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Saldırganlık, Parababalarını 
Kurtaramıvacaktır S deniz tubayı ordudan 

tlıldı. Bu te  yrttKtdı 
Bitim ordumuz Arrur» 
ordutu değüdl U tekim

■t MATT Vt

Gittikçe güçlnen nuf 
mücadelesi ortadaki halk 
çocukları Unarindn d ik i
li göatenneyn başladı 
Ordu ge°cUğl. >»tk« ot
muş burjuvataye karşı 
İlhandan tepki yapmaya

Kimin ağırır 
0  Bağırır

-1 diyorum Radyolar ağsına dok Mor'

sordu
1 — PARLAMENTODA V A S C »  ' AK'

Niye o kadar bağırıyorlar • •
Gülüyorum:

N ıtıd ıraa  Nkaır boam»..
Bizim «güzü» timaah gözyışlı. bayrı olun. «•  

maala taşlı Patavramentocutan Sokaktaki traan 
anlıyaauyor.

,__ Kaç aaat konuşncniJarr Gırtlaktan par
çalandı Nooloyor?

İliç. S Maddelik. 6 aalırtık bir «Mİ 1 ITI
RA • ya karıdık »errcrklrr.

«— M İ  ederler adama ÇMtadıtar nur
Hayır. oalar dedi. Uda SiMhb Kuşetler 

odamı deli ederler. 6 «alır yaaddar. !W gündür ►•- 
auyorlar. «SITASI TAKTI AKII.IJI.AKI> çıldır 
man ularlar da nebdnlrr*..

Hoylealne dr riymk ciyak’ Hep ayaı şeyler. 
Kim dtalıyoeek bunları"

«— Vardır kendileri gibi kurul kapaklan.
--- Va ordu?
«—  Ordu köa dtaleenlş Bu «ivrkOneklrrla İle 

mokraf k fala

27 Mayna, yığınlar* 
tanınan auıırtı ângürfllk- 
tan aonra darrlmct hare
ket yetişmeye yığınların 
ekonomik mücndrie»; yün 
yeçtikçş güçlenmeye hop
ladı 27 Mayam devirro- 
.-ı ooünttnün canına oku
yan yerll-yabancı paraba 
halan, güçlenen dlmmcı

Ve uıoan, kendi tendiae düşünüyor 
2 — DEMOKRASİYE Mİ. SÜNGÜYE MI 

lUSIU.-TUJtr
Türkiye'de politika aahneal hiç bu denU açık 

seçik Ortaoyunu na dönmemişti Kürrüye fıriıyan 
Politikacı, açan, ruh yoksulluğunun. yürek nelânlk- 
lığın yeryünnvlc görülmedik gülünçlüğünü veri- 
yor. İşin tuhafı da. düne dek bir işaretle Öğrenci 
yurtlannı gecryansı battıran, kıt öğrencilerin gıtli 
yerlerine kanlı Komando ve Toplum Polisi copla 
n aokturtan o «deh «el «açın» İktidar adam lan nm. 
Şimdi «Demokrnal» den kınlmalan. Her solukta : 
«Böyle llUknmrt nlmaz- diyen « Muhalefet lider
leri» daha at İkiyüzlü olmuyorlar. Süleyman Beyi 
düşürmek, birinci dilekleriydi Yapamadılar. Ada
mı Ordu düşürdü Hepsi birden kucak açıyorlar: 

«— Anma Sülrvuma Bey! Sea ytttia. Demek - 
mal Miti

Hanı ya. bu Politika oyuncaktan «Sandıktan 
S» lardı? Hanı ya. «MHİel ln M >  demek on

lar demekti ? Nerrle . Millet.? Nerede «tradeoi.? 
Kimsenin kıb kıpırdamıyor. Demek onlar. «Mille
te  İmden:» ne değil. Ordunun Süngü gücüne do- 
yamynrlamıış. Ordu Süngüyü halka karşı çevire
ceğine. Politika düzenbazlarına doğra çevirine*, 
onları hiç bir şey kurtaramıyor 

3 — HALKIN ALDAT1IJSI 
m SOMÜRÜLÜŞÜ

500 Fteano-Kaptetet adlı «Çağda»» Porobaba-
lan ile 2000 Trfeei-Rrtargia Hnanğm. E*of. Ayin 
adlı A okka Paraba bazı için başka türlünü de ota- 
maach. Onların «Demokrasi» didikleri şey. Haltı 
aldatmak palyaçoluğu İdi. Holkro bir şeyden ha
beri yok. Diyelim kı. Seçimden şeşime kanı kala
balıkları Davul suntayla nrVUtkp. madik başına 
topladın* «Adet bodur» diye, btrtirindea herge
lede karabeygirier kadar ayırtsız tönde çeşidi »tU- 
ynd Parti» lerden berikisine, yahut ötekisine «Oy» 
U n a  da attodma. Sonra, (aramada) göt kırpaanür

(toplum potta i teşkilât: 
kurdular. Devrimci öğren 
eller aokak ortalarında 
kurşunUnmaya boşladı 

