
KMPEK Y A1J.ST ÇIKAK
LAR İÇİN ALAYEKE — 

DALAVERE
Emekçi aınunflar mücadele 
sinin htzUndığı ülkeler
de. egemen sınıflar bir 
>*ndan sömürülerini art 
t ıramazkcn. öte yandan 
*» n biriyle kemik kavga* 
*ır»a girilirler. işte Tür 
ki ve bdyto bir döpenun

olan en büyük r-ema vr
(finanı kapital), Jaba*- 
o  sömUrücfUirle (emper- 
ya üstlerle) İşbirliği ha
linde yeni yeni oyunlar 
peşindedir.

Emperyalistim yurttan 
rruzdaki baş ortağı olan 
yerli parababalan hem 
kendi ikinci derece ortak 
lanna sömürüden daha 
fazla pay vermemek için, 
hem de - ve daha önem; 
IL»l - emekçi huu Hana 
mücade kaini bastırmak, 
onların emeğine istedik
leri biçimde d koymak t- 
çin bazı tedbirler ala 
caktır.

Halkı kandırmak ama 
rtvla socüasona bazı ik- 
t.mdi ve idari değişiklik 
ler yapacaklarını »öfNt» 
vr Har ve bunu dı reform

adıyla ifade ediyorlar. 
KM EKÇİ s IM H .tK  Ll* 
Tt ¥ BEKLEMEZLER. 
İSTEDİKLERİM SOK- 

Tt'RE SOK Tt'RE 
A URLAR

Bu sahte reformlar e- 
r.ekçl halkımızın hiç bir 
<J t vâsini halletmeyecek - 
tir Bu reformlar halk i- 
çın bir uyutmacadır. An* 
I nda dalıa köklü reform 
lar bile olsaydı, onlar da 
halkın derdine derman 
olmazdı' Çünkü sömürü
cü sınıflar balkın yaran

(UrtMs 1 S tftaıl

1 — İIK, YAPILA MTV ACAK
IIKK 1JEY

Hiç bir şey yapaıuay^ıa melsnko- 
U dcnıkn karasevdası içinde, heı teyi 
«öyletnK görünmek. Bir koca gazete 
sayfasını dolduran Program İçinde 50 
yıklır işitilen: «Muasır Medeniyet He
diyeni» Klişe olarak: «Çağdaş l'ygar- 
lık Düzeyi» biçimine çevrilmiş 50 yıl
dır bilmen «Türk Silâhlı Kuvvetleri
nin Demokratik Rejime \e Ana yana 
düşenine bağlılığının ea sçık delili» 
bilinen «M ak Ura* üe verilmiş

Ne yapılacak? En başla:
«Zonsalu reformlarla hiç beklenme 

den gerçckk^Erilmeai» deniliyor «Zo 
nınlu* nerede başlar, nerede biter’  
Kim bilir

En son: «Herhalde artık Anavata
nın öngördüğü reformların yapılmadı
ğı veya ele alınmadığı «öyieaenılyecek 
tir.» demliyor Demek maksat ağızla
rı tıkamak «Reform* diye tutturul
muş «Alın dre reform» denilec-k. Hiç 
değilse « yapılarak• mı Reform’  Şart 
değil: «E2e alınma» da yeter

Programın ge»H »özleri bunlar 
«Dengeli getklm». «IKaanıik bir ya
pı», «Siyana! değinine*. «Temel yap** 
mü ve» kurumsal çönimier* içir «Ce- 
tareti adımlar», sıralanmış- Şirin, gü 
sel tösler. Yapılacak İtler hangisi?

«En kıta ramanda İlgili lluknnlar 
ra y*üre Meclislere ve yüee Milletimi
zi a I» Igiire ne tıımılsmktır». deniliyor 
• Dıı m i k gelir »den kurtulmak için: 
«Yol urun» dur «Kalkınma» için 
•l*zuo vâde* ı«tenillyor. Öyleyse «E » 
kısa» olan iş nedir? önümüze mahut 
«Strateji» çıkıyor «İlk »um m  ola
rak. temel: «Tvprşk — Eğ tim — Ma 
llye» gibi temel Reformlar sayılıyor

2 — BOY İN  A DEĞİŞİR DENGE
Hurlardan tek dişe dokunan Top

rakla ilgili Reform şu:
« _  lUr alenin bilgelere ve toprağın 

rimine göre te%plt edilecek lıir büyük- 
lükten fazla toprağa tahlp olmasını 
engelliyerek «Toprak Reformu Os Ted 
birler Kanunu*.

Daha «Reform* yok. «On Tedbirler
Kamımı» gelecek.

Oysa. «ön Trdbirler* değil. «Top
rak» Kanununu 2. Emperyalist Evren 
Savaşından om e Teknarti'ntn 1.1. Pa
şası Başvekilken «Meri te tunmuy» 
idi İlkin «AIV batıas» Amenkanvari 
500 dönün» bu »kılacaktı Sonra bu

alaturkalaştınlıp adam hattan 5000 
dönüme çıkarıldı. Röylecc toprak ağa 
sı ev halkına m seçme topraklarını 
beşer bin dönüm dağıtıp kanundan 
sıyrıldı Gene de L 1 Paşa'run nasıl 
tekerlendiğini biliyoruz.

Şimdiki Paşalar «Sltâh’ı Kuvvet
ler» ellerinde olduğu İçin tekerlenmez
ler mi’’  Komutan ne* Bir Memur. Me
mur kim* Hükümet emrinde. Şimdi 
terzine Hükümet Komutanın emrinde 
Itu ne kadar »ürer? Bizde olağan şey 
bu.

1937lerde İnönü hem «Pata» idi. 
hem «Batvekil* İdi Karşıtında şim
diki gibi sürüyle başka Parti de yok
tu. Yalnız Onlu: Çakmak Paşa’nm. 
Devirt O sazı Paşa’nın emrinde idi. 
İnönü llükömrti: bir işaretle dUşüver 
di. Bu gün de ovte oldu. Devletle Ordu 
başlan: «git* devince Hükümet gitti.

İMTye göre btr fark var O za
man hükümet ilerici idi: şimdi gerid.
O zaman Ordu gençliği tarafsıadı: sim 
di Toprak Reformundan yana Ama 
Ordu hiyerarşiye bağlı. Hiyerarşinin 
tepesinde Komutanlar oturuyorlar. 
Kuvvet Komutanları gençliğin tutu
munu amorti/e etmek (öldürün»temek) 
için başa geçtiler. En üstte Devlet 
İta«kanı bu işi ayarlıyor Karşıda bü
tün Partiler. Orduyu neresinden ısıra
caklarım hesaplıyorlar

Böyle durumlara eskiden «Muvmae- 
nr*'. Mütedavile'l Dilme» derdik, öz
lü rk çerle: «Itoyuna Değişir Denge»
adı verilir. Burada kim kürü*. o «par 
tiyi kazamr». Saf kuzucuklar birer iki 
şer veya toptan yenir

Kim kurt?
3 -  HIRTLARIN l  LTY t SI
Parababalanndan daha kurt kimas 

olamaz. Kurt bulanık havayı serer. 
Para babalan da bayılırlar böyle bula
nık Politika havasına. Kaç taşla kaç 
kuş vurmazlar ki:

1 — Süleyman Bey Türü Pamaanı 
doğurttuğu için görevini bitirdi «Ba
ba bir hırsız tuttum »s dönmüştü eko
nomi: «Al getir, gelmiyor. Koyver. 
gitmiyor». Ordu Süleyman beyi koyver 
mekle sevabın* girdi. AFye kahir yü 
tünden lütuf oldu.

2 — Bütün kötülükler Parababala- 
nnın tekelciliğimle değil, hâşâ: Suç ki
şi Süleyman'da. Ordu Süleyman'ı stın

(Itaıamı S. HajfaAa»
■ " *  ■  ıı ■ .1 . »  — »

B. ECEViT, PAŞAYI GAZABA
gelirdi

E l'tM İ IIAVU
vn vtm
Una yıllar CHP Uşkı 

Uluda ortanın aoiu «ö (a

nını uhi|> çıkan, bunu ’ » 
tabana yaymaıfca çalınan 
hatta bir oiçudr tabana . 
bir canlılık getınıı Kcc- 
»İt. Erim kabtnraınr CHP' 
n'o katUmaanı ensel ola 
mayınca intifa rtnılç. bu 
baçka deyimle Pana ta 
rafında* harcanrramun 
Ur

K-dÇD. O 
içın4taa( 
v c ıt r »  t
Ifi

İPSD Kongre Raporu
PAHALILIK

tnmılmn artını yanın
da Çalsnaalann çektik* 
lort Pahalılık yükü hrr 
(Un daha anırt ulçikir 
artmaktadır.

Eşya fiyatlarının ytlk- 
aclnm—mir Para babalan 
ıklıdartannın Para poli
tikaları btlytlk rol oynu
yor. Bildiğimiz Rlbı. kâ- 
j ı t  para re ufak para, 
alla, para |(ibt kendin 
<W»Hİ olan bir şey dr- 
Kildir. Onun için, kâfh< 
para ne kadar çok çıka
rılma. parama drârrl o 
kadar çok düşer: dolayı- 
at İle eşya fiyatları o ka
dar çok yükadtr. yâni 
pahalılık o kadar çok ar- 
tar

Tllrkiye gibi urrtim 
»e  ticaret ilişkileri dur
gun olan ülkelerde, piya- 
aaya fazla para çıkar
mak, alışverişin artışı 
ile et İlmez I> tc rd ı kâ
ini pvra çokluğu, Kapt- 
tallaUcnn isçi ve kâyht- 
İcrt. d . ,  gelirli aydınlan 
atadirar den aşınca' 90- 
tnörm l rlni aağlar İşçi 
etine claı a ytlkurk gun- 
d»W> *«• J aaoır; kdytü

Ürününe daha yu kar k fi
yat sağladım sanır. Her 
ıklat de avuçlarında da
ha çok para gördükçe 
aldanıp avunurlar. Oya. 
o değeri her gün düşen 
bozuk paralarla kendi
leri pazardan mal almı 
ya çıktı mıydı, herşeyin 
ateş pahası olduğunu gö
rür. Halk her gün daha 
çok parayla daha aa eş
ya « t ın  almak sorunda 
kalır.

Para babalan iktidar
ları, lürkiyc'de her yıl 
biraz daha çok değeni, 
para bonr vr millete ya

yarlar. Örneğin Tniavlil- 
<lr (elden ele geçen pa
rs) ve Banka Kanların
da bulunan banknot w  
ufak paraların tutan 
1964 yılı 8 milyar 812 
milyon iken, 1968 yılı 14 
milyar 221 milyona çı
kar. Demek 4 yılda plya- 
uya yüıda 60 fazla pa
ra sürülüyor. Yâni Tür
kiye'de her yıl değerdi 
para % 15 arttırılır Pa
zardaki alışverişler bu 
denli fazla parayı eme- 
mcz. 0  laman, eşya fi
yatları fazla para yü
zünden pahalılaşır.

Vatan Partisi
Tüzük ve Programı

Y A K IN D A  Ç IK IY O R

O yüzden kâğıt para 
çoğaldıkça, allıa para da 
öteki değerli nn.nelerle I 
birlikte pahalılaşır. Cum
huriyet altını 1964 yılı 
10.77 lira iken. 1968 ye 
İl 114.44 Uraya, 1971 yı
lı 135 Araya yükselir. H  
Bu henaba göre. 1964- I  
68 tarihlerinde altın her 
yıl yüzde 55 pahalanır.
1968-7 Uparlhu-rınde ay
nı a lla  yüzde 6 pahzlı- 
lanır. Banka vatandaşa , 
yüzde 35 faiz vermiş g »  
rünürken gerçekte ken- ; 
dW yünde 5.5-6 Iskonto 
elde etmiş olur.

Eşya fiyatlarının pa- - 
halaşmaaı. Türlüye hal* | 
kının başında en büyük | 
belâdır Bu belânın şid- ı 
det derecen İktidardaki 
Politika Para babalarının t 
insafına ve karakterine 
bağlı olur.

Örneğin. 27 Mayıs tan 
2 yıl öncesi ile 4 yıl son
ran, İstanbul şehrinde 
tüketici fiyatlarının artı
şı her yıl ortalama şöyle 
olur: 1958 - 1964 yıllan 

art olarak fı-
IlkrvMM ı  S .y la n

Mr İ r  Sırı l la k r

Nikson kiralık
katili
bıraktı
C*J»«x Vtataaiu't» M »! Usl 

tojrOBâ» tass . traoıâ çotuk

serbest

?larllye dek bir burju 
»a jartaınde çeşitli dere 
cedckı u ğ  utanırlarla, btr 
•oljhnal arasında denge 
rurmaga çalışan tamet 
Ibışanın dümen suyundan 
k dşn. o denge politikası 
‘ .»ağa dalma Uviz 

luursıt b’r çiz- 
.  tn ve Uerici küçük 

bur kj vasinin gözünde 
'..(Anan Ecevıt en »o- 
nunâa »ağ * yenik düş- 
mÜBÜr

Bir yanıyla baktığımız 
da. Ecevıt'tn kendt insr. 
dığıgörüşler adına istif» 

ı dürüst ve essor gı 
unmesine rağmen 
a n d a n .  Ecevit 

İlık dönemde ceph* 
Zkmıştır Parti içi 
rlcrnn aaıl >*oğun- 

bir dönemin bs*> 
da yönetimden çe 

CHP gibi yıllan 
burjuva poUD- 

finin cirit attığı bir 
«geleceğe dönük 
•yıpranmama* he 
yapmak C

• M-nl ortada bııa- 
L demiştir ve bırak 
»Bundan sonra, E 

aşğındaki 
unvuıâar yoğun faaüvrte 
gıçecşk ve partiyi bUOıO 
tün ataa çekmek iateyr- 
ceklenv.

CIIH K’NDK 8DSVAL 
IIKMIlhllAM M IT Alil. 

I-ESİ IIEVAM 
KTME1JDİK:

çeril I 
cerıt’ğ

Ecevıt gerçekten de 
rayal demokrasinin Mi
mimi btr uvunucuau tu.
* m.finden. mal. çekini t 
den parti İçinde radikal 
bir sosyal demokrat ha 
reketi Orgütlemeliydt. H.t 
l ı  nn Parti Mertıa’nde 
EcevltçDer kUUlyen tkd* 
dardaydı. Ecevit geçmiş
te İmkânları yeterince « il 
lanamamıştır

Ecevtt bir an oi.jn re 
ha ve t e kapılmMtzıs ıt*. 
ı sdelertnl aUrdürtoe». bey 
di çıkmazım .yeni huştaf. 
Közden geçiğpt^1- » H » ‘» 
teki tutun/ x r  tutarsız 
çizgisinin k urba m oldu
ğunu unla varak, samimi 
bir sosyal demokrat Çiz
ginin örgütlevicisi olma* 
İldir

Biz istifa eArıj Ece*’ - 
t'n parti içindeki ola
naklarının hayli kıaıU 
Ilıdığını sanıyoruz K* ».♦ 
«İ ri dc mütereddit ♦ r 
kimse olduğundan datv , 
yı bü)*Ük ölçüde kayb 
miş gözükmektedir. Av», 
cm son grup toplaotıaıu- 
daki çıkışıyla t l Pı*^*

(Ita-şa a  ftaYfaSsi

r^n kaalı Amtrtka» «uta»» TVf 
»•»•S Caltay. bir Amerlkaa A*- 
kcrl fefahkrmrâi u n fu â ıa

«f»ft kalö». Ctamhutkeetaam Mi» 
Mm urmnsSMi «âmini» şs- 
' ■ONiya ıvtaiü b«raktamı«t>r 

M U f  MCrrtriK 
Am-»1k*a crnftarysaa»! 

«mfittaflk» ktaraşıyta o«aey 
VM aak (İtmiş anda çt»- 
Madı halalanaı. y^m ı ılı■ 
■ " » a  g m n  vdaU rU  hzr- 
l*le hMtimar. Imyulımutur

V» a<sgr*U»t Vtataam'a karp 
viMsrSı r ssraş.nakUdır. Bmprr 
ya lrn la  kaş orönm «U Z  
Army» »sestMkaak »ubsytan 
• aakrrtaH M ajnu ıı öftrt tar 
yaoıiHta sa l l ı  v» T»h«rt saç- 
n»kt*4ırtar

Katıl Tsğmcs Gaitay. kstlı- 
bauai «mOttaflk» dedıktan top 
rsktaröskl btr kkjröt IştaaUf- 
Ur.

v r u a n  HA/İÎ»
OUjr dOsysdâ duyuluna A- 

m«rtkaa Orta ıu »ur»tı taklar 
fSrQam«>k tçts TVfrr.rnl yargı- 
tamlı »e  «n lıta » !  hspU ver- 
«Iş tır  Aseak. hapta c ru a ta  
A n tr ıta t ıa  ket y n s ta s  ıtı- 
Yaslar geknlştlr. Vs Ntaoe. ka 
tlll serbest bırakmıştır

W» ota ▼ gistertyor İd
•  A-n-nkas Milleti kâU g* 

rtd ve fAves şarttaamslar I» 
(Devamı i.  aayfs4s)

Paşanın lügatından

rsptatm* r*v«taşta Mta %np~m*

• Ntssf Kr.-n parti kuşta* m grup K>a4r se seaaitartne
Hr '«talkta! ganreveeek ksdsr hrdblo olmuş laaaatartUn M 
drr tarla* tuttum Usm rr ^nce«<aö*n kurtavmsys >
HştanÇ
• r.ia «Star. M lu  kar m a r tayv mrmlrkrU knrtnrmsys .
M «». j
• Hk m İ İ  İğce, bir yaksan Türkiye’yi saati gscuyor >

• M  kkdar kOç^k ö*r k*»abs kenShn» bu ysştaa sears k  
uru %aiA iayıptaiTtsr mutmı * .

•  « la» « t » t a * ı  sata



* »y f« : 2 » O K V A U I T

S O S Y A L İ Z M  T A R İ H İ M İ Z D E N  
T E O R İ K  8 1R B E L G E

—  V I I  —
1-fcM ftı MMta lm 1 ürahldMl <«rtod»ks> İran m a m  

^  da C#lptira* Latoalraa. Ucrtaia <m * U  ay#  | « (  eo «

U t e  h h H u *  v» ym i ya# »levtorU aydıatam
İm i  ya/lraaıaı aalaisrt*». 

yarar» otar»* tatümtortad»* Mealleri*

• — J «. J l f l M İ
N M « ı .  ceaa— .lsll f l t*  bitklaMgt. MB*ç «•  *e- 

*•* >«»*■*■ B- ta  I t a M T j  (La«m C. UL a tâ li
Ojrt* lor. proletarya ta  »ıtıfUr Mn | iıı  her alaada yay* 

I*m oteplsr f t r v u  yspatakm
Rtao lo k lta .1 dfifü« rtfilırkm  teon t süseli alo as bO- 

yü> Ur fOç W eaerjl yarstUfun gtatarrs psy yalat* t i »  
rtft H l i rı l ı r Dsfltar Huğda y .ryl t a l *  a ta  I lota w  
»akaai gsrpahto#lrva geTç-k K *r»ü rt h r t j »  bOtOa *»r- 

ta  toorl t r m l i ıo  (O ta *  dayaaır. (torçek ou*/olum 
varbfiaıa büyük yapıcvı Leaia. — yabamla tapan lı tak* 
tlftol tir  arata* otar»* Um  tm u|tA atarak ı<ia kaleme 
o>taf) « İ M ta l o ı C  ÇortataU 11— 1* 1.41. erartadr t a n ı . .  
o » .  —  Uerlds gOeecsftaüs t u  . k ı « ı t a o t a  — tarUlk 
ta «o  ta ı ı ü to İM ta m lı f**tta«ma o n  yor 

1 -  W *| ta  «çbusura» taktdra.
İ — «E * «suatyetol MartaM lean i ıb u .  iM rO O . 

ıu*k foktan
.Biricik ta^na t a r t a  U tatt «k a  Uarlulın  Ku*)« t- 

0 O fU tr k t a  )»nan jdayılkk t a fu U U  frta**Hıktano «o 
acıtana. «otat kir t a t t a  kobrama alığıma. M İn lı vu **■ 
1 * » » *  «orlrl a n »t ıW M k r f pota i*  t a o t a r r k .  yaauhnata* 
no. ımetenratoria. Vırapa'dukl «-urarastock kıjfâamaUr 
jrooOota taaaılm** güfte Vu«t» o »  Mİana o r jtM ta r  Çar 
•*̂ “ 1 ta jo lL fı ı t f k f  y İ— «w  ta r ta r t  Ra«ya I#-— jüt-

Omıok. bir örgütûo m  oUr«|uıı »atamak mı irtJyo- 
ruı * Ooun haagl teori OslUato kunıl*«uau gûmvek yu ter 
P«r?ıala temeli kâç kuph'i yok. toeketoa bttdkfl m  z4yled*1 
fftal. U a ıa rt Msrkstarudir V# L e - Y I  U a r U t a d i  ttUUs 
toorl m— k kri k ift a  artık elle totohracaraa*. ula tor cep- 
UoooHk m  aiHk —pota gıkı protolaryaam m ırtata ıt

Akcok. l -̂okatot «Una*. » r f  ta . a t a »  Leeâolemıs baa- 
tolU «OfUorrtonm belli a&atorU papafaara tekrarlamak de- 
fildir

< Markama «- addık kaklık.* ob>rktif alay lana ta eto»- 
f — lf lu ıl toyUk taftari* «lyn laoa fn  ta  oynk  

■  •■ ıh yu .ı (Lento «R*% lokttaka ta Pr^alaryaoa nevri
mi* T Şubat 1«0Ü*

Lmta'd Uarkaiamta teorinin Umalı orta * Leaıae 
fta r teorata temel- ÜOtteUyto »devrUurl ık tru ış ta t  dır 

«MK k—ko yak. — >*l »rai kralçu teeri lal ta — «t*. 
mt» c«tolU tat rimel barv-beUrre .layaaır.. (N * tapmak *) 

•(tofçub «Myaltaltor M l— ktU devrimci kat— U m  
tayaarrtar» (MArk* Engrto .kan la tt ı V a a lIM m a l 

Na rar k«. bu laaımtamalar da kıaatar r* dotapıalpto 
yala atak kakar. Laala'to Marta**» taortaiata ayrui atarı ali* 
mata, la lgato aotar ?

\ — ObJ<*klıf tarta*matar Lonia boa* .kılm an ay.kkkt 
tapar IMarka* gtaa : Erteni ifa*, «şık lan* tam ).

3 — Derrk— i »e  (*| t l|0 potanek re kaaMUpattır. 
Marka a göre: Evrem taftatlrme U ra ). .

Igte, MUmael aoayalıam bu iki karakterin m yttfcmfc ve

g«alento* ı— l apıkkgı — 
4a yetme*, bitanael apıkhfı pıgmtana 

re gene ı*—  — re ya —  Mufla kagkJık kufM nryl ta gee- 
cektootarmepi Mto* k»*ıtorla, greptarta. argtltotaa. pa/tUr- 

t » «  *•  yara— *• deve— rl glrta—  ytaarktoetaı t 
'Metal* kalagnrikma* ı kaaio alarm* ı kl- 

ıDevama B. (tarf*«a>

MAO KALPAZANLARI
kölkta«  parti
ta ktohiaaua. (jraal kttakaa) ta 
rimel «Utatoai: «Peru'mla» Ola

Zad udi dvtoua

pratik
tam PAKTI kası

Oaka kir jrtf — m  Katkı pa
pottu*-drgŞtaet ömctltkter.

Dtmagopmin 
Or««Ue>

iyi Mmrtor Kger yt t ı l ta 
•lemrytormin. * Akaytamkh 

eMrketaalat kakerl yakam, am-

ı partiyi 
m * ta partiyi 
torla — ti kı—agtıı 

Ak Aydıalık ft  keı 
aal k— kİ ak la  I 

caka— lır.
kk glrmivM

gerçeklajarr* »  Ak 
ay—abk dergtotyta aal T Hadi 
• w  da a dergtyto «aflana 
kaı Ta mgktaal «metalOh ae 
•Uu* Oyaa MeotoJİ» politik 
«arUldk arytıi toMtlAgua ft»

«•—»  atoıktaıı um  »lataya» 
Ur icamtto tafta aeakin—  
İlkçe kaaklato«Utor Yaptıkta 
n açıkta, diğer tattyal—  ta 
lartk—  gruplan kemdi

•laaianaa çekip.
«M —

’imak ta UrtaJuM geaç it a

a ak Akaydua— tatar ta. prevo- 
aaeyeaia kır miktar kaparılı 
•duta

< Amaydı elik plan» ıHJST A
Ü f T t
dtatoriad—  Urtal Proletarya 
Itarttal yal.— alan im . diğeri 
de «eeyaltotl ve amma H**y»

«d-

ma açaktıı 
t a tw »  mkcadaltyt daartrtor
na oedaato Kurtulup gruba» 
dam Hraletaıye ItattUTula 
u a l  aurulacagır. ‘«im am  
i ’etoiıh bu ark adaplar olumu» 
M I *  ykruyea pena—  fcı 

la—  kaakia M» 
kotada papa a  

turortaı CkkkO kur Leşimle* 
«»ta Maada partiaia Şark 
reruglal ker MUr kap vurgu 
taa*b kar t4ıada taıau m. 
paltomu Ur kipidir .

dm
aaam Ma

apk vMmlpiardır 
Hem d* ay— tae >utaa tar 
apk tarmipİndir kL gtoa *

lardır AkaydıatokçUana Roa- 
r *Y « kaı». »ıkeaian kldai 
ae Diyette vrp «g«tppi—t»  
•dia» defi Idlı <,1 lU .  ke-
aıto dagru duıuai akaua—  a

kaaaatov —raya geldi mı —- 
•artar, — atlat çdrnku fra 
totary» »*atuaı»ıa lepklUaı 
ae kadar gerOmrlrterM 
kendi t«rularıuıa * kadar 
« m  «a ld u  alaeafıaı keeap-

Ltvaa —  klpıtor gevçak Ma 
oniufua o* aldufuau pak al*
bOlrtar Orgotakr kk Ur ark

larla D. Km —mayı u u ı

dırtar Oy»a b— tf m i ki 
Kmlcıeu .» —»-•  )  r
•aptota eainupur H ıU u V t  
a ı  KıvUeımU. l a l »  geçta vıl 
yapUgı Mt knaupmada. «ta »  
yattıaı Ufla drgU «Uaa a 
h e . dediği ger*kçaaı/-e k*- 
toa yargı.«emaktadır M «»av
al UUrtor Ve gene Dı Kt- 
»üetmi t u ı  « I l ı »  Mam — t- 
l.klı varmada Mae*yu aıçta 
ve aa*l takdir ettlglkl. ve 
•akta M »aratana pamuk e«h 
•rtm hegciklano eDerlae o

PM M D  
ata—kıardu fu a ı  — rad« 
da ea eeelyeem

gafttaa
t*"de yetipaüp Ipçitofe a 
•evyet prepagapŞ»
Tkrbtye »m «artaanada «aa- 
valtam aupnankjıa.a. « İA
r»etaka*rtvnun«.a ta kaadtoı
«h v

T i r —  la (aprdl » —  İ r  
lan «MaM «e Kuri a— parya* 
kamı* ddgmaaryır» derler 
Akaytaabkpto/ «Amerika» 
ve Devret — yal Emperye- 
U— ılelnv dupevaaıy ı« d»> a k »  
eagUTİaı (Tmmupltor de e y  
aı «loğa atan kuOea.rU
> K r ı l ı  eafdtl ge— Url de 
aydı re u «p f  Ve CİA  Tbı* 
kipe ıpçı auufı Kimdeki e* 
Paganlı prex'okaey— tana. 
• ait-kemftatot parttaamama

• ea» .Söylere — kornoya

.a k la ıd ı Akaydraiıkplar ■» 
1‘rototarye PartUl kamussak 
glrdıklenade lOegallteyi p>. 
ve da —  peklide dinerimde* 
•*atk etmeyeıek Krovokasvo* 
korusu yapacaktan bellidir

A iu r a m u iM
»;ilJU U )K Kt SİK 
r g ıA O k iM O .U  t

dtftonaa a— ey artar 
d. Kare «*k. tat  uatakakgı 
* ra m ada arada» kuradan a 
•tam a yanma» poptadeydıtoı 
dır ere De ey e ket kurultay d*s 
ka— tyurtardı Ondaki a* 
ra ar da belliydi, »rtadakl da* 
gıatkUkta» keadılartme par* 
•a teptaya—klenar — utar, 
o— adı. I— ıvrr«W r Cbakd 
geackk kattanad» peri toto 
oı I> adeta ş irDpo yaygındı 

«,»aku Pretotarya Part—a-

dlyealar

■ydmUkçüarr» eyto lehi Ur

earglleyeee* Mae kalpaean*
lan m lap bir etmip*! I 

Akayd'afckç* eaktekar Mm - 
m— l Erim kaMneei

^ W «u *

Uduktanaı M—kovam eaaeı

dngu olgusunda» yala çıka* 
rek UggAhtar

I P Ş i r  KALAN
< ıc ı M i o r r u ı
Maotulugua Turkn>« >• #• 

•tu d  noktalan çar yet arak to
ka* e» yakanda edytedlg— n 
p«e«*kae>omlar dip —a. genel 
geçer Id/tarto me—Ppglllk 
> ar etmeğe çalmam. Türlüye 
deki raaıf lakUUtalal M yU 
»nr»tanın Oaiae beaaatare* 
çarprt— re e—  uy—o diye 
•Toprak ee k*)Wr 4e—agople 
rt yapa a. Iktae Ur gdrlto dagty- 
Itreu. sedef pupna». Der 
• uHk kappokkgt .eneklik, 
tar* tavumtoyaa. ki# y— - 
.»«ıınaa efikmtaı yerle p ir 
erk  itaeya*. Türkiye'de» 
heyak kç buçuk kınk idküh 
«fla MedtoJUı «er lH k  popla 
de kdgao Akaydımkkp eah

al ml akıllan—  geldi? Teni 
geldi, diyelim Peki —mİ «e* 
gütmelim? Aylardı» Parti

«oetk veator Punıye

terdir. Duba — n  aya. 
grevde ec—  ika ydaeUml Gdt. 
kİ uçhıeg— ea Ur filmi »*  
unp tpçltore g-etermlpierdlr 

■ ■ ■ ■ ■ M  Işctoar u-

S S 8 P & .
parlaya—fıar 
Ma—else —  yan— gudlto* 
Dev O»aç mark m ydeel— İsı
1— tntaSkto »uçlarkem p*t«» 
el» md—deto aataytgtm »—
< »r»»ek

n» eolaraı«lorken. Puktota» 
meo'te— tyle eytMp ka— rp-
lardır

Silindiği gıbc faeuı Tabya 
. -- ----------- __________  Menin Pvfcıala atara hayli

^ ^ e ^ ^ e k ^ ü s a » *  ‘üll 'ZJLsr'Zfjt
»■* * « * W »  ı N M n  M l a l l .  « •  s « v .  .t. kİ. mm U l
bTMo uk]|> • D M i r  u  ırııs..u O O v lu u  I-M I.