Devrimci ordu gençliği, 
halkının devrimci karga
n a  görmedikten getenıeı 
<b W de ite adayı hıldi- 
rW ile Devrknd İşçilerin, 
köylülerin. ' gençlığı.-ı ya
nında olduğunu kamu o- 
jruna bildirdi O orada 
Uluslararası poratebata- 
nıun yayın organı Tünen 
şöyle yazıyordu «Türti- 
yede Soayaliatier orduyu 
iktidara getirmek istiyor 
lor». Parafaahaian ne ya 
pıp yapıp ordu gençliğini 
frenlemeleri gerekirdi il
kin bildiriye lana kovan

Ve nihayet «bekleten 
oldu». 12 Mart muhtıra». 
Para bahalarının çözleri
nin içine baka baka rad 
vodan okundu. Paşaya bi 
le «biliniyen 24 «aatler. 
yaşam

Muht uranın ert» afide 
devrimci ouhaytar emek
liye oevkedilirkca Deniz 
Genmiş ve arkadaştan 
Gemerekte bir bekçi tor» 
fından teşhis! «dilerek ,n 
ktltodıltr

30 yıllık CHP ma emek 
ton Nihat f>im. «öyle
den aonra Başbakan» ol
du Hemdr bağımser baş
bakan. Birde «Devrimci
yim deyip eylan yapanla 
ra. şana taya» deyip.» 
bilmem ne yapanlar* mü 
iade etmıyeerğım söyle- 

tikcmmel. bir 
olduğu tastık 

partileri

daa ayntabyan CHP li S* 
dı Koçaşla Statikte ka
bineyi kurdu. «Herşeyden 
rahneden hiçbir şev anlat 
mıyon» program n edin
ir okundu. Cümle batar
yan partileri programa 
güven oyuna hiç çekin
meden verdiler Yerli pa
raba balarının başı Vehbi 
Koç programa m-thiy* 
yaptı Bunu «öylemiv* r» 
gerek var? Gerek var ta 
bÜ [«rAbtbtbrının 6̂ « 
düğü program tŞSIZUK 
- PAHAIJ1JK Un kıvra 
nan işçilerin, köylülerin, 
tüm halkın talanım gevre 
lirde ondan.

«Ayineta Iştır kışinin 
lifa bakılmaz- Kabın* kı

ı olduktan aonra: Teknik 
Üniversite kapatıldı. Si
vas yurduna potla bazitin 
yaptı. Aradan aa dakika 
geçmeden elleri talihti eöz 
»<e komanditer, «ağa eoia 
ataş ederek yurda mldırdı 
lar. Kendilerini koruyacak 
hır şeyleri oimuyon öğ
lenciler yurdu boşalttılar. 
Yurt komando boauntu- 
iarmın talim yeri, talih 
ve cephane depoeu hah ne 
geldi Bir yandan potta, 
bir yandan komando bo
zuntuları, akutlara yurt
lara «aldırıp, devrimci öğ 
rrneıleri «indirmeye çaba 
lıyorlar. Tarihi gen ye dör 
öüraıek mümkün mu? Bu 
yandan çürüyüp kokuşuı 
kapitalizm, bir yandan 
güçlenen İşçi amfi dev- 
nmcitart. Saldırı, eceli ge 
len para babalarının çır- 
■ riçlırsiır

.SALDIRGANLIK 
TARA BARA LA KİM 
KURTARAMAYACAK 
TİK.
Kimliği. kim olduğu bı 

I nmıyen kişiler Mete Ha 
«•» kaçınp. 400 bin lir* 
fidye almışlar Pekinden 

|Den«t t  OarfaOa)

KALPAZANLAR EKONOMİSİ
Bflfnmcif Sosyalizmin aJfabosi frrn kçr: KkoaoraIk Ar- 

termitti on, TUrkçr : Kltonomi bellrlrndlriUşi adını olabilir 
Kkonomik determinizm: Toplum olaylarını en »on duruşma
da bellilendiren etkinin ekonomi temelinden geldiğini anla
tır. Ru hakikati 300 yıl önce Ibn’l Haldun açıkladı. 190 yıl 
önce Markn-EngeİN en kesin bilimiyle anıtlaştırdı. Gelin gö
rün kİ, Sınıflı Toplumda o olağanüstü yalın ve keakln gee- 
eek İlk, her gün bir yol daha belgelenmedikçe kimsenin umn- 
runda olmuyor.

I -  Ekonomi Asta) **ta.ğı
Egemen Sınıfla- «uyun başım 

k«atıkleri için. Sosyal ve Politik olay
larda ekonomi olaylarının yaman 
etklalne her gün yakından te f alan 
nı çarpıyorlar. Onun için ister isle
mez öğrendikleri bir ş e y l e r d e n  
ıtara ç ı k a r m ı y a çalışı yeri» r 
Carilikle büyük K a p i t a l i s t  ülke, 
tartn ne yaptığını biten İşveren po
litikacıları : YOayılUrdanbendır «ko
mota gidişine verdikleri önemi başka 
hiç bir şeye vermiyorlar. Para ve 
geçim işlerinde her zaman ayakları
nı denk almıya çabalıyorlar

Bununla birlikte l'-ert Kapitalist 
Ülkelerinin egemen »ınlflan. o bildik- 
len hakikati, kendilerinden başka
klmaecıklenn öğrenmemesi için en 
ınamlmaz «hikmeti, hokkabazlıktan 
kıyametedek «Ürdün!yor lor Doğru
yu bilmemeleri gerekenler •

1 — Emperyalist Anaıataa llalk 
yığınlarıdır.