Bur—a »—dikaratan m—  tan kavgemada Ta*yu Maa 
kul donramda Urakmaasa* t. .a faptot lerdrü. döktüğü o-

mı. Pretotarya S—  #■ otoyıa yanal ve — me a» ta* oluk kes Çlal mügkki

DURUM YARGILAMASI
SORULAR - CEVAPLAR

Dr. llikm rt Kıvılcım- 
lı'nııı Anki.ru Hukuk 
Kakültesindrkl konfe- 
nansının IV. BölümU

İLK. — Buyurun efrıv- 
dun. rica «derim, lamı
nı*? Efendim? Teşekkür 
ederim. Buyurun.

RİK rJJ-JyTtKKI — 
Kdrodiır. lamin'drn bir 
takım paaejlar aktardın» 
« «  Lrnin'ln dr>ran urrri- 
B« >1> bayka konulardaki 
K&rttflrrini açıkladınız. A- 
nta lıUKÜn Ulkrmlzdr or 
doyu Vumcn «İliç olarak 
adîandınyomunuı. V* or
duyu. t*l« halkla anuunı 
aymak ietiyorlar, ıfjonn  
ırar. Oy*a kk buj(Un unlu. 
Orta UoCu'da arkadayla- 
nnarın Ueprinr kuryun- 
lar ya«ılımıakla, tr orda 
knmaadolar halkı mırın u- 
trr jtr  u m jh u  bankılar 
yapmakladır. Onluyla oa- 
-ıl halkın ermıunı acıyor
lar. <t)r lılr mrertr nrla- 
ya ahlahiHr?

Onluyu bir hâktin sınıf 
bina ba*lu «urU olarak 
hL.rir. Vr I>«vt«t maka- 
nlrmaMBin Ur pervam o- 
larak blf rir. Ordu, mnıf 
mUradrkml İcrrMadr. 
haikmarın nıUradrlndni 
n a rti İyin harrkrtr (r- 
C*rrktlr. Hâkim muriar 
bunu yapmak zorundadır. 
Vr hâkim Mmfhr. ordu
yu da Onluyla halka
ararım açmak tiye Mr
mmrlr (...) brarr çek 
yraeleyhr.

IklnH oonım lm> yu ula- 
mktır. şimdi. Illndlelaa 
mrerlrei ucrrlnr >^>SYA- 
UST canrlrei nkuılıiKum- 
* .  SOSYALİSTtr -öyV

dlyormiBBi: 
yi«lt Mr halk a ı e ı ı  ır- 
rrn Markalat-USl— tan 
kartı a /t ı r ithamlar
da İHjlunuvoraueua. Hal
ta t lA  ajam dly-rrrâ ka
dar llnrl ckMmka. lluaıı 
eaaıl m-v yupaMlIndak? 
Kami Markalat-IrutaKtlr- 
ır CİA ıjuu « u â t h v  
0*2

ll.K. — E»et- Teşekkür 
«derim.

şimdi, uç tane daha 
var hurda. Hattâ dürt ta 
n* daha problem var Bu 
arkadaşımiBn d* «leştin
•d ver.

Kımca anlatmış of mı- 
ya çalışalım. TUrkiyr'dr 
birim «omut ıbşk ileri mir 
ararında. Ordu problemi 
hakkında düşünce ve dav
ran r  «dinmek Mr ayn 
konudur. Bir de. Ordo 0- 
minde. Dnlrt Uıerlnde 
grnrl teorik kavramları 
ortay» koymak ayn şey
dir. Birim, baştan beri 
zaten, açıklamaya çalştı 
omıl nokta bodur

Türkiye’deki Onlaı ta
rihinden gelen Mr ceieark 
-çörreek gücüyle yaşamış 
diyoruz. Özeti bu: Soayal 
Devrim]erin. Politik Dev- 
rımlerln «irndiya kadar 
görülenlerinde dalma Vu
rucu Güç rolünü oyna
mış

1908 Meşrutiyet - Hür
riyet ihtilâlinde vurucu 
güç kimdir? Hepimiz oku
yoruz. En genç arkada» 
imâ da. Meşrutlyut ihtilâ
lini. 1908 ihtilâlini oku
run. gürocek: fflyaM'ler
Enver'ler, falan bütün 
bunlar Orda rimçütl'dir. 
Onlar yapmışlar

Ama, anlar mı yapmış
lar? Ha, İşte orada bir 
nokta var, yâni diyalek
tik Mr nokta var. Hem
yapm ışlar bsm yipdlA*
malar. Yapmışlar: fakat 
hangi ooaıf yOntamlnde 

yfiaaUşInde 
Onam H olan 

EUeUe Meşrutiyet : 
İHirJtrvad'mn 

Komprador 
burjuvazinin ş-dnUnde ger 
çekleşdrllmlştır. Ama 
bunda vurucu güç ordo 
olmuştur. Ve bu. vuruş 
Abdülhamlt teübadun 
kaldırmak «üreriyle. Mr 
ileri adım atnuştır

Böyle mİ? E. bunun 
•kaini Mı naatl iddia ede
ni? Olay bu.

Gelmiş 1919 yüı Yem
den Birleri Kuvayüailttyr 
başlamış. Ve arada. Türk 
ordueunun gene genç in- 
aanlan: Alın Muatafa Ke
mal'i, alın Kâaaı Karıbe- 
kir’l. alın S te lamel Pı- 
şa'yı ( o zaman lanet 
lley, albay), bütün bun
lar hemen tO'mı doldur* 
mamı» imanlar. Onlu 
ş— a p  diyarın. Ve oo- 
lar Vururu güç rolünü oy- 
nanuşlır.

Mim MOcsdÜe'nio her 
■afhaamı birer M rer göl
den geçirin. Kolonlu ku
mandanlarıyla, tümen ko- 
mandanlınyle şifreli, gir
il. atkı trmaalar: Ordu ör
gütünün Emperyalizme 
karşı va dolayuuyie Sal* 
tanau karşı taarruzunu 
naml aalüyueagtı? prob
lemi İçinde geçmiş Ve ne
ticede. zafer de. Mı vuru
cu gücün öncülüğü altın
da olmuş

Ama bu vurucu güç 
mü yapmış o devrimi? 
Hem yanmış, hem yap
mamış. Kirim diyalektiği- 
mirin uygulama «!»«■ 
gerçekler içinde değerle
necek. Orada da öytadlr. 
Seayal maıf olmadığı İçin 
vurucu güç: elbette kendi 
beşine Mr Milli Müeedr- 
leyı bagvromaadı Yâni, 
kendi Mşuıa yapmış ol-

Hbeı. Müdafaa t  II». 
kuk Cemiyetleri nde ör
gütlerimi» o mmankl A- 
aedeiu burjsraral'nln at-
nıf olarak orduyu Mr yö
ne çeriı uıcMylr. ordu vu
rucu güçlüğünü yapmış
tır Ama. devrimci ve İle
ri Mr vurucu güç rolünü 
oynâinjftıc. OynsmKirug 
mıdır? Oynamışaa. bunu 
naal İnkâr edelim Bunu 
•öylüyortu.

21 Mayna : en «on olay- 
Orada da öyle. Bir gece 
yarıaı (her zaman böyle 
koyuyorum: çünkü şema- 
■  yapılına, böyle ola
cak): 30 aubay Ankara'
da. 30 aubey Mtanbul'da 
almışlar Mlîhlan. çıkmış
lar ve aürprla baakuuyla 
o aamaaın Ucridanm ala
şağı etmpler. Bunlar 
kfan? Gene Ordu geaçflğL

Şimdi. İnkâr mı ede
lim? Yok. ordu gençliği 

E. kim bunlar? Ce
vap vermek lâjam. Daha 
doğrasu. bunu anlamak 
lâzun. Bunu ordu gençliği 
yapmışa a. 27 Maym’Un 
»onra Türkiye’de yeni Mr 
gelişim İçin Mr Uerl adım 
obnuçm. bu durumda :

T Ü R K İ Y E  KOYU VE 
S O S Y A L İ Z M

e k o n o m i y e  Z ıT  TEPKİ
k ü l 'i ü'r  Pa r a d o k s u

fimdi atottanraU tamoSyto kült Ur vapıra arara oda* I mü*

* ^ * i î ^ r n S ıulUta afttijı doruda» dafruyu tkmmmI fak- 
(öfüyto ydrüsaydk dnwtto: .VOfutaa- Ekıtoo ysrtordr 
Mim CtoUrds oktafü flüâ. «Dul re «fUtaı koyaUrauda daJU 
Ikiocl Oha* to rifM A  flrlllrtota Ur p f l lm » .  1M0 - Sİ jr*- 
lt»da tae ntmnm Mr k ıs  (Uflama ta I1K güfSHlrdQ. ta tu  
aala-nak tçla (f t l|  halk yifıotonmın ea jakmâaa Uftton- 
dtrtr. kOllür Ifeta-atal (Uk ta orta okullarda okumakta ola» 
öftaoc: sayıları Ito diploma al a» lan n sayı tan ot karyıla#»* 
ram* «Wv «dltocak oraOUtan) l#ly«MUn*

(frank No V I) ya bataDro förOyonı* •

SIHHİ)

Okul ta «ftt'iu frafiktortad* ö* # dde»ç ılMDi yıl* 
llÜDAı yvktar O* utlar da vavtm farkı : 1» » . »  da % ÜJ 
ta iMü • kİ yık ta k i  ora m ada tar Ortaokulu* «tr in  yOk- 
«ak'nfı İlkokulu* renmUUa İ t »  d» ta) kalıodaa ita » I )  
M  yıl ao*f» yalat* dürtta «çü kadar faoU (ta K i a ı  Hur 
fîkokulda okuyası» diptam» alma • ***. Ortaokuktaktalo 
şsa— dsa . ti* Cumkurtyu* güatoyia*» yanda» a* ikra. ae* 
rüatords ta 4d aatar

itüt Ito İtM  arastada tlko«»ia gtdratorto lOutaaldaa 
« # « - a  «kakar arastadaki yüads — •— M- *
)ta i Utta harftanai» m*cburtto«tifl 
rama Atatürk'ü baçDttaid*sta aayta|
Ortaokulda taç Usu» ala» lan* arası 
flkokaOarda D fk M  atoalana yüta 
dCyanaüftür

Ussa Ataltak'to ılşaı «ak dıkkai 
ak al olayı var : Oto* ilkokul tarla» 
ta İÜ gtbi Mrüfrtorlsdaa I -S  
İts* jnkaa (tok p tarto1ı«K
İ lk li /Ut.
fu  ıto düğ. ------------------------
Oytoatas kt. «raftkto. İki ayn 
usaa torna* ktrta#r gta« olnrtar 
rtor i 10,1 y» düçraüa'lüiO-41 
çıta»iftar!. Ortaoirsllan «AU  _ 
t »  Çf yapalım ?* v# ilkokullar «A  
r4ktakuyaitf«*â ıfb ö-nıt«»rr - Yolu

w  «frvt.m  krançaays*
1 yıldır Trol aarftor 
aı #ddrtto trtlınrkra.

ata va çaçraıya ötfrr tu 
mt % 1  Ortaokul tartın 

farkk kir aynUkto. U 
al İM İ yılı. Atatürk'ü» 

a*a|> yıldırım çabuklu*

40 yık Ortaokul ta* 
■ ■ ■  tartası Uf a 
gidiyor, arUk okuyup 
lamı s fitil, ama» ı

«aauk vaMtortaia ruhlansda ilik  w  
•aduçlu dsft#kHktor ait otmuylur 
Mrakatnu.

J*UTUS Urtıplamas bir g*rçHB 
yıllan 0a MrUkta lktac) Cibao Saı

Ü Ü  -40 «laUDU. 
ı bkfUrtou ilkokul 
IDbvbsm E kay fada i

Finans Kapital ve Türkiye
SORULAR-CEVAPLAR

— vu —
Bir d», arkadaçlano tatakton 

yoktur, biri# : Dmrtod SrauAarv.
S a v  şada ki tat « a  lan

var İktactol dv bu kraauylk U- 
gllldir IM S -M  yıüanrada FV 
n*ns — Kapital vu Muatafa 
Kemal İn agrmsaUk objaktlf- 
aAbjvkUf Otfkl v« çalifkürrl ü* 
asrice

E. bu Uu soru, ayaı kasuutı» 
#4**11 yükleri Ubtl TAaL M us 
U f»  Kemal ra f*  da. MMywua. 
SOauTu DvvUltsn sayılır, ttov- 

IstÖrtül Sava*

TOrkiyu'da DraM DıaMlan av*
dir ? Dvylkca. baOd o aoku 
aıkkimiada kan#yor Hu m . O* 
ma alı Tariki
Ura», aklaauk müsaküs ola* 
cak. Oku» üaarlk» Türlü yu*de 
çok as sraçtırmaUr ytop«kki«- 
ur Talau. bİAlklfceru tkldftrt 
olarak, bara formülton tara 
yayınlarda öarltomlyv çahfOk 

Tür kıya TartkaH Dentoü# 
tnırulmuf bir davtotUr. İkarib* 
aal Davrlm.
na cürOyvo bir madsalyvt»  aal* 
ü r #  «ad a  •  aa 1#  o mülklf 

#vak Batar- 
ba#ar. Toy* 

klys ds btakn dört ylto arala» 
da. Myto bir Tartta# Dvrrtm*
I» gvlmlg. Islâm va İ l ı a ı  ava* 
daaiyutlsrtai yıkım* Oalana 
dsfubafUapslf topraklan üas- 
rtads. mmmm »çta- Raal bu- 
ftaakd. bugtakt ds#U d». « -  
yelim ilk aam Dalardaki tav* pM k  
yut toprak rvfon aa g it .  ydral 
oaa çok buatrr : E#t. küçük 
çmçttcrta Uaaı rufu ada çJfUlk- 
Ut  kurdurmak «arutlyU. mu- 
■DBSm MT toprak reformu yap-