2 — Geri ülkelerin Somürulea 
MUlrTleridir

2 — Hitam Tarobsbelanma Kör 
dâvüyü

Türkiye'nin, (değil geniş Halk yı- 
ğıntan). ellerine en muazzam Derlet 
güçlerim geçirmiş. • Memleketi İtere 
ediyoruz» diyen en kabadayı politika- 
cilan btle. ekonomik determinizmi bi
le bile hiçe saymaktan kendilerini a- 
lamazlar Antika (Trfed-Betargin l 
paraba)arı koca koca Uygariıklann 
yıkılışla nnda rkonomlnın önemim 
anlıvamodıklan için biç bir şey yapa
mamışlardır Onlardan hayır yok. 
Ama. • Ekonomi» d.-ytnee, ağttaann- 
dan bin «Ekonomi» daha çıkan Mo- 
ılrrn parahahaianmrı (Flnann-Kapi- 
t a telleri mi zı de. Uluslararası omuz- 
•loşlan kadar otsun ekonomi problem
lerini anlamamakta direnirler.

Bunun en saklı örneği, her 12 
yılda bir bindikten dalı keeercs yap-

Dr.Hikmet Kıvılcım lı
tıklan para kalpazanlıklarıdır Rar 
öküz bile, üzerinden düştüğü bir çü
rük tabu köprüye tür daha ayak 
bozmaz. Türkiye'nin koca koca Raş- 
bskaatan ■> bazit hayvansal korunma 
içgüdüsünden bile yoksundurlar.

Şu İkinci Emperyalist Kitre te
laşı «onunda Türkiye'nin para ha ba
lan. Türkiye'nin her vannı Uluslar 
arazı Parababalanna nazol tealim et
tiler? Aynntılanna girralyeüm Yal
nız o her 12 yılda bir yaptıktan Par» 
kalplaştırması İl» onun getirdiği te 
li fka ollüstlüklerinl göı önüne grtlr- 
mek yeter 3 belirti UrihU 3 Par» 
kuman İle 3 PoMUka yıkılışı şöyle 
aralanır:

S — Ririnri Kalpazanlık: (I IP  To-
ke idrak»!

IÎ146 yılı : «Türk Parsamın De
ğeri» Halk için ansızın, Porohaha- 
tan için bile bile, bavlaoa baariana 
düşürüldü Ardından CHPnin orta
lığı zılgıtla yıldtnaış Başbakanı Re
cep Teker kabinem tekerlendi Ancak 
bu basit bir Koklar yu Tartan ma* al
madı Trkparü çağının da ölüm çanı
nı çaldı. O gün. bugündür, en «Değş- 
tnrz Şef. adıyla tmtan L I. Paşa de
ğişti. İktidar mevkiinin değişmez ge- 
dkliei bilinen CHP, bir daha İktidara 
gelemez oldu. Hâlâ «Ana Muhalefet 
l-arttal» nişanım, bir emakllnia sos 
teselli madalyası gibi göğsünde taşı
maktan kurtulamadı.

4 — Iklar! Kajpsaashk: DP Te
kerimizi

IBM yılı Savaş sonu yapılan 
t. Para kalplaştırmasından tam 12 
yıl henüz geçmişti Demokrat! PorU 
re Devlrt-Hükûmst - Parlamento ba
şındakiler Recep Tekerlerin «Değiş-

yinee. «n 
başbakan MACARİSTANDA

öğretmenler birliği ve eğitim meselesi
T08 - Yürütme ve Ge

nel Yönerim Kurulu Üye
lerinden “  rulu 4 kişilik 
tar ekibin Macaristan! 
taymretlen’ «ırasında Eği
tim otamada yaptıktan 
inetarrre ve araştırma 
•atlarının bir kısmını o- 
tartarımıza «onuyoruz 

«Sendikam* 25 kişiyle 
yöneldir Bunlar yalnız 
sendika işi İle uğraşır. 
Öğretmenlik yapmazlar 
Mbb Îi izini» nyılırUr

onot o yıllar içinde yapı
la» İşler hakkında bıif» 
veren bâr kitap yayınla
nır. Üyelere ve ha»ka <!*• 
ğıtıbr.

Sosyal ve ekunomıs 
•vllşme bakımından «ra.- 
dlka da kendini bu <!u 
ruma hazırlar ve «vat 
uydurur.

Biz eğitimde doreltk' 
öğretmenin sorumlu oldu 
ğu karaşındayız. Bu ne
denle öğretmenlerin m e»

Kongrelerindi 2,5 yılda u-lekl ve genel kültürler
r vtaf.ılır Knnrrtartkfi t • . ı «  » » « . « l e v a _... u»ı..bir yapılır Kongreden

İşçi s ın ıfı: sabırlı yiğit 
disiplinli bir ordudur...