Ia# • Basarı4a vardır i

Uk.: Baroya borç varmsık. Do
laplar kurmak yoluyla (Du
la# : yâ al. başkalara Türk mü- 
toU Data# Isaatal vurmiçOr). o 
lamaak) Dolaptan» kurulma» 
toyla. — tarayın da alladsk) 
(o m  tapraktar. _  a kpra fa 
s dil*  #  koyuna* Durumun*
|W

Ift*  bu Uu ça# a ra ısa dı Su* 
süTa Dsvtotuı Mr ■ laaarıra 
w  4af1#kMt1 # d a  ilk «ağda
ftovtot BıuifUn deyimce.. Zap- 
tedıtoa topraklar Oaeriade ben 
SM Badya, yakut ÇtrtçTdto. 11u 
Çiftçi'tar ya tosa ak sonran* tto* 
namdırlar. Topra#\a t*aam>fv 

aa «aklptlflsr. Mülkiyeti «Bej* 
mr. Bey- 

torlo dsfddlr. Odu kartftmyo-

Bu dört aamru. mutlak su* 
retle Osasaak Imparalor1u#u- 

> gdatortaa kadar yüal 
kadar Tdrklyu'toa 

ı laıltoDl. bütün pu* 
Ptiüaauu. bütün kültürü nü Usu 
tol sual# gükuüf laasBİsnmiA- 
dto. Bu tariki b *  ruallU. Tâ* 

Mata kabul taya rrd- 
dlyu Mrpvy yek. O*

tay bu.
I« t»  ta  «tay. tafka a a a b  

netlerde çok tamam errel kay* 
botmu# Türkiye'de Ue. dOa di* 
yecaflıaia kadar yakı» yâal 
data Taamla»ta kadar, yâ# 
Avrupa'msa yatarak gırttafı- 
tataa baaıp U  M# rinam  Ks- 
pltaMyta bo#dw#u gtataru ka
dar bu at tosta: Btatoa Dsvlet

ı laketU roUUka* 
ya « f saas* otaa bu DlrllkçUer* 
dk- Yâal t«yrs| u  tasarrufuna 

DırtlkçL Çift
çi aaJüpUr taaamsM&a. Tüşra* 
t ı  l#*y»p yararla».-rak çm #* 
ata yvtktata dedir. MakUyta ı. 
»  : Ç iftçi#* ds dsftMir. ama 
DtrtUs##* d« i f l t a r .  Cava t* 
çlD. Uk ta— ada Dirlik# : Bu* 
güakü Dtatot m em uruna ya-

kn—  lataL toprak üreıimi») 
ke*trol adak, ooua ea âdil to- 
Çkada #sîi— »atol aafkyaa w  

askeri idareyi güdea

nlütar t#r. Dev-

tayflyyu'drr (Kıkçktar): MrL 
#  Ikmlyye'dto <l#s aankk ha* 
cağda M. bugtakt Ml«tatar de
mektir). Mvt# MMMyyu (o da 
l#s Mlgtakü rtktar. kayma
kamlar fala a glM İdartaflar 
d k ): t a

tamım. Ötekiler ds koyma. Oy
la günnüı Oomaak. Zatea Ço* 
baakktaa grttfftata k # . •  gü-
rüfOmüa de uymu« yapımıaa. 
Hop |# raüpta

9lm# «tefek kİ. aOauTu 
Dev tol deyimce. ı«t» bm ■ # (•  
tır. Vs ta  t a  realitedir. Boau 
rtomedto m İ. UrBümlto* 400* 
•00 yıl strasüp t a  ota y i#  gür* 
müyorüK demektir. Avrupa’da
ki kitaptan n ta jam*. Türkiye 

tormBmd adlp. 
nyı*. diye kea- 

Ve bu aor- 
la—  : Zorlatma oluyor o aa*

İta tart Derlet Brmti Tas* 
tomot'laa Itfbarea sarralmiftır 
ama Mr geleaek yaratmiftıt 
•İ0 y ılta  Türkiye de. Bu gula*

asta Davtot Buuflana# politi
kada bâlâ Ur taksi tomtol e* 
der gibi Derlet aonanluhıfunu 
Uterleri*da tapunast# gvrukUr
mlftlr.

O m » İÇİ» Muştala Kemal 
Faşa. Karmbuhir Fapa. Ali Fa
al Fopa’a »  «Dadikı y » kaçar- 
tarttata yakut göçerlerk-a iki
mi kaçnup, kimi gaçmlp. Om * 
a# yok), a geçip « r a — d» ver- 
dikleri autuklara dikkat «dia. 
top : Devleti kurtaraLm. diyor
lar ÇübkQ Devlet eelına. Tâ- 
oL Mgk» gerek KıtoçlâlanırujL 
gerek Banklılanruıa gerek 
Mülkiye, gerek Kalrmlyeaala 
İM  İdareci. güdOrO n # f  ata
rak Devtotla Puu/landrTİar va 
DevtoU korumak gürvvtat tari
ki Mr getoaek olarak betan- 
stmlplerdlr.

ipte MllU Mücadeleye t a  bu 
geleaek • güre defimi#*, ffrdta. 
Btaaenatoyh. MÜH Mflamdeleda 
Derlet Btaıflanaıo ruM ae- 
mr ? Deyince, hiç b!r memle
kette ffOrülınemtp ttpt-’ Hr rai 

« M  taaıflanmu*. 
Tâ#  Papalanmıam ra Beyton* 
mlaa
Bu saati. Artık sak  p— ak ad 

ta defU oaa. T â#  aosy# aata- 
mıyta bir OretlMâla sıatoı de- 
fIL  Ama O— sak ra*ıf dsBfı 
tçla bta de ratuf diyorua Ma- 
kİ katta bunlar Dirlik DO ra-sı 
çafıada Mis saatf dsfiL Çüs- 
kü aMMf olmak içi», toprafra 
— Bıljre—  sahip olmak lâ— ,. 
Tok mülkiyeti Dtrtıkçtala Dtr- 
İlkçi yalat» Idarucl. Derlet me
mura. «u  kaide. s«aıf defti, 
ama raaıf ad w  alıyor

tpto. statf ata# alaa Derlet 
Bıaıflan. U  M »  MOratotoye 
rlrfllrtoa da#. Türkiye’de ta 
ta »U  rol oymama gelsnefmı 
tam tol etmip

ÎT Mayıs ta fırla# çıktı : Dram, 
to# kurtaratan. da# Tâal ge- 
to Derlet Bltom ortam »» vu 
Mr kısvn mülki, katoml -Tve* 
Hm yakut timi ‘rtsalanmı*. 
hâli o gelenekten -ikitontvnes.
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Karma değil karmakarışık İPSD Kongre Raporu B. Ecevit Paşayı gazaba getirdi
I. M)faia

«a, ymne koyduğu Erimle her yer 
günlük gÜliftUrlık olacak. Estirilen 
hava bu.

3 — Hepsinden yamanı Ordunun 
çıkardığı tuadan. dumandan hajur goc 
gu«ü görmeokrn. Ordu da. VaUo da. 
Millet te Ortak Kusar denilen emper
yalist Anavatanları emrine aktarıla
rak. Hemen bütün Yabancı Parabab* 
lan He aon günlerde hani hani pişin- 
lip kotarılan anlaftnalar. Müdahalenin 
yarattığı aia perden ardında baharıy
la göacVen karınlıyor Tüririye* aVrtknl 
«n. Sonu kolay'

4 — Halkın içinde. Ordunun içinde 
Patlamamı bu kalıp değtştırlş darbo 
gazı da hele hır aÜaUlam. O sıra ya
pılacak «Kuh latınmiart» ile. grlcork- 
te «Oy davarlarımızı» griw Para baba
lan yönünde ürkütme hazırlığı tUm-

. lenecektir. DP'nın vr Kcrvılçı OH K rıın 
şimdiden drğmo «laflara konamayıala- 
n o yat ınm lardandır Ve Üh.. ve llh. .

Bütün Beainfin Parti kurtUnmn 
çeşitli aaman altından au yürütmdle- 
ri. hep «Bekle gör. diyen VAKİT KA
ZANMAK ruamvrmlandır «Kandıralı 
Nihat Bey»tn Hükümet Programı, 
tam o Porubabaiannın Vakit v.* Rek
lâm kaaanmaUn için biçilmiş kaftan
dır Bunu Programdaki «To|»rak İte- 
formu» için yaaılanlardan daha iyi 
hiç kir şey göateremea.

4 — I.KI.MI7. AYİN 
(, AKS ANKA M

Taprak Programı 5 madde Ana m a d 
de. t em ta iş almak için «Altı a>«tae 
çıkarılacak olan «Tedbirler Kanunu • 
Büyük aran yasağını uygulayarak o* 
teki 4 madde büsbütün «dr\#4rri gül
dürecek» şeyler. Programın dili İle 
aynen sıralıysam:

1 — « Raşbakaolığa l*ağlı Orgu t» 
yapılacakmış. r> iş için. Uygulayın bu 
günkü sistemde- | milyonu bulan Ka- 
pıkulu memur sayısı içine yeniden 100 
binlerce yem mrmurmklar katılacak
tır!... tşaiz AydınUr aokakUr doluau 
olduğuna göre, bu maddeden kolayı

2 — «Reform »m ı... Tanın Yergini»
konulacakmış. Bu da aayuu artacak 
memurlara tâze maaş nağityarağı için, 
bütün Kapıkullan kalabalığının (An- 
ker-Sâvll bürokratlann) şiddetli alkış 
lanyU karşılanarak Ancak bir şey 
var Bu vergiyi hangi «Tanateı» öd iye 
eek? «Tedbirler Kaaaau», hiç değilse 
lâfta. Ko>uk Arazi aahiplehni «kaldı
racak* değil mi? Oyleyae. kapıkulları- 
nın »ıh al arına çalınarak btr parmak 
bal Tarım Verrkd'rt — «dalavere, 
mala vere». — gene Küçük HiorUrr 
ödlyrcek.

Bıı—ya dok kamil»»— h ıa U U k e
için «Reformu» halkın götünde ta ş ı
maş yük etme pre naibi ne uygun ve 
buna Kapıkullan gık diyemezler. On
dan sonraki 2 madde büabütün yürek-

3 _  «lie ılrl Örgütü» Üe «hlJEl>l. 
FİYAT çetecilerini kaldırmak». Evet, 
Program. Beu'rgân Ekouomi'nin tap
tığı Dazar kanunlarını ÜnrVrt eilyU 
«Kaldırarak»! Bu Oumanlı «Mahlrulp 
Ağakğı» İçin. Çaryy» kaç yüa bin değ 
nekli Subayı gönderecek?.. Devletin 
arabasına bindiği düzen KapitaT.zm 
olacak, ama Develi Kapitalizmin hiç 
şakaya gelmiycn Fiyat vr Kredi Ka- 
nunlannı. dİ âh gücüyle «kaldırarak»!

imanlarla boyiemnc alay rdılır mı* 
lülknmrt mindere çıkmadan, güreşte 
yenileceğini ilân ediyor

I — «Kadastro, harita çalışmaları»: 
anlaşıldı mı «Vehbi'nin Kerrâked»?
• Kerrâke» r>c Midir* Cici kıtların kı
şa girerken bullarını örttükleri «.Hak- 
d* dir: iç ayıbı gortln m ivecek re üşüt- 
mıy-ecek topuğa dek kaftan, blum bil- 
•lığımız. Hükümet «loprmk Reformu» 
na «Harita ve Kadastro» maksteınt gıy 
diriyor! Toprak Reformu mu? Ne 
•temek d ay kinde «TedbiHer.l Mee- 
idâen çıkar (Şakaya gelirse)

Uygulama nıı gerek? O da «Kadool 
ro» çabukluğu ile yapılacak Kadastro 
ne aman biter? 1 I. Paşa, ilk «Top
rak Kamımı» nu «Büyük Meclis .e ge
tirip. henüz tekerlenmediği gün heoa- 
bını yapmıştı Kadaulrtı Türkiye Top 
rağma 500 yılda belki yapılır' «Ha
rita» ya gelinci- bu işe CLA'nin ner- 
mayed yetme» ÜÜ. Amerika'yı »alın 
almak gerekir.

S — «TIP. IK MARTAVAL YOK: 
«PI.ATFOKH» VAK

«İşte böyle Mehmed-Ağa»! Bütün 
« lkarti)er üatU. Yenı-Mehmedağalar 
ağızlanın açmışlar Bizim Mehtr,edalı 
Ağa dan Bohic- Ağaça'ya. Nıhad Ağa' 
dan Süleyman Ağa'ya. lamel Ağa'dan 
Kayuenli vr Iknbeytı Ağalara «tek bü
tün eaki. venl. gerici, ilerici kurtlar, 
hep T. İşçi Partiai'nin «Faştet eğilim- 
tere ka prinayaa» şu bildirişinde top- 
ianıyorle.r:

«Demokratik haklarla ilericilerin 
ma guıenliğim teyninat altında tuta
rak. Bt'Tt'N SOSYAL SINIFLA KİN
(yâni Tefeci-Bezirgan ve Flnana-Kapı- 
taliatlenn de en başta tabii» alyanl 
AOlKIJKlanaı M>rtm.tçr orİ»\a ko
lam klan Ur ortamda * ( ' KATİ A  ge
nel «rçimlrrr ^kMnaedn Utlunu.»

Bu maakara «Slyşal ağırkk» kimde 
var* Herhalde bir deri, bir kemik 
Uçi Koylu vığmlannda vok. «Suratla 
«eçme gldUlare» kim «ağır» batarak* 
Belli: yağlı p e h l i v a n  Süley
man Bacanak ve kaçak güreşen FVy- 
«oğlu - Boabrvli ıçgüveğleri ile bir kaç 
clrot Paşa Toprak Reformunu de
ğil. onu «Ntiyomr*.

Hayır. Baylar Bayanlar, tlMn ne 
istediğinin biliyoruz: tabandın gelen 
Onlu tep k lakı i. tepeden gelen Kartlan 
tleğkt’rme yönünde kazazız bollan 
şapa oturtmak istiyorsunuz. Tehlikeli 
perende.

Bia iyi dileklı »af çocuklara bar da
ha duyururuz. Demokrasinin tek da
yanağı genellikle I*çl-Köylu yığınları
nın davranışı ile. oarlllkle Köye kıya
cıya Hürriyet. Toprak ve Bereket bağ
lıyacak onaya] «tevrlmlr gerçekleşir 

- 0*
rlr^Uıalae - örgtitUae - koni rolün» da
yandırmadıkça. dünyanın bütün Silâh
lı K un etleri de bir araya gelse ba
şaramaz. Ama. örgütlü l*ri SuHfı. bir
kaç haftada örgütlivcbilceeğl büyük 
Köylü yığınlarımızı en yüce Demokra
tik düarye ve bBlace eriştirir.