P.4RLELM.4NTAKİ7M deşi
len şn MUM kalede. Birbirimizle rilveirşrrrk. 4 yıl. 
talan e4M mnhaia kopar» kopara ylyr’lm. Çok 

(Dr» »mı Z. Aerlotel

Ülkemiz YerU-Y.bon- 
eı Finon» Kopitolm (Pa
raba batarının I rahatça at 
oynattıkları bir yerdir 
İşçi Sınıfı kşgBrteb çeşit
li bölgelerin, çeşitli işyer
lerinde btr kuruş daha 
telaya satmak İçin mü
cadele etmektedir Bu 
mücadeleler sonunda el- 
de «dilen her ücret fırkı 

nr» bir c»l
„ _______ bayat p*-
labtal tarşuın-la vok
olbtaStndr

EBat geçen paranın 
"taktan »e kadar arurza 
artta* bir kaç ay İçinde 
elindeki paran» aban de
ğeri piyasadaki flvnt ar- 
tıştan yüzünden eski de
ğerine hatt-i daha aşn- 
ğıem  düşmektedir.

Bu düzema kaçmılmar 
tezahürleri otan bu do
rumlar karşısında 'şve- 
rntasr işçilerin ücretle
rini İki seneliğine değiş
mez bir şekilde tankı al
tında tutmak İçin uğra- 
şıyoıtar Bunun için «endi 
kalır » -acılığıyla yanılan 
tonlu «Arieşmeler savcın 
de İşçilerin üereil»ri: 
gUnhcgflr artan havai 
pabolılığı karşısında 2 se
ne gibi uzun süre ile sa
bit tutulmaktadır

İki amade bir yapılan 
her topta Işaöcleşmetanin 
■onunda o işyerinde üre
tilen madde fiyatlarına 
derhal ram yapılmakta, 
verim zammın kat kal 
fazlası gen alınmakta
dır.

Yoksa bu m «Böyle şef
miş. böyle gidecek» mi
dir?

Hayır Pıra babalan de 
kria içindedir. Ne yapa
cakları ra şaşırmış durun 
dadıriır Paraba balan
zatta yapamayıp ellerin 
de büyük ölçüde mutlar 
biriktir, alıcı kitle*-un 
gitgide yoksullaşıp (nal
larım alamaz durunu gel
diği içm fabrikaları ru vs 
kapatmak yahut ta tfias

etmek durumuna düş- 
■üşierdır

Son »a mantarda yapı-
lan grevlerin 2 ay. 3 ay 
sürme* bu yüadmdır 

istemim ücret fantinin 
çokluğu önemini yitirme
ğe başlamış» •: Hindeki
birikmiş malların tüketi
mi için İşveren anlaşma
ya yanaşma maktadır 

İŞÇİ arkadaşların bu 
ytedetı vz|acakkn gre
vin etkili olabil mata için 
mmanın Ivı a vartamı 
lan Marndır 

işçi arkadaşlar kılıcı 
nr zafere ancak iktidara 
ağırlık Koymak, iktidara 
geçmek!- ulaşabilir 

Yake-ı yapılan toplu ta
(Dr» «om «  Aarfatei

nln arttırılmalı ve btlip- 
scvıyelerinin yükseltilme 
M için çailş«Ts

Okulların toplumdan 
isteği olduğu gibi, top
lumun da okullardan ta- 
teğt vardır

Mocartaunda bu denb 
eğitim aoranlaruıı 70.000 
öğretmen tartıştı Ayrıca 
Sendika Genel Kongre 
sinde. Gençlik OrgOtür- 
de. Kadınlar Blrliğindr 
tarüşıkli- Sonra bu ko- 
nodokl görüşlerini bildir
diler Bu bilgiler 30 for 
ma tuttu Önümüzdeki 

i De» som a Harfse» >
TOS varatmr ra l « » H  V>aHb» « « « »  l l * l l  Ma«a> 

Ogr.uscal». auttat ı«a H 0u»H>W Oirilkl»

İPSD Kongre raporu
-  III -

Pahalılık
İşçi sımfı partisi nedir ?

Vatan Partisi
Tüzük ve Programı

Y A K IN D A  Ç IK IY O R

Büyük em
lâk sahiplen oturduktan 
yerde şehir genişlemenin 
de ve bayındırlığında, taş 
atıp kollan yorulmaksı
zın. havadan milyonlar 
toplıyacaktar.

Gene aym vurgun mı- 
kanizmaaı. bir yandan 
MjMaüa ürünlerini yok 
jiBhfBB alacak. Onu 
şehir çahşhaıOan— atez 
pahasıyla sattıracak Ör
neğin fasulye'nin loptan 
fiyatı İstanbul'da 1070 
yılının V ayında 240 ku
ruştur Avm fasulyenin

perakende ftyztı OTO yılı 
VIL ayında 503 kuruş
tur. üretmen köytü bir 
vıllık emeği ile ten i ye 
sini topUnayz ISO ku
ruşa intan, kendini mut
lu en yiyor Aracılar 350 
kuruş kazanıyorlar de
mektir.