Toprak Reformu diye soyutlaştırılıp 
kuşa çevrilmek inlenen llttr iOzgür> 
oluşumun Politik vr Soayai Platfor
mu.* İthalât malı I r—  ■ ve Adaptaa- 
yon'tarla boşuna çıkmaza »okulm»ma
lıdır. O Platform: İnçi Suufı PartW- 
nln Türkiye'deki aktüel karşılığı Vatan 
Partini Programı içinden başka yerde 
aranmamalıdır

I lU fUralı I. * « v l » i » ı
yatların («halaşmaaı bşr
yıl yünde H kadardır A- 
ma bu («halı(aşma Gıda 
maddeleri için he» yıl 
vüade ll'dlr Hcai mad
deleri içinden F̂ t »çın ize. 
her >*ıl pahalılaşma yüz
de 15'ı bulur

27 Mayı» l »emmim 
çarçabuk hazır altı eden 
1‘arm babalan. ık talar»
doğrudan doğruya kendi 
Aıkalrt l*art Irrİai geti
rince ne gÖrüyr»nu" Ge
nel olarak aynı eşy* fı- 
vatlan her \nl yüzde 14i»
|»ah»1 aşır. Gıda madde
ten her yıl yilade |7 pn- 
halaşır Ben m ınad'lelrn 
içinrlrn Kİ fivatlan mr. 
het vd yüzde 34 daha 
pah alışır İşte Flııan»- 
Kapital ve Tefeci • He*r 
giy Pambaİmlan oyları
nı çaldığı Türkiye halkı
na »unduğıı nurlu «ilk- 
İmi bodur

O pahalılıkta «U. yal
nız Par*babaları bol yi- 
vrcektir. f'ukarn halkın 
boğmandan geçen lokma- 
a ateş («hanına * çıka-

Reform
ıtlmıl+rmlt 1 «MtoZal

na hiç bir ış yapmazlar 
Kınk dökük iktisadi ve
ya idari düzenlemeler ile 
•-inekçi halk kurtuluşuna 
kavuşmaz, çünkü halkın 
kurtuluşunu alım ro ao 
ıılüi m i egemen «puflar 
hiç hır ş«’klldr istrrucaJer 
ye bunu daima önlerler 

Çünkü, halkın kurtulu
şu demek, bu düzenin de 
ğlameaı demektir.

Bu d Üzenin değinmeni 
demek, kapitalist <>00*01 
v* kapitalim düzenin, va 
ni patronlar, tefeci be
zirgan ve Ağalar düzeni 
nın kalkarok yerine emek 
r* halkın kendi ö* düzeni 
nın gelmeni demektir 

.Şu halde*, düarnin de- 
.•ı«meM İçin he» şeyden 
Önce. enıper>*alaatler l* or 
taklık halirKİelri yeri» e- 
gemen nınıflann iktida
rına znn verilerek emek 
o  halkın bizzat kendili
nin Bthfaro gelmek 

‘  ;■* 
Ancak bö>Hr tür emek 

n iktidar, halkımızın kur 
‘.*ı,uşunu İfade eder ve bu 
e:nekç< İktidarı halkımız. 
k-.*ndl Öncü pattın Önder 
llğtnde vereceği topyekun 
n*lk kurtuluş mücadricai 
onurunda, gene I b » i 
r«-ndi»ı kurar bu rcğl dü 
* nı kökünden değiftirir 
^nkaa bir kaç refdrmla 
» İki Aldatacağını mnan 
egemen »ımflar yünıb- 
voriar W  vmnıldıkbınnı 
onlara balkımış keğdl öu 
gücüyle, öz 
!e gö*tere«ckUr

çaktır Ve etiz ;»ahalılığ» 
ile yalnız zv kira'lafının 
artışı yanş ediyor ÇOn 
kü HUyılk Fknİâk Sak> 
leel hkş bir emek harem 
»Miyacaklar l«cile«me şid
detlenip köyden şehlre 
ış«ızlcr »kını dehşetlene
rek Şehirde barınma 
güçlüğü inşaatçılığı en 
kirli dal yapacak. İnşa 
»tın yapıldığı • romların 
fiyatı 10 \*ı)da 100(1 kal 
vük*H*cf k

•»■MM lâtl»l*>

IU|Uralı I. M ila ia ı 
nın bütün fazabını ü«e 
rtae çekmiştir.
R İK  H tK K O  O K N K K :

İşçi sınıfı devrimdi, 
rinin bu olaydan alacak 
lan der* şudur Sosyal 
deteımlnlaim kanunlanı» 
icra etmektedir Burjuva 
zi 1le proletaryanın kes
kinleşen aınıf mücadele** 
armamda sıkışıp kalan ve 
küçük burjuvazi ile bur* 
v»aıy» bir arada bttnyeauı 
de taşıyan btr parti, ge-

Pakistan'da iç savaş

«>temaslar*»» p luua telaıf 
lir Putt» aa»'fihk >«r«te yur»- 
•«a ih 1* «  mllyo» d t » »  U* 
kuıula* l*«klH»r» nrrtetı İlk 
«tıi.aıa iç m «  SuivaSağti «•  
( »  4 «nm  Mı »»a». Ulu» 
mann. D nM  kurmam» 1wy 
te Ur lapitVM iı  **rr«W»*«»l» 
mHUn -ait Uıı at UıaraalsS* 
ıo|teruu»ku(tır lu lk ı  Ur l> 
«ilik olarak a* kir Pskteia» 
UİML H  d* lUutUıa* bftltk#
• ala U « im  v»k*M* Ur l*»ki* 

U »  tlorfararlM ra.dtr Pakık 
lan ufniM  uma dal»; «Mudu 
•ranUŞı Hladu HkiaaftAd-a

MrUrto» tek tir
>• vuaytlt» o»k fartlatlaSd kal 
dlŞt «la  MıltlyH^lUk teaatadd» 
•Una ha*>tıAtar Salan pralıf* 
d ıkal«mi^*r«kt.f A p m l ı l i e  
i*» d* HırteUranSk ttm. «a 
Hindu dıaıadm farklı ota
rma. milli «Unaktaa «ok «y 
r-M Mir

Nrtumjr M maluma alık kay 
• ak ««liaılıp karalaa PaklMaa 
<W»UU. Hint Vana»a4ana4««ı 
Şutun MlUlumaaUıı caltm al 
tımda »oslajranıatlıŞı fite «•«* 
«••un altındaki lllsdu Salkı «a 
d|#«r «talk («ıııyU n  ditin* 
■ iım ta ıd ıı Pakuus. kayra- 
pmn rantından a» farlaaıa» 
>a»lW Urrarı* MiUMm i Iim  
loaaril artarfc«a. rcrtjra kalan» 
m MOSkaa» »ImafanUı i t̂a 
haya t temkmif ra Pakls*an 
D«« w USI m ttıh ıaH lılt» «*kr

• ua Htodu Uı.a. aafaUUn m- 
haU uUıtk garla n İm— ı ra
Hindu Taprak Ağaları Ta 
naZkSatunUa «o m  »la—şı % 
mit Ut idi > Sakal. M y »Utk Pa 
kmtaa rUrtell grıroSUŞI «Ha 

Itegu r-ahtedaa kal

Sosyalizm tarihimizden
• 1  • » )  farta >

İ niş İMMUsa uelacab bir »arırta Mrlr^Ura n l  Ua ajut 
edM^.» (L r-la  «Royfcataj Ateykiadra)

oejrk iıf lscrUnlm va Laalsdl Markalat taah. açıkla
ma M  damakllr -

lurtınai Şaguraa «u üç Ura ŞOştlsca p  davtaaıg P -
meklu î

l -  faa li Sarrkvltra yala çıkmak ; İZ 17 yılı Lrotn U 
-Kakı Rolfcvizlar• arsamda btr Urlıgma açılÜL Leslala 
INC. yılı adfüsü e» U f t «PralHary» «W k«>l»terte ŞavrİMrl 
d— akrallk diktatdrfSŞB» frrtnftlü »ardı «Kakı Dotşvrtklr» . 
kv fn r s M  İSIT >»b crUlıkta gŞra.-nnhkkri İçiz mırın kı
na eşiyorlardı L^aia c a k n  p  Rarplıfı «erdi :

t v t r l f »  «ka rjıra  kâklmlyvdlel şratedarya ila b yd lr r la  
diktalar taş* ı.ka^teauir va ««maHŞrr» dem iştik Şimdiki 
olay şudur : İki iktidar Mr anıda balueuyar

Bu yrsi «a rsa’ ı olan «alay, «aki 
mfsaryde.a »O farm ll arak ya ^ aadı Hayal »mm 
Slkrakad»* gar^rkUk UtraŞma «adlrdL O u  -aa ««etfl. kaa 
»*rd . mm ■■wOa»Urdı «a tete» m m  Içlmlir İL  kaval a 
fansam drditUrdl dr .

Ow»ua Uarrta* Lrcia Ma» canlı olaylara uymayı şOyte 
salalı yor :

• Markalat, raalı ak İkalı Irala aarlb olaytanaı Bfkka 
kalmak « ı  raa lı Ar. Şaka» ter U «rl gibi ki< dr f i  Ur »ıloŞn 
ro g«arl aiam ı t e lır ıte ka. («rçaktlfla yala*» ksapM ullil- 
sİ Ulusla rdablİHi dkahZ Irmiym ddrt HU aanlış kakiU kal 
auys a» ark m ŞaŞIIMr. Tnart, «■■»■aı. «»icaadar. V«yll «la » 
r*W*V« H« w » l r afandu.» (Lanla : <IN;sr*ia)

2 —  OlaŞaartaa detil, grrçekfra yala çvkaaak : Ovsa 
Kklm pevrlmtarals arifaai >dL O m  flolşrvlkkr aram oda 
Mr Urtışmadır eUyordu : *17 yılı burjuvazi iktidar ıw Ş | >  
c* geçUL Köylü dr Mr çeşit burjuvadır. Onu» da iktidara 
Çik.rom mümkün drfll mldfr ?

Lcnin. «ret diyor, mOmkOsdd/
«TdİBif. duruma yargılavaa Markatek atofaa’da» deŞIL 

fakat grrçek'ieu (r>*«l’dra) hareket « la nSdfr.»
S —  Sauflar ÜHhlaiadeu yata çıkmak ı Leaia ci Mark 

Mam ttarlrta iş  ramlı harekat kalfada buluna» realite ger- 
Ç*k>*k sedir T„ Sınıf ilişkileridir. Lecla der U  :

• Markalat alsa klmae klç kir vakit auufUr nmaıadakl 
IItek İlerin İm «tenimi gibi anŞUaa Mr laka— rldra bırakma-

Leşin İM » tezken f».millileştirdiği aPraledarya He ksy- 
imlerla devrlmri dr—akrntlk dtktaUrMŞka Ozarlaa 1*17 yı
lı şdyla diyordu

• Bu. m— nar araaıada kir Uişkldtr. Hu IHşklyl va «teirtl- 
i * » l  —nddeâeşlfroa a m i l  kir karma deŞİldir »

Öyleyse, bütan taorik ı acele al— ro sçıkl^nmlarvia. bö- 
tOa rrnUk devrimci ro ZrgŞtçi c»kşaşlorda gerçek enaya- 
lUtlo boyuna gda bn'Jad- tutarağı *uauU İçimde bulunduğu 
l tpluınua attit ÜişkUcnd'.r BtKmaal potıtthafum karokteet. 
Mltnzal aoayalıtmln luUmatl orlJMal zaıflar

DÜZELTME
nıklıklsrını 
z keürfi öı 
ücmf*ğksiy

[■T]

tertzv halkını haletk^te htrtetf 
• o ı  en »Unak«ı> l>Olg«teıtn 
•»■Ikın» U ıU no. llrrek T»un» 
arta saikına deva kalma» oert- 
la* aşar İT al Tan— ıt»«»aın 
•o dıoamık te l| »« ften««l» 
Iklya parçalar DnŞuaur.*» Pv 
kı«*an a «Ilga amcaomi politika 

>>U u te »  O n ktıu  7#

İHlOr BKN0AL
fterUtİ kurma 0u
Defo l»«rgal •!« 

kutaktlm* aart*ni. ro  
»«timin MltÛn katlarında w

F inans K a p  tal
ılU|tan(ı L mu fada*

ter Tâ— Devleti tfnıUI «dl- 
yarlar DnUUa iKitüntOtüB*». 
va/tıfmı aaraanuklı gtrerlai ta 
rtkael Ur miayos gibi •—rte- 
r»a« aliT.it «ayıyorlar krodite- 
rtai Oa b*r olanak Bu olanak
tan. nlduto gibi gArŞp. Nam» 
.gereken aoaynJ. politik »oauç
lan çıkarmamış Ua»n

annen P^ktelaalı atarak ( M t  
»•  yanar.

«Sala»mı», [tegu Itengalde 
•anlan farla alan. Hladu Tap 
ite litWı\u UıMku» ı 
sıtmada «orteauş. hala» lop- 
'•klana halk laıaiıadaa »oy- 
ku l— yİ» Ur şaştı taprak
• •r—rnuau al uçturmuşlar Fa- 
kat I llad uları a yanal «Un 
IUU Pratelaa Ular (teter aukay 
otel» ten  «terlet mam at u 
hep han kaŞUnyte M Uprnk 
•#a*ı alteala aaaaulandirteı» 
Dafu Pah latan halkı— «ao
• allı afetler. Hindu toplumu 
»un «o  alt katlarında »ûrCr. 
’»«kt«a W» ş—ış. dk»US« fuvoi 
çil—• olarak gdrŞrlat va anla 
ıa teıtay» ragmao lutulkâr 
dnvmsdialnnn» abylarter Do
ca Paklatan akfueuaua aort» 
Mı lal Uindulara meydana ge 
navams ten; «Paktehaa
ad ah»<k taşımak. 41ya alta, 
te—p. Hlodul—U Mkalkman- 
lana o—»»—»d»a  yaşn—alan 
teıaa ha—t olarak s^ot.rlilr 
Duan karşıt UaŞu Paklatan 
halkı. Hms— 1 kült uru «a sete 
a«dt U» gurur duyaı

' 1 uslaıaram risaaa kap* 
tal do kaynaş—ış Flr^aı va
• oprak agalanaıa yuvulandıftt 
İten Pak Ula a da ıhakteo v»
• Pteadal agakk» l»«fe kteıtaı a 
hâlâ adregalmate Oau l*afeu- 
'•ada pahtık dkşılnaa *v «lav. 
ra—  la*k» altıaa almıetır.
Dudu Pskutaa'da tea .teteua 
me. daa Hladu taprak adala
rı—a şaktl—aolyto ol«Haa tap- 
tak ııtM un  tepask ağalan 
««rtet «uufiM trmuter». I. va 
toplu—ua hSlua « —i  v# ı«ba
ka lan nda aoay.l MUaştenmeyt
arttır « f u

Cteçea asytntırdakl İta*yarıda ablakça S- 
ae—U lekalk kaUUr obnavlsr. DHrHtU va 
•buyortdana—adda aaOr dllertsı