Daha ıraklım: aynı fa
sulye yabana işverenle 
re 1070 yılının gene VTT 
ayında rearo»» 231.9 ku 
ruşa «alılarak ihraç edi
liyor Bu inanılır şey 
mı? Toptancımı Mayıs 
ta 240 kuruşa toptan sat

tığı fasulyeyi. İhracatçı 
•ıs yabana gâvura 231
kuruşa salması olur mu? 
İhracata fasulyeyi Top
tancıdan si rken 240 ku
ruş öderse buna en aa 
yünde 10 kir katsa: 204 
kuruşa. *  20 kir katsa: 
288 kunta» müşteri bula
madıkça ihraç etme meni 
gerekir

Oyna bizim habncsn 
ihracatçı 2(0'* «Idığı 
fasulyev» gâvura aldı
ğından 0 kuruş ucuzuna 
satmış görünüyor Kilo 

ı D » « »  Z Zaeıoda)



tayta: 2 » O M A U S T IS Nloon ISTI

SOSYALİZM TARİ Hİ Mİ ZDEN 
T EORİ K BİR BELGE

n < K «  raroa»; On.
t *oct -  *mıf u ı* llm . 

ancak. mmtt IUtklt*n» o* ( to* i bir deyimdir o n  U 
m  <Ubt m raılM lırtlım

•mü IBŞkUmt <k,ymro bürüt, b a k m  in a l ı  olf 
n k  bn  Uka u t  ra <M»rm>rl* bar aoajtnat orfüto Klt. 
bar ParU k İ» ba«lıct uu aut maJ İlişki*: ranfcr

ı _  vm.ti.rtm bata» «tor» ma.wm.iti ram
rıhta aa ıf lUşklkn:

t  — Mim. >tal Ur a a tb l r l  KtaOrhı «arl a t ı l  l l l f
kılan.

Oyla laa. Uran atkı ba 
*n l « > b * r

1 -  K*W t Ukatort» (»«m it malt -.varlantı» dara- 
deuetneler w  formüller Ovrtar

■ra UlşklteTu gör* mımıfhıa-

:  _  r»nm m  ı«wa« buiutabru alken* (•<*. uua» 
alaıl » M i t t i n  »a ün, mayal (Ullrrl * »  Maya] lUtklbn 
MkleraUyt»* laart

Otua laladır kk Latin bur Marluıat bilimi a» bilim 
mİ ooayalltml ttaımltrkat (»a rl olarak teorinin 
bul ktrtklm al daha çatlı «a daha . 11»  lutulurcaauı 
fljata

aar Mr IraTVrodra > . j .  «y İ» Ur larrbhrala yaaıadaa ( t .  
mt» M t r  oalardaa lararUam»,, aararU K im  Iklar Kİ. pa- 
HUaayı a t f  KlakKa» ,«ra. katilara «aa». Ur l.k cna.ua 
»»> * Ur lak Parala;* Ulla» a» kanrbk d tn rK hr ( «ra «a* 
n r w «w r K  ırnb. bfkaalt ilada »İkaa ataa a. kamMajıp 
atkı yapa» Mika u t m  kült. ,  rop lan ruutrar a n f  
lan. ban.» ntmlar. ,o . »ana. alman C ".k llrlr .  ( i .
<Wab HaalataT» » « I

.  MarkOrn. U U . «mıfKa aran ,,*1.1,1.  aa bra lariİK.1 
kaa.kau. balaaaa m a t  taalllklaala a0 k uçlk<T a» ab- 
P b ntm  laralaaabU» baaak.aı Utmaya u rla r  a (l_ î t
haytalar, c. IIL alt»,

Yukankl paaajlardaa pratik utarak blaa nüm» Uç laa- 
rlk ralifnu aKkı a^ltyur

■aybaJanaaa r*a lan ı lı nadaa dar. çıkarmak H0- 
tan dOkyk hmr.krtudrn r* daallUU. «lakı kapıtalUl Ulka- 
laıda Baal olarak biat batlar aayt blslmk larr yıkın drta- 
malrr rrrırtnıc Olkrlardr otu  bltatlardrn • yarar lan ııakı 

I -  Var atat kam  n a l UKklPatam i .  barok.Uttu k  
*• * »•  > » ı l  ı tatmak: Kut. dtht «uk kradı Olkrmıt* 

(UallıkK  ,K ı „  kalk İka Ilıkla mayalın karok.ı 
Krula aa rar ubou» bukmaa » a l  lübkllarlol* b ılttcm a ı 
•M u  (a MIT İma faali» yapmak uların mulık auuclanm 
çünztmak.

•aamaul laaauian M  -romlar, Jrfll. atyatlV ra 
•aayai Jb tlrtı [ t ı  tabada u tm ak: Yktı brraguı ktfalan-
» M ı  ütOyartarra rolthık bit ampul ftbt. yaau  kıllaurl 
aoayaliam Mllnruna (baKrbnlrl mnaatım m .  cihat pru 
Ulamamam d r a m ı (HktKOol u  batûaUyla. aa dtlu »a aa 

kayaaklanada* alıp K » .tadırmlyt

«uda bu tundu* üıı.nr «a aranın uoıt uıpkilarlnl ıncalrrkrı
(almlt (*çmlç olnylnnn hnkktnı yamamak. onnıaaUr «y 
la«» kaaraoıl maların a .a paklaUrtlmalartna opraamtk d,

AymUlnnnn ( i n * .  dan. lyt (6 ırrr*tx Otpuı koou- 
aundn kuntun yandı*, ıdaal prrompKn. hayntu (bnueyın- 
X . f »  »aya bu kalkma mada aynı |rylar1 b-.lurarml» *«- 
rttaa^K  prnbKuu gdntaolanını« mynkyacn*an Hu pradaıp-' 

Tarta *»mat hayuttn hancı kartaya dak. onall a. a k »  uy- 
(Utandıklarını anyark*ıa. kaial.nl» otdu*u kadar «nk«mn. 
Urda da aa adada ol4u*u kadar l«da d* o pranKplart* uy- 
(Ulndmnlnnan a*ra«aiK*ıa

l«U  burada yapılan aratt.rmalanmıaıo taorlk takpaıı 
taal’rl OflOnO) du ılık la bu Oç noktada toptobacakırr O t

lara ratarak yOrtiyar.(ır ra oalarr dalda İlanda (atacak 
aynalı lan yta a«jklamaya. (tlldUitaaya «al>«ata*ıa TVorlk 
ln ta a ıa * ıu  bunlar alacak

Tbart ı ı l y m ıa  bdylaca kurduktan « a r .  bu uduna 
aMH. Partim ıMa tacMk ak tatil latana da kari olarak

ırga lanan  daaaykllm
( Dar »rai k Sayfada)

P A K İ S T A N
İÇ SAVAŞ

la «kanatıp, ve 4 
da aftaODO geçireMtecek j l »  
ulaştırdıktan » a r ı  lâ&ro» 
d A » ı a  yeşil tş>f»»<M ^  
iteli orduy» <terr*tOfmift:r

Palualaah içte Ordu; daa- 
puliuk demektir Açlık 
lık asfatel «temektir

Halfa t aa yama pMamek te» 
teyeo urdu yönetimi halk U 
«teri ı s l ı n d ı  M ryrr K f t >  
HAN kalkıo «ttşOacuuirute v» 
vaşaatMiada halfa ıMuıutt ol. 
ınuftur

İM » yık OUu «tetumUlı 
ala nkıaUya flnneaı tapayı 
•tunuifbr Tanm OrOaterın 
«te «d <to«Oc y ty ^ k  acıfı. o- 
«tem» Ğrogrtâa^r »çık. ıpçı k '  
r«'Ur\ala «V>o «tu mimara işçi, 
teri kAytflteri rr croclıfı hs 
rrtet» |p<lnnl(tfr PtkuUD- 
da tM^layaa dirrai«. EYUI* 
HAN «n kalk* kurfuaUtnm»* 
ite MHOa Olkfyı «armıpUt 
HaUuu demokratik baklana* 
bayruk edip «OrdardOft) din-
nipr mkı yftoellm ve kurpur* 
yafmuru «ökmeylace EyUp 
llaa fm  çaklUr Tabya Han 
dae çikMnhr Ammjmmm vr 
ael Iteftei vaadlen ile halk 
yau«t«rüır

OUtar*. Ordunun leçkır oU 
maun |0r AaOae alarak y*> 
netimi sljıksi partiler ka»->- 
hyU ■OrdOrneyt tadarlar »♦ 
r»*»1 «açteıtere ran olur

OUO liCVKM
P U T t L U  lBA.\AVllll 

Yak>a Haa Ocak İfTa de ».^  
mi faaliyetler »erfteat bırakılın 
ra 90'dan faala te lir faa  par* 
tul «maya brlamıpır Aynr* 
r»*r c«teUem partinin Oçvr be* 
■•r NUuadufu yurda K<**0- 
ate( 1‘arti'te yaaakUr Bu kır* 
peav partiler aomutça. halkın 
k’özünü karartmak, zateo har* 
m açık elyaef olaylar dtelalai 
aalafUnıar hale (»tlrmehU 
pdrevtendirtlm^ıif BunUr 

Amer'.kaa baakrr-

maan parttel.
te ce llin . lU U k ı^ u  hkp « e
vur kadı ot**«M. «KnmO-
niaau harpı cihat wnp» ua* 
ralanyla ahU*SouyaIUt hare
kette hapını çeker

tftu «0*a r«i ceael «uçimte- 
ru flUne cuaareUai hu ortam
dan almıyor 

B lC llU IZ U K  VK 
riCMOkkASl SAVAŞIN D % 
1‘AftTlLEftt BENGAL 
>IUXJ YETÇİUUUMN 
Z A F f l I
Pakutaıun CENTO uu SE 