I —  Bav lan İ H  «alır dU«mOv 
•Mı ga—l a» rantaa ySa—SytZr k if  Ua-. 
«  .  Taama* l r «  bakıra S—  »ao parag 

rafı « pay ra kanalı Ha# kıvam—a d«|ruuM. 
t t v f jm n ı

«  hık. Aşiyrel 1— 1. II—lyyr Palrty ar
kı ( Hakokaa*ı) ite yan yana, hr—  keşMi |. 
»•«peryalM  U rra  Savna—m ya Subayı, ya
kut Y«deksubayı H* gibi • Kalpaklılar» aA•-

kertede» ha— ,, yuhna* »çık. «Hâki» (Tap- 
« 1  âroglı ŞaıaşU ar*riya uygua!) glyat 
iHdVİter fi—Silk daha. Railer k— erte «ıkıl» 
Ha* a*l«r getr panlateala. kn Mey— Bey 
ter. Pava'aıa evnrtmte. ka dey tor«- İHIklll 
Hak nen» «at» d» a d» o» nane, yakut repkede
«»*— • • «  karş» çıkar »A m  kıyafetli» lekdtl 
« « • en »keetenlır •

* j— T u —  U t  kok— sana snştna %jrm 
•oiırmdaki usa gervk». «oe»e gerek» atarak.

t j— Ka ahlan î l / »  — tınlakl «penrere-

nVAVS . KVrlTM »
VI T l  L I 9
P»kt»tan ın IM7 d» ■

hiç hlrgey def«»fnemlşUr, 
T terlim üter İ l  (tel Oma a H»r- 
Ufl ttdarlari «Unda aleun teMr 
g*«ıer«1tertn »tlnd« UuvUı 
•râaı Flnan» • Kaynal (te kay
na— ış garlrl rinaa. ro U p  
rak afslsn—a koşutunda» o k 
utanı ıştır

İM?da Çala— ka PUru ite hm 
tundarufa vurulan Pak ite an 
K—paryallı—in na kadar çata- 
•I var— kapama ye— alntua- 
tur. Dünya fUnkan. tV—Sinc» 
ton ibra rai. Ford FoondaUon. 
AID. CNCTAD. l*KBSXu 
İLO. WHO. FA O, OSCD gıkı 
t aş klik t fon v» kuruluş lann 
• teacral Motor» Campany v» 
Meaarl birçok ı»k»Url şlrkatlo- 
rla arpalığı olmuştur. IM4 d» 
CBKTO v# HCATO’ya p m ık  
••ro» «Ura Amerikanın antl 
Kam halat fadaylUflat yapmtş-

Rua yıllarda Roayaltet Uka- 
tera yaklaşıp Çla Halk Cumhu- 
rty«Undan geniş askeri ra ako- 
anmlk yardımlar alarak dış 
politikada yön daŞiştlrt*««lam 
•«MM Amerika »v tagtltera'- 
nls Hlnrtl»tan'a »Itkh termeni 
e» Paklatan ambargo koyma- 
•tdır. Oşşıı dışında oligarşi ta- 
kakSrhmhah »Şrdhnnektedir 
V» Unılarıru ı Flnan» - Kapi
tal kar aa—a skinden güçlû- 
dtr

ı lP r ım  «arı

DURUM YARGILAMASI

(işen sınıf mücztklcai ka 
şızınriz bÖİUnmeğ* luzh 
kCnı olmuştur. CHP yakın 
gtçnuşlzki kamunun u ve 
Hitciiğlni koruyabilecek 
midir? Bunu önümüzdeki 
dönemde göroceğu Çili 
ya burjuvazidca Unurcu 
koparak küçük burjuva- 
M nın (isrüni haiuır gele
rek ve samimi bir sosyal 
demokrat çizgiyi Uruzll 
edebilir (bu durumda bu* 
tuva unsmlann v* V. 
Paşanın LaaflyeaJ getr 
kın. ya da içindeki küçük 
burjuva rrformizüerini dı 
şanda bırakıp mütccam» 
oir burjuva paruzi örn** 
ğin. bir liberal parti ha- 
BKC dönüşebilir ftl*» 
dern sınıflann mUcadei*
«u arazındı küçük burjo 
vazl ayakta duranızyıı*. 
(»urçal s ıtırken ve bölük b 
lük »afim belli ederken 
kem burjuv»zi>i. hem dr 
kır kısım şehir-köy kü
çük buriuvaMaint iemsıl 
dine iddiasındaki bir po 
İdik örgütün o haliyle 
•aşamazı ne demektir* 
’Jtooymdır.

Alınacak başka bir 
derz, bir avuç küçük bur 
juva yönetici bir burjuva 
partisine kolay kolay sa
hip çıkamıyorlar. Reşitli 
kaypak vr usun vadeli 
hesaplar günün blnnde 
ifâ* ediyor, tavızkâr tu
tumlar çok sert cezai*u- 
dinliyor Eğer Ecevit »n 
cugısı tutarlı bir küçük 
burjuva ilericiliği olsay
dı. ner şevtlen Önce emper 
valizine karşı çıkmakta 
ve anti - emperyalist Mlin 
rı CHP Munpaüzzaılanns 
yaymakta gecikmemesi 
r-rok to ft.
n fPFJIYAU D If. YA- 
KANklA SE\T>AKINDA

Kİ FA9A GAZABA 
GELDİ:

Ecevit. goçtiğimla Cu
martesi günü vtntlan CHP 
grup toplantısında daha 
f̂ -rt bir çık« JPBpBraâr. 
NTbsl YItİtt. kabTnes&niu. 
NATO re Ortak Pazarın, 
özellikle dış egemen güç 
lerin hizmetinde olduğu
nu söylemiştir. Genel sek 
frtrri'ğı amanındı em- 

çıkma-

^cbİNttı >*apan Foevit. 
sekreterliV tavizciliği or
tadan kalktıktan sonra 
daha gerçekçi konuşma
ğa başlamıştır.

Yıllardır parti içinde 
p*ğ kanada t eviz veren 
FVvvu ıreçnıi*teki tutu- 
mmia hem Uçl *m»fı ao* 
valİztlerinİB, hem de kü
çük burjuva İlericilerinin 
püren'rl zaromuştır Psr- 
tirire aşın bsMı vatandaş 
Ur dışında. Eeevlt haüı 
"citleleri tarafından ds tu 
#.ıdm* maktadır. ItoS’dc 
işçi kanununu çıkardığı

Ordunun. Vururu güç o* 
lzrak. siyasi d evrimlerde 
rol ojmadığı gerçeği ken
diliğinden. olay olarak 
ortaya çıkmış olur Biz 
onu na«j inkâr cıteriz?

Yâni. orkadAşlânn ka- 
rışurdığı nokta bu.

Bu rolü nereden geli
yor diye aramak Borun
dayız. Çünkü, görüyoruz. 
Vz örnek olarak onu da 
yazdık (Sosyalizt te. hatır 
lorsanız. De Gaullc (Fran 
aa'nin ordu sirvem): 
Franau ordusu, talihinin 
bütün devirlerinde hiçbir 
■aman devrimci olma
mıştır. diyor Doğru. 
Fransa'da da ordunun po
litik devrimlerdeki duru
mu bu. Daima gericilikle 
blrtik olmuş Türkiye'de 
olmamış, işte İki ülke ki. 
orada silâhlı kuvvetler 
birbirine taban tabana 
zıt yöneliş peyda etmiş
ler. Bunun bir nedeni yok 
mudur? Bu nedeni biz a- 
romtyacak «a y ılt  Acıya
cağız.

Niçin an ya cağız oma?

Sadece bir kuru biliri goa» 
terim yapmak çin rieğtt. 
tabii. Bugünkü problem- 
terimizin çözüm Ünde bu 
olaydan yararlanmak 
m ü m k ü n  mü. *, de- 
^  mİ? O açıdan ala
cağız. Yâni, eğer ordu
muzda. özellikle Onlu 
i;rnçl'»ğimiade (onu toarib 
etmek lâzım, çünkü her 
raman od ur vurucu güç) 
bfr devrimci gelenek’ var- 
»a. bunu btr inkâr rtraak- 
le mâ günümüzün görevi
ni yerme daha iyi geti
ririz? «Yoktur böyle bir 
şey Ordu alçak burjuva
zinin devletine <1.-t kildir 
vur abalıya», deyip; te : 
onu Uiâ ki karşımın zor
la İtelemek mİ devrimci
liktir? Yoksa, onun p ge
leneği varsa, onu Tür
kiye halkının yararına 
ele almak, değerlendirmek 
mİ gerekir?

Benim anladığım dev
rimcilik : muhakkak İd.
eğer bö\le bir gerçeki var
sa. —kİ bet\ böyk hu 
gerçek olduğuna kani
im.— bu gerçeğin işçi sı

nıfı. köylü yığınlarımız 
yarar ııu dcğeriendlrilmeri 
lâzımdır. Aıua bu de
ğerlendirmek. ona söğüp 
uymakla, ona kitaptan 
alınmış formüllerle sal
dırmakla olmaz

MeaU. genç arkadaşı
mızın söytadiğı bütün o 
şeyler, formüller olağan 
üstü doğru. Hepsi doğru. 
Ama bunlar MarkrizmVn 
alfabetik doğrulandır. Bu 
nu bilmemek, elbette sos
yalizm adına ağanı açmı- 
va insana ’urin

Abu  bunu bilmenin, so
mut olarak 1070 Türkı- 
vezinde ordunun lam de
ğerlendirmezini yapmak 
için yeteri! olduğu iddia 
edilemez

Somut, objektif olarak, 
bu ordunun daha 10 se
ne oncc bir devri m d. 
poltlk devrimel hamlesi 
olmuşsa. 10 sene sonra 
bunun »ıfıra İndiğini id
dia odemeyta. Sonca, he
pimiz Türkiye'de yaşıyo
ruz. Yâni. Ordu fosilleri

için bir samanlar işçiler 
tarafından sevilen Ece- 
vıt şimdi işçilerin geniş 
desteğinden de yoksun
dur Parti içinde sağ ka 
nadın ve kaşarlanmış po 
Uttkaıılann çevireroğı 
dolaplara dayanabileceği 
de hayli şüphelidir . Ay- 
nca Ecevit *>n konuşma 
sında bile içinde btr sürü 
gerici parti olan parla
mentoyu savunmaktadır.

Bununla blrüktc ) r o  
vıt için her şey bitmiş 
değildir. Cin» findeki *a 
mimi sosyal demokrat ha 
reketl örgütlemek 'çin u 
«stalikh olarak ama asla 
taviz vermeden çalışırsa, 
işçi sınıfı au*v»lı»tVn d* 
mini ma program ve de
mokratik fÜçbirliği görüş 
leri üzerinde düşünürse 
dürüst bir »ntı-emperva 
Ur t çizgi izlerse önemli 
■ayılacak bir lı»>rketin 
t* msilciaı olur ve İleride 
poHUI kadrosu ve davan 
dığı tabanı ile birlikte. 
öıxü Proietarva'nuı müt- 
tr rgl vc cephe arkadaşı 
rlarak gerçek demokra
siyi geliştirme>v yardım 
cı olur.

Mao
«ItetUrnfı S «O/fnAal

durulsa# btınlı*u«ter Het# 
Hııvlıetna d# OsŞu P«kJte»n

e#pS«dlnd»n henû# •#• «#On 
^•kuntetetii

807te Hyiı» nUr. a*#»«l 
•Utlar» « « » » s ik  «<.«d«ıt s». 
kıl»te# klmlkn %t« SSfte »• 
rrop hsltrter CVslıa »o»7#ı 
•te y ter «nenk dlfstektlkte 
'.#sai#a»a kftrtne I i i m m I  tu 
Kt»« m4»ll çıkar knenfdn.» 
«dnnu kiyte cZs»* htrtaa»
«fnU«<>veıu V# buta ete» 
Wec«k»«f. FskUtft» konutun 
d* ge##l | t f e  »Sairr «ftytr-
n.ek jfoho* g*.(ısişlerdir 4.
« i t i l  H jlk l ıM *  bo kraadn 
r*«t bir yorum fetirmeöeo fi- 
yAknlt Uflar v# IkUyilk rtm 
telerte W r^tetlrmefe Quk|. 
mnktaArlar

tet# butnd« •»»(«%»/ M# 
•vuterte Uşılı nıaudıMk uç
sokur» dfŞttelIk .

Nikson
' İU*taraf. I %•« tndal

ç-nrteŞ'r Amerikan Fmp#ry«- 
ftn ı'sU  f  »a yet tense alktş 

I».

•  pemoktaal karta, hukuk 
**te»r»Jarı k'mbtttr kanın d# 
fn ıfU » tta iç llı

•  AOD. »T.ûtlenkterirj.e >«r 
dm. «diyorum tfly# r*du n n  
rHndtftrgl yerde kora Mr kOy 
halkını Ndûreo («fm atf. »ff»t- 
m«kt#d*r

r M T .a  r ı ı ı  r  s
II \ IA I .I I IM M K
ABD hu dnaytiterta raaa- 

•m» faate« İte M#tnek(»4irter. 
ro d ik» «ek Mroee#kUr.

DQ*y»m» dön bir yu m » 
kol m Ioo Knperysltet Aman- 
kn» Ordularını *»Jtea Halklar-n 
ro aosynJIst 01 keten» devrimel 
r V l  slknyl » f * r  yNuod» dı- 
m f#trr-n#kted’ rtet

dcdltümı InMnlarU. or- 
dunun ârrrtmd 
nı tenuil eden Orda «eac- 
l'tl'nl birtnrinr k&nştır* 
mek İCİO elimi ide hiç Mr 
yetenek yok. Tem teni
ne. efler gerçekten der- 
rimdyark. o gücün o ge- 
lenslinin bugün btıim 
letn kuanılmue gerektir.

Kaatnmtya gelince : 
he. İşte o B i n i n ,  geyet 
kritik btr moment İçine 
ddçüynrue Ye o geleneği, 
küfür edip. —hiç değilee 
vehklr edip,— keryunııa 
■larağiL Yehut önden 
vererienmemn. onu ke
ren menin yol ten nı enye- 
ceğu. K enenmek gerek 
otduğune gfirc... Çünkü 
o «Ot te lekeye gchr Mr 
güç değil Heni. erke- 
d . . —im. bekin: .Stlthlı 
mücadele,, felenden beh- 
•edlyorier. değil mİ? E. 
m;4h te onun elinde. O- 
nu Me nemi hiçe eeyıp 
te. (tarrimdilklen hehne 
ilebilirir - Bu. he velin
eoo kerteel olur.