ATO'ya ftrnveelyle. KocnOnlte

Parttetelu yaaaklaamaa a yu» 
yıllarn matlar (X«H). o  aa- 
manda» bu yaaa Knmltetet 
l*artl»l fUB maliyet £ö»Ur* 
muktedir Son ytUarda ka- 
nunlarr» tamam»»» içte «O- 
rehu baakı yapılmaya baçlan* 
m iptir Lahor lauclteruda İşçi 
•r mil kalan vu MiUl A rami 
Partlıl Kom ini* Parti »in ta 
laaıamaaı İçte tekli Her yap
maktadır

KonKtetet Parttel dıpıuda 
legal re demokratik İletir* 
fdçter iç  Parti Içtatte kOme- 
le«»ip tir Bunlardan MUİI A- 
nad Baıtteı. «Vali Ouruhui 
ren ip demokratik reformlar. 
huüJ aanuytiapme. CENTO. 
.«EATO'dan aynim» slogan
larıyla çıkmakta vu Bati Pa- 
kUtand» faaliyet g«Mermek
ledir

Oofu Palu»Lan (te »OytOter 
•ramada ethte olan Milli Ava
mı Parti* «Baphani gurubu > 
Murihur Itakman* > ı dratekte- 
mak İçin »eçlmterde» çekil
miştir üeenokraal ve t***ım- 
«■■tıklan yan» olan Bapfıanl 
aralarında fikir aynlıl* ol- 
«uaeıaa nafnıen KomQ0ı»ı Pur- 
tlutyle dlyolefu kopamıamıp- 
ar Liderli#»»» Mucittir /Uk- 
nao’ıa yeptıfı Aramı (Ur 1*1 
Parttel te» Beuyal Burjuva Mil- 
liyetçlliftei temeli etmekte
dir. U» n kalan n. Sig ortaların 
vu bOyük «anayı kuruluplan- 
mn «tevtef tepti rtlmeatni. de. 
mokrallk rvfarmlan, CENTO 
YV SEATO'daa çekilmeyi; 
Uunlan gerçukteptlrubılmak l- 
çttk Dc*u Beagaltu Rafım»ıa- 
i* ıa ı f»(emektedir

BeuJrgia Partileri tarafın- 
«lan ı*UtUo slogaalana «utetl- 
•nal edllmetene w  dm kisvesi 
•tunda yOrtlttttea provokaa- 
jmnlam rufmea. KumOnlat 
ve Milli Avamı Parttetelu ge
niş desteğim alan Murip Rah
man Dofu Pak Ut andaki oy- 
lann yttede İTini almıptır

HuUnoua liderliğim yaptı
ğı - Ugarnmıa uhacdeO Paklatan 
Halk Partisi İse Mucip Hak- 
manla knaand** l<7 meclı» 
Oyeltffhu hamlık U  d» 
nı«Ula

■ \GiM*ı/ı ih < rr ıiE N i
DlKEdVlYOH
Şimdi «İç Savap» nalım al

mış olan çatışma, »eaetey bo
yu ülkenin l*dtio kaynaklan- 
m Emperyalizme peşkeş çe
ken ottganl Ot Be* aş al MlUl 
burjuvazisi aracında sOrtyor- 

,muş gdrttetd^nde Ancak 
Bu çatışman*. DamehruUk 
ve MİM nlUlfter taşukfuı 
dan. Dofu Rengal halkının 
çeşitli «uuf vu tabakalan ara-

unda Ulteçll olarak kuru laa 
P — akralte ( «p ie  tarafından 
y(lrCtûkn«Bl olumlu vu yol a-

kurpua ya fd ıu ı Yahya Haa 
ItemekraUi (  rphey* yıkama- 
«nakta ve gtte gvçtteçc unhş»* 
tepnuMe«Sr ÇaUşmaam uu- 
raa*ı»ıa vu Mucip Ralsnaa’ıo 
ydoetiml ele »lamamaama 
nedeni halkta eiUhıus olma
sa. tuna karşıt Yahya Haa ta 
ftattte «ilâh gUcQ ite gadAr- 
ca dl re om enidir 

DOĞU SEN «.Al
Pr.GtL • s r\ i.A l
İte Şu Pak V* Isa’da haftater- 

dır d ıs puha en kak giaten- 
tefi ve çatışmalarda hep ay- 
m tene »o var JOİ BENOAL
«Besgaf 2a/erli 

Beogal halkıma Htet Ya- 
rtm s damada kemli ne haa havi
likle ti oldufu her geçen (Da 
«nmutça jfdrül.-n ektedir Her 
ne kadar Dopu-Bsb dtyu ayni- 
teyoada; halkın dllL şarkıları, 
mink aletleri kıyafetleri ay

aldir. kıçsan* höklO hlr «UltO- 
run ı iterini taşır Aynen la
lar Dofu. teter Bala Beafal 
oteua iteri aukmlarda haa çık- 
miŞbr »on olaylar önüm Örste 
pofu BengaJ Paktetaaa vartı- 
fıaı kakül ettirirken. Unb 
Kangal Eyalet •eçlmlertmte 
Kem (telsiler Gandl'nte Zaferi- 
ae ksUlmıptır Milli unmdlnn 
Mr an İçte «KHOamMhk MU. 
palın* düşünce vu »ulımteny- 
la Pofu Hengml. Pak Ut an
dan kopmakta. Batı BengaJ 
KındUtandsn kopmakta vu 
«.unlar MrtdrtertyU aş atıkm- 
Ur içinde bulunmaktadırlar

ivfu Bengalın Bafımmıiıft- 
m simam. Hstı ftongall du
bafuıunıbk »tılmuna geçire
bilir Sosyal. IkUaadl » »  tarihi 
«artlar bu yteute hretmekte- 
dtr