(Devemi ver)

Türkiye köyü ve Sosyalizm
<W#»V»rmC\ t « }fU k l 

ro Ortaokul «rrtmterini» l*n ir »  «rnAUlı fuaşten Urdcsti- 
ro F*r»teUlŞ« dAo»r. ro bu paraMUk »oa tetaUoUktero d »« 
SSfitecak Mr tntlaaraU ytrür. Bu toM Mrşrydlr. Pek iob4 
cJ.mra* «»T te r s i yıltehods NOfkı ro Ck fltı jr#rUr ua> 
krars. bu «kooomik grotteytş» « t  ourab nkal rorlmterta'a 
^falnıaudır. N»tekim Isrsş  anansa dofna. nkoosnıl gr»- 
Ukteri yOks-ltmy# boşUrkc*. f tm  t*r«U». okul graflkteH 
olca»«uya başlar _ Tek «sal» Kulttir gidişi. lizanBil t^M** 
s# mı olmuştur. D#m«k KKONOMİ ite KÜLTÜR «ruam», 
başka kalbalar girmiş, başka »iki y#pn ışirv

İlk ro Ortaokul »trlm kn AUldrk yaşnrkro MrMrtae 
a t cro*. ilkokul ronml çok dOştklOr; oadan «oar» laSaO 
Oa hır İlkte her İki okulsa ««Tlmten pnrartelteşlr. Tlkokui 
rorun* İki katından doka y*kn#fc otur Bu. loflaTaba AU- 
tlrk  tea çok kOltOr» Boam rordtŞtai mı şfotertr * Oroiş 
ca*t» m ya l »layten. m ys l mahal de ateslar. sırf bişlte- 
r s «Şiikntertte bağlamak. a»Uo»yl ankeş yartcM go»twaak 
otar. Gerçi IMS yılı İlkokula gtdoaterte * 7(0 *1 olâüana 
yOadnte 7.Ş Dmo. I»t0  jnk Mrdtei İFS İM İ yılı İ L İ * .  ISU 
yık IJJe  çıkar; ku. ls ta t  h o m i  açıla* «İlkokul Sofer- 
bart*r» Oaertn# ctettm tçttr. teterterilk. tlkokui roateüal 
bir maairoU vuruşu İte İM katara çıkarmıştır. Ama w fw » 
hşrtrfı gerotirrols d» Oha* âavaşı SaOadr ekmek m*-

H«t *• olur m steno. Savaşı»» şoc# tUokuUte okuysa- 
terin >Uod» Z llş 7 «ı «OşlOkte d^temn nkrlark-a. Savaş 
y ıllın  t  UA l l ‘t dŞHaam almıyn haşteauşur. Bu sai kSyde 
kflttOro dettekllynank ekonomi Imkintensıa iki kot a n t l ı 
sı vtu gdnt»nr • Hayır 1M0 ile 1ti3 aramada «kitea ymter 
hrot# b:r kadar 1% 19) asa kn ıştır Çocuklarımı* Oha* Sa
vaş» İte doka mı rokıteşmlşterdlr * İki d» olamaz.

Bu durum. M ltfr  «sırtsa. dŞpvdna doğruyu teMi ve 
IktunB m beş işe Rgate. »ooyni ro poltlk nmaçtena «U t 
vnpotUdlStal # vd » vurur.

Netekkn. »bononu ite ktUtUr »nrtmtela a t gtdm ikinci 
Oksa Snemşmdna sonra da durman Savaş Mter MUnaa 
•kortnmi gvHştmt »Ofu. ro »kfte» yrotetr» otena yökroMrkaa 
Ikodufteruı verimi hem»a dSşmlyn haşlar

IrdaO b «»la  IhtMord» knlundutuft» r«r». bu gaşitem#- 
d» k»ş* dıteftnia pnk as rol oyandıfı oaloştkr ÇokşortlUUk 
nl t#t#p T Derke* DP IkUdan (nltr Ekonomi flakltetert 
oyar kaldığı »Şytea*Tn#aa# d», okul vrrimten «koooml gidişi 
•te nUt«t kabul etmlyrcok kadar kOySk Şlçdd» alçaknıya 
Loşlar. DP'nın İktidar» etki yapmıyn hoştedŞp IBM yık 
Ortaokul verimi yâatte l » . l  v# tlkokui verimi jrttede İLS 
•k#o. 1967 yılında Ortaokul verimi 14J>. tlkokui verimi 

dtşor. Çtska kopan Un • (d ft ln m ly  l U k n * »  ı mit- 
yoodk t  kişiyi gŞktere ok»rm ış 999 Mn 9W kişiyi şaşkına 
çavtrmlş olduğu Içta. vAdtdlIea «Narin UıikkAl». vtdedtteu- 
ten yŞade 1 İU & dohn aş MUtOrlU vâ<tettenlen ToMiada 
■uçlnsr ropmakl* mm uç taşmıştır
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Sosyalist
DÜŞÜNCE ve DAVRANIŞ BİRBİRİNDEN AYRILMAZ

HALKIMIZIN KURTULUŞ 
KAVGASI GELİŞİYOR

Derlenişin yolu
«IWntMH Drclmlt* k«an*ıuıte c ilt l i  •*- 

ftltfto  kMYiİMiTMV. I* .  Hikmet Hıulnmlı' 
mm >Hm M  TUR Hateamda . » İ ma*.
Knprtal ra Türkiye» k M tl« kM İm M ta w a -  
İm  m m t m  hu k «N )k  H«tll>dt

w%k ta n ;a  aktâraak »«r t l jto , bu ı ı ralan da

Ç «teo hOylUVu t )U M  Düşleri IzşlUİ »4#Um. 
Yâni her LMtlrr.j K.-mitral fc**dl cra reainde 
Uyanvj K. mltekrl u|lâ»iB. Ama kar» halkla» 
>ı|U«n lUlfea E l'et gençterınlaln boşum» 
üvtünd* yen var. O» lan o «tevrhuei atıkmlan 
elDett# vururu | «t olarak kar rama* teki f * n  
öndedir A arak. < atara «a  yırAn» almak içi*, 
bu «terlen işte TV/kıya öiç(tedad« kar Kamlta. 
Halk »Jyaaış Birlikten. Kumiteteri. — »a M a  
verilir»* rartla». _  tuaUn »a l Un atar V* kir

Borular h«şl bu Altıacıaı D evn a i Dar- merhem defni b»Ş lamlara

, TUrtÜyu*»!» ddet kir yama
da tşçttee. köy teke, gwçter. 
dar suMrdUr m »M 7U a «  ra 
yerli artaklanaa hnrşa ah a * 
dala adıyorlar. Oruvtec. mat
lar. kay katur. »ütingter jrüru-

laya alyaal m tende I# denir. 
lU.ka bir deyişle. *m#kçıter1n 
iktidardaki aomururo «geme» 
tıaıfUn İktidarda a indirmek.

vAip Türkiye'yi bagırnurhtına 
kavuşturmak v» kalkın krmdl 
•a dAaaadal kurmak kân 
tıklan mkradaU «IT A d ! İK 
TİDAR MOCADKUEdİDİR

HALKIN nrZKNİ 
HİTABI üCCADKLF.TLd 
K l d f l . fR  i

fa  hktda «maket ataıfUr bu 
»OmürO dumalnl dadUUnnadm 
gerçek hürriyetUrla* yani U r- 
tubıatanaa kııvvy.m.ıUr Bu-

Dedenin dedikleri:

HALK DERSLERİ
.y u a n i ı v m

İŞÇİ NEDİR
1 — f$Ç| TÜYDEN CILIZ

Ncvgili Ih * - Köylü - Eflanf kızlarım. okullarım 
ve kaninyirrinı!

Sızirrt ne zaman gözüm önüne gelirsem. hep 
imnuığa b rav U r im  tın . Yanık yüzleriniz bana ıra
maktan ak evdir. Altolarını/ bulutlu gökten açık 
grdftr bana ÇYaktt çalnur. j ı r a l ın u u f .  İçiniz •nıak 
güney ioprağınıtx*ln açan, gtınoy* ak nyık gülücük
leri naçan paıuuk gibidir.

Trk tek her If.rtnU. pamuk tpUğimlrn zayıf, 
davaJukHUsnınız. Ama, niai ayn ayn gören yoktur. 
Çokluknunuz. lUr kozamn pamuk tüyleri gitıi. Iırr 
h)rrtndp, her köyde onUrm/umr. yüzIrrrmlnU. 
binlerreHİıûe. Kanaralar gibi bir arada kaynasın*

Ve tüy gibi yüreğinizle > unuryankninız. Sayıca 
>u/untiz bîrden tutukla, elde kalınanız. Biner biner 
yakalatmanız. da>antnaz kopuv erininiz. Pamuk ta 
öyle değil mİ? Sertçe yel eme, pamuğun her telini 

alır, uçurur, örseler, kiraz, atar.
lUr saman çöpü, pamuk telinden hin kat da

yanıklıdır f'a/nuk tuvceğizinin boyu İne, birkaç mi
limi güç aşar. Az çelmeniz, hemen kırdır. Üfttrne- 
nfts kaybolur gkler.

Tek tek. m  isçiler ve köylüler de öyleniniz. 
Toplum İçinde. Iraşiuı her limandan çok daha dava 
nıkatz, çamd/NLiıiz. Bir gün Ue gitmemeni/, kendi
niz gibi, çoluk çocuğuma da aç kalabilir. Hastalan 
anan, İliç değil, bir kaşık çorba güç bulunulma, 
dümeniz, kefen panunz çıkmmıyabüir.

Ilele isçiler? İşçilerin .yufkalığını hiç sormayın. 
En züğürt köylünün. bn> kanş toprağıyle yaran 
öküzü varsa, az çok l>ir güvenrmi bulunur. Ağaç

tan saltan uydurur. Yiyerek arpa, mısınnı edinme 
jolnnu zorlar. O haliyle köylü on ma «an da. ölmez 
de. Sürünür gkler. Ennaf ta öyle gibidir.

İsçinin Ur mezariık toprağa girebilmeni içh» 
hHe belediyeden (tanıyla toprak aatın alması gere
kir. Hekimlere koşup İzin alması gerekir. Bııniann 
hepsi para pul Üter. En müftü» muaf, eEndekl ay- 
KMbyia. ufak tefek Işçik becerirse, ne mutlu. Kuru 

ekmek parasını kendi kemli ne çıkarabilir.
IşçAnia. ne karanlık Ur izbe dukkânnğı vardır; 

ne Ay çıkaracak âleti kalmıştır. Itir Inşkan işgücü 
nü kira İn ma dik ça, kşçi çalışamaz. İşveren müsaade 

ranr İşçi d-dinerek yaşıyamaz.
Bnştn işçiler, köylüler, m uaflar: hepinizin If- 

lâhtmr kesiktir. Hayatta pamuk tüyünden nlı/aınır. 
G e l Aşçlnlnld hr|tin!zinkinden İğreti, saati saatine 
yaşamaiftrr.

Köylüler, rsnaflar: hefiimlnic.n alını u/jsi er 
geç işçUeşınrktir. Her gün köyünüzü. dükkanının 
Ih rakı p işçi olmak zorundasınız. İşçilerin yaşiya- 
lılknek i « j j  her saat çalısmava katlandıkları yer
ler. dukkânlıktan çıkmıştır. İşyerleri kışla genişli
ğinde mağazalara dönmüştür, Çünkü görerelderi 
ks ancak, cana varılan dişli, azrâilden korkunç ma
kine adlı kora kora aygıtlarla yapılır.

O ralara, işçinin çalıştığı yeriiere. ha deyince 
giremezsiniz de. çıkamazsınrz da. Mağazanın kapı- 
»ı. kışla kalasından daha çetin nöbetçilerle kesik

tir. İle r  İş Utiyenl makine canavarının içine sok
mazlar. İşyerleri, çalışanın babanının malı değildir, 
işveren lütfeder de sizi çağırırsa, gecikmemek İçin 
koşarsınız. Üutmn: boyunuza, poşunuza, yasınıza, 
dişinize bakar. Beğenir de alır işe, İçeriy e soknlar-

l le m  de kaç günlüğüne? Allah bilir. Yahut, 
şeytan  dah. bilmez, simdi başbyan İşin kaç saat 
sürer eğ in  i. İş. gerçi işverenin çıkarma bağlıdır. 
Am a. işveren de I»ilemez bu isin Deriye varacağına 
(.ünkıı işverenin ç ıkan  da, topluluğu kıskıvrak 
bağlam ış olan, gözle  görü lm ez, elle tutulmaz, her 
yerd e  hâzır nazır a lış -v e r if pazannın dalaveresine 
bağlıd ır.

DEDE HANDE

«a  ya yanak içi» ya»l edmdru v» 
buIOib duaaslnl değiştirip kslkıa 
dsaaadıü kuımtk içla ifÇlter. 
yohzul höytVler, hüçYlk Ureti- 
rüar. dar gvlirllter jrssl lum 
rroakçllar, devri»*! *» Harici 
aydınlarla kirlikt» sıûcadaU 
adarlar

SİYAHİ MfCADKLKNİN
onctbC t«ct aiNiriDin t

t«U  hm aiyaai İktidar sura- 
deiaaiada i k » eaaekçt kıt-
lalaHB öneüaOdur Cûnku İş- 
çiler kullandıkları araçlar, 
fabrikalar üaaHsd* tak lak 
mülkiyet kurmak peşinde kov
mazlar. işçi anıtı m  büyük

çevrelerinde a m k u ı oldut* 
kadar ç*k tayklUlUaıak o  
(«<> k u A  Paniatal yaratma

partiyi daparm lıkr.

<1 atıllardır 1*0 «a t fı parti »ini 
taşkll atmak Kla earüa kaşla 
çaitşaa kir » * « (  aaayalle  ay  
dia vardır 1*1 »a t fı  Partiai 
kam bu aydı alana, kam külac- 
k 1*0 ü a lM to rM a  kam da 
aoayaüat taarlya laaaauş külün 
*«aak<l klşilarta aktif va 4a 
yaatşaaaJı müeadeUatyto kuro- 
Iaraktır Şu hâlde bir yaadaa

«koaomık v« damokrauiı kak
larımız ıpa İp yervaıiade anli- 
eadal# adalim Fakat 6kör yaa
daa alyaai bakımda» bUlaçlaa- 
mek. lu Işılanmak tşta pay rai 
«âatarellak Rlrafımıadaki 1*1 
va dlfvr amekel arkadaşları
mızla. dalma bir araya «atellm. 
tartışalım

ntRI-Jşr.LJM TKŞRfLAT- 
LANALIM

VirCADCLKMÎZt KtRLEg- 
TIRKLİM. BtnUOİMtZt 
Kt-^TCTUCTCD! VUC1J M

İşç i a n ı n  f a b t I hI içtN
I Z i m i E R  OLALIM

la birlik va barabarUfl kuran. 
*a çabuk va aagUm taşkUAUa-

ÇunkU 1*1 aızofı «zaman a>- 
njflan can alıcı aohUaındaa 
vuracak aıntfUr. Kapitalizmin 
hatun bir miktar «aliştlât ul- 
kemlzda >(MMa eırufların ka
şında büyük aarmay» «aklp- 
larl »alır Va bu büyük »arma
ya »anayl dallanaı. büyük ka
pital lat toprak Ifletnaalertnl 
kontrolü altında bulundurur 
fşta 1*1 ■  atfıma aktif mtea-

İŞÇİNİN
K VfirR  ARKADAŞI
TOKMVL KO YLTI»f R t

ItO «iatfıma m  yakın mbC- 
taf)*t YOKRUL KÖTU'I.Kft- 
DİIA VaaaSJ koylular M n i 
toprafa asklp «Ua MM Uprm-
f l  kendisini zeçtndlrmey» yet
meyen. bo nedeni* »enenin be
lirli zamanlan oda tan m l*ia l 
olarak çahşnaa vay» banzer İş
ler yapan «on daraca fakir köy 
Kilerdir

t * l  aınıfıaıa emakçl kalk 
kı Ur la rina öacülOk adabilmaal 
K İ» harşaydan öora handlatnla 
teakllâtUnmaaı »eraklr Hu 
teşkllâtlaama »cndlkalar şat- 
C*v*a1nd« kalıma, yatarll da
ğıldır Çünkü »cndlkalar Bade
ce İşçilerin ekonomik r t  de
mokratik haklan tpa kullan- 
dikten örgü iterdir