SûsJJmUzü Htet Yanmada- 
anı çete İyi tnniımp yaşlı Kurt 
logılislurtn bir ataadaO IU M- 
tirelim sSenşal. hngdn ae 
•djter. ae yaparsa; İlini Vn- 
nmadası. yarm u m  «dylee

N ije r y o d a  p e tro l, yen i b ir  
K a rd e ş  k a v g a s ın a  yo l a ç a b ilir
Pvtlol İhraç Kd«n Clkteer 

iOPEC» adlı laakllAun amper 
yattan» htokua admürgua pet- 
rai lekerterİDc karşı yürüttü 
ftu ınUeadete p^içok Ülkeyi et 
kıtemlyu devam adtyur Dun 
yasla ystrsi b/ete» Uk 10 Ül
keden biri olan Nijerya da bu 
şv llşmelcrden ftkltramMIi' 
Man ayında > a hane» petrol 
pir ket teliyle «ski anlaşmalar» 
yeniden şo*<s«n gvçlraauye hap 
layaa Nijerya Batı Afrika tun 
en buyik (ıiketerfnden biralı» 
1M0 yılında n«gıms-ıtıga ka 
vuutufu ılka edllrolşae de gu 
sunuM kadar »Nijerya'nın eko 
nomlal Mr »yuç Avrupa v» 
ABD teksti tarafından koatrof 
adlteşelmiptlr E »  parya »lzlef
hu ulkadekl < eşitli kabileleri 
MrMrts» ducMrurak aOauûrû 

«U İff id n r .t  dfram •ethıtflsrOir 
Nitekim IKT yılında başlayan 
W Ur /U kadar türen İç sa
vaşa dofutU yaşayan İBO ka 
btlen 0u Batıda yaşayan kabı 
lerleter arastadaki çullpkl ss 
hep alarak gösterilmişti N» 
yn a'mn »orUm ona bafım- 
jtıiıgıas ksıandıft yıldan IU 
baran da emparyalumla ortak 
Isşa olarak sdmtlnlyu devana 
eden Mr avuç azınlık hor ge
çen fka petrolde» yana ülke 
rüa ua uenşin bdlgmlndu yaşa 
yan fakat btr turlû sefaletim 
kurt alamayan İBO kaMteulnla

federal aşklarını da ortada* 
kaldırmaya girişmişti Merkaul 
Büküm eti Ingiltere s» Ufalandı 
nrken hag»m.*gt«gın lUn edip 
Blafı» «dini aten doğulular» 
da k'ıanaa hol miktarda «UAh 
salma fırsatını kaçırmıştı Bd> 
islikte fakir NijeryalIlar onak 
düşmanları emperyaltem durul 
ken kirkitleriyle hsgaaiaştılaı 
vu sonunda merkaal »UkHIe 
sağlandı. Uugua teu aynı Mm 
h«zj hükümet. K uhanomlk suı 
luktena bazkıssyls. emputya 
Üstlerden daha fazla petrol pa 
yı İstiyor Nijerya volan VfTO 
yılında M milyon ton petrol 
üretmiştir Petrol üretiminde 
Basil fm;nra(orlugu ra ünde 
gelmektedir Efer Nijerya hu 
kümeli uluaterarme. tekellere 
karşı fart s diretirse eenperya
Udifı fcnhttete* a fası od ası llu, 
masra doyguları yenide» ht> 
rukleyehlllrter ve İMTdekl kor 
kuuç İç savaş Mr here daha 
safa ney e turna 6i lir. O» hm ünde
ki aylarda NijeryalIların yvni
den cmperyallaslu handı Ihtı
raslan uğruna birbirine girme 
yu razı olup olmayacak ten m 
göreceğiz Şuraaı muhakkak 
ki. butun dünya halklar» gtM. 
NijeryalIlar da Mr gün ortak 
ıu < manian m gûrectk ve azıl 
S mensi» mücadeleyi hu onak 
düşmanlan emperyalizme kar
ır vereceklerdir

T Ü R K İ Y E  KÛYÜ V f  
S O S Y A L İ Z M

—  T —
K tT .T t 'K l !  m u I J Y  E N  T o n . l  M :

l»U-U)MA ŞANSI
Sooysi «UiDln kültür Oıerioe dohk doğrudan 

doffruy» ruusl «£ır bastıguıı gürrork İçin, cocut- 
tanımını hrr okuldan bir ttat okula grenu- «anala