Halbuki bu düzaa İp ad a da- 
ha fazla hak ekte aimak İçin 
yapacağımız ekonomik va de
mokratik mücadele mcaateyl 
kökünden halletmen. BömAni 
va baakı pvaa aûrer ftdar 
Ancak alyaal m ut adete yoluyla 
kurtuluşumuza kavuşabil! ria

Kiraal mucadaleyi yurützaek 
Kin tea alyaal bakımdan taş ki
l i  t Unmak »e re kir. Yani bir al
yaal parti İçi ada va «trafıeda 
toplanmak «vraklr I«ta aoo-

Zdr» lşteyea ra 1*1 aı cifim a 
an kUlnçtl. an fedakâr fertle
rini teinde taşıyan. İşçi aırufı- 
aa bndorUk «dan partiye IfÇ j 
MIN1FI P A R T t »

ÖNDER sİ VASİ 
TEŞKİLAT :
İŞÇİ SINIFI PARTİSİ :

Ancak bAyte bir parti yok- 
aul köylüleri v# dlfar emekçi
leri toparlar, teşkilâtlandım, 
donatır va alyaai İktidar tn6- 
cadelaalae eavkadar İR İ aıatfı 
Partiai olmadan İşçi amfinin 
önder Hâl zarçakteşman tşçl 
Sınıfı Partiai oluvadaa Halk 
Kurt alım Müradeteei zafer yo
lunda. emekçi halk IkUdan o 
'unda Itertlyamaa

OOREAİMİZ r  \RTİMİZI 
Kl ltKAK İÇtN 
ÇALIŞMAK

Devrimci S tu tıa  Öncü Dcrg si

Halkın Dostları
İS rü S am  Ç t k iı (NUab 19711

A Dahramoglu : Dörtlükler t Lâtin Amerikalı Ozan Joad
Marti : «Urlar / M Balsa : Markatem Hümanizm Dafüdlr / 
&  Bracfct : Protetar Haşatı İçla Bavlar t A. öuyaloaar t TRT 
Tanşmaten / N Sahrana t TaMuSun Kf m ı »  Oldu#* Yıllık / 

Bakir Yılda t Bedrana (Öykü) / Taa OraJ • Deaaa 
Yıllık Aba oe»l t M Tl____FK. BM — lata aksi

laolş Kamltaal va Halk t >amy GBçtert hak 
kanda

Onun hakkında, işte HoayalzM («aataaıala 
v» trsn  deeLfimia Ipalalık ve Pakahbkla 8a- 
vaş Derneği ala ve Tartkaad Madderlk Tayın- 
ten Yu a topluca hlr küçük broşürü şıktı Anar
şi Vah. Râyük IVerteaty! şvrek

Orada teklif edilmiştir kir Daerimıl Dar- 
tente yapılma Bunua için pratik. Fazla ay- 
r m Ulara tamevnak İçla işi hnaUteştinnak lâ- 
rnmdı. Bir Proletarya Pazttetala va PraArUrya 
hinnçll hareketinin Türkiye'de dogmam için 
Anca Darlanış lâzım Dvrtealş İçla d» e» pra
tik yol her nerede bir örgüt vares. Tahıl FV 
aaaa-Kapital v* ötek! Antika Te feci-Bern ntka 
«rpülteri aşında- Çünkü onlar »epeden urnafa 
«atan örgütlü OrfütaOa öten halk yığınımın 
Hu örgütaüztüfe rafmea. halk yıgınlanmıma 
içinde. İşçiler ve köylülerin içinde nemde Mı 
örgüt varan, hu örgütün içinde hir Bertesi» 
öruM Sl kı/fuLeua Va bu Dertealş Komitele
ri. boffÜB İçin falan adreate bir nakta gA.te 
rümlştir. o nokta ila tamsa e lala. Türkiye öl 
çdaünde bir drrtealşa gitmenin yolu kamrten-

Keadl çevretiada da.. Faşizm çokça az£iş
teşmiş tır Meşru »avunma gerekir. Ama b« 
»avunmayı yalnız zavallı bfr avuç genelmizia 
om saten aa yüklemek çok an netice ter verV 
yar. Blnamalryfc. halk ytgıatenmıa Ktnda 
Devrimci Dertecüşia aavuamnmnı yapacak, iş-

Halk Uyanış Güç »eri yİ» Devrimci Derteaış 
Komiteleri hakkıada adylıyecrftm genel «özler 
bundan İbarettir Fazla ayn a Ulara girme t  n
pratik yaran yok. Çünkü hu âdeta kehanet ta 
olahJlr. Soora aomat olmaz, çok aoyul otar. 
Bağlayıcı ötebilir, fazla aynalıya gtrvraak.

Oyan h»r a** n Um izin, her bölg-m lala ken
di orijinal Uşk» • çehşkiten var Onu* K‘*<M 
> aşıya» arkada fiammızın. kete Örgütlü ota ste
no mallak kendi terine göre orijinal güvüştee» 
olacak Binaenaleyh o Komi t eten a humlnpiB- 
d» on ter oı da kendi aomat şartlan İçinde, ken 
dı Intel yallfteetnl. girişim güç terini alabildi fin* 
kuttenmaten İçin, yalnız birer genel yönelil ve
rip. cilan kendi çaplan »da kendi çevre terinde 
ut edikleri gibi aerSea» glrlşlnıte bu d»rtemişa 
yattkmcı olmaya arvketmek İlam

Onun içle fazla ayn a Ulara girmedik w  
girmiyoruz G ırmak t r da fayda yok. Ancak o 
dertenişter. Dertealş Komite teri «alana kur
duktan Halk Uyanış Güçleri temdi çevrelzrm- 
d* gördükten olanak Un ve başardı klan örgüt- 
leamelarl tnerkeae doğru yavaş yavaş gelirdik- 
çv. elbet TÜrklyv »içüaOade Nr M jO '. Herke# 
Kaaalte-mm teşekkülüyle. <i*ha yml kir örgÜL 
teamae meekalealn* geçmek artık günün mana- 
te al kalma gatecektlr

O broşürde aaUtmak lztedtf1n.U bunlardır.
Zaten vuktlmla de dolmuş aaylUr. isteniyo

rum. arkadaşlana bu aoktada başka. Pekâlâ.

PERTRİKS GREVİNDE 
97. C l G UN

işçinin soluğu 
TÜKENMEZ

OZ SÜMBÜL K l MAŞ İsçileri: Grevde US. gün. 

ŞİŞLİ YÜN t*c*"1: 14S. gü■

ÖĞRETMEN ÇORAPLARI lyçilrrl: US. gtıa

PETRtX: 97. gün

GRlNDtNG: 91. gün

OKİŞEIIİR ENTÎL lid eri: U . gün

I NI ROYAL: 77. gün

ADEL KALE IşcUp»*-: M. gun
ET ER.M T İlcileri: 45. gün

Yukândm verdiğimi* bir kaç örnek, işçi sınıfının 
rkonomlk-drmokratık mûcüdrlmtnin geliştiğini, ütgün- 
nn fndcıdtlü azminin y* dayanışmaaının geri finül- 
mcyccrk boUuUara ulaştığını gösteren yeni yeni ör
neklerdir.

*  Hakaıziığa. zulmü ve «ümürUye karşı başka)- 
dinlim

*  Mücadelemi* en geni? İşçi yığınlarına va yalım
*  Eylemde otan işçi arkadaşlarımızla dayanış

ma içinde olalım

Çünkü bütün halkın kurtuluşu, ancak ve ancak 
işçi sınıfının teşkilâtlı önderliğinde gerçekleşecektir. 
Bu nedenle bit işçileri büyük görevler beklemektedir, 
sadece kendi wn»fimizin dîni, aynı ramanda hütUn 
Türkiye emekçilerinin kurtuluşu, yokaul köylülerin 
hürriyete kavuşmalar» bizim teşkilâtlı gücümüzün 
onlar» seferber etmesiyle gerçekleşecektir

Kimdir hu patronlar *

Cihan Komandit ŞirkrUata 
pamhahâlan. Yeril • Yafanda 
paraka halan o* yapıyor bu aoy 
guaru çete? İşçi ter ta artından 
milyonlar kaaam yor Ur Nazil 
mı? Şlrlat. İS yıj «ar* 100000 
T L  «armaya İte kurulmuş Ştm 
diki av ran «yeter t milyoalans
UztOadc Aynen para babala
rım» dlN «teliz kuyuda» mlg- 
datertaa iadlrdlkterı milyonlar 
Ok çaban Naradan gvYlyoc bu 
• ş n  kâr? 1*1 gardaşUna nr 
uadaa.

Pakı bu. yılmadan, uzanma

dan P4 güodür birlik va kan- 
gardaşlor dayaaışmazı ila m â 
radete «den İşçi gardaşUna a- 
cijAm  telekten m ? dadaca 
kcodl haklanma çok a ı htr kı» 
mı olan OcretteTt»» * T L  M.n. 
Yası l * ı  gardaşUna patron- 
lorvaa oalUklon yvgâa# malU 
n olan tŞGt'Ç'tertaia analla* 
S T L  ilâve. Bir d*. İşçi kıp- 
mı»a (Tvaatkatıa karşı güraa 
İlk. İşçfterto aldık Un ücrvt.
yani parafa* lana* aattıkUn 
İ.'jC.UÇUrtai» fiyat» U  y,iâu 
U  T L  yi gvçmtjror Halbuki, hu 
aoyga»mlar çvlcal İR llm a ya 
ratmış oktu klan mallan gaa-

pcdlp glnbvgüa ramlar yapı
yor Ur tşçıter İçla hayat pa
halılığı Nr cchcaovm araU a- 
luyor Aldıkları Orrat gvçtnı- 
teri»» yetmiyor

Bu hadatrik bir hakkı büa 
ratmak Ütemiyor, aalk» para- 
babalan Hangi güç»# t e n  ya 
pıyarlar'  ÇUoM iktidar ad
larda. polUt. jaadarmaat. d*v- 
tetl o»lana tckdladc O hakte 
a* yapmalı* Yani krala kur
tuluşumuz B»du* İşçi aı artı
nın TkttdanAır işçi amiti an
cak, bilinçli mücadrteal gvtçnh 
bir alyaal partin ite iktidara 
gel# Ur

KORKUYORL AR
Bizi aömerenler. czen- 

leı. horlavanlar. yün) 
HALK DÜŞMANLARI 
birlerden. y»ni emekçiler- 
o*n. yani işçilerden, köy
lülerden. emeğiyle geçi* 
m  tilerden kork uyortar, 
hem de Ölesiye korkuyor
lar

•  S./im alın terimizden 
han hamam, apartman di 
itenler, fabrika üstüne fah 
rika açanlar, toprağına 
toprak eldej-enler birler 
den korkuyor-ar.

Bizim uyandığımızı, 
haklarımızı aradığımızı 
gördükleri iğin korkuyor
lar

•  Bizim B lR Lâ>H G I 
M İZİ TEŞKİL-A T l .AND I
ĞIMIZI Millikleri için kor 
ku>x>riar.

Fabrikatörler, armatör 
ter (kemi MÜıipleril. ban 
kirler, şirket sahipleri.

m ' -

Sosyalist
ü l'Ş O C E  «e ÜAVKANI5 OAZrrUSl

S&hlİN n  B«4yu u ı: l>«. Illkmrt Kıvılr'nılı 
Sorumlu Y u  İ#1«H MUdUHİ: llldayrl Kay*

İdare Y o l: LAlell C«d. Cdlkpalu Apt |/3 - 
Ankara BUroau: Sümrr Sokak. Vrnüa Apt. 

Daire 13 Drmlrtepe — Ankara

Abuar yarılan : Yıllık : S«l T l.
«  Aylık I 25 T L
3 Aydık : I2J T L

llmab So: Su IAMI I )  Haukaıu !)ubr>l

Baakı : Vatan Matbaam

-mllkçdrr yani büyük i, 
vyrenlrr. büyük aermaye 
uhlplcrl ue daha kUçük 
•¥•rmayr aahlplcri bizim 
£«lıren mUcadcIrmlzdcn 
korkuyorlar.

•  Trfrrlk-r, bralrvan- 
Ur harjaâalar, toprak a- 
Kalan, bu rrril MmürU ve 
1-Ulula t durrninln rr cr». 
-ona rrrrrjj nl bikllklrrl I 
C«o korkuyorlar.

Ç'TjlÜİ dev İri organla
rında. palitlka sah nemin
de fabrika ve firketlerde. 
mahalle ve köylerlmiıde. 
bütün ülke aa Ihında bu 
halk d Ham anı aötnUrgen. 
aıtnlak rezillere uzaklık 
eden, bu aömürü ve zulüm 
çarkını, kemik yalama 
karşılısında efendileri a- 
dına işleten, bu im'bdadı 
ve baakıyı admUrüeü aınıf 
lar adına, emekçi şımf- 
lar, yani birler üzerine 
uygulayan, «atılmışlar de» 
ran değişek, baden he- 
aap aorulacak diye korku 
yortar

tşçl Sınıfının şiddetle
nen kayganından korku* 
yurlar vnkzul kıt vb! ve kü 
çük üreticinin hızlanan 
mUcadeleninden korkuyor 
lar Devrimci Gençliğin 
yılmayan mücadelemi ndr.ı 
korkuyorlar dar gelirli 
memurların, emekli dul 
yetimlerin gelişen direni
şinden zulme, sömürüye, 
Hakaıziığa başkaldıran e-

mekçl kitlelerden korku
yorlar. Işjı Sınıfı Partimi 
önderliğindeki Halk Kur 
tuluş Savaşından korku
yorlar.

Duyuru
P O SY A U rrta  İkinci Orta 

> ayına başlama»n4aa bu ik 
na 15 rayı yan alandı

Bu zaman rarftndn |*ntşl«
y n  çnlışmaUnmıa mozrafln- 
rtmınn da R t n u ıu  jroi * •
«raftır.

Aynen gazrtenta çok yükM 
olduğu oormo] kir İşçi g0»ül- 
tüzün*. militana a fif  eridiği 
yolunda « jn a u  vteştiri al
dık
•  Bundan #«>nra garatnmta 

dört rajrfa olarak yayın- 
»anacaktır

•  tşçl ra halk militan M nara 
kn«trr>lnşmnnran yardıma 
oi«nak için teri broşOriae 
ha n rlan ma kindir.

•  G anelen in SotObu ra ete al
dığı konular »n»ıtteştlrtte« 
erk ra emekçi önder terisin 
vetlşmeaiol öa plâna aLa- 
cnktır

•  OtrayueuianmtB aynı za
manda muhatıirterimladfr. 
Bulunduğumuz »Aig*d*a 
yazı — raaân ve »takar

•  R O B Y/U rrU  Wte»>lojık va 
pratik baf kurunuz

•  Cteşttri ra görüştensin! kil 
diriniz.
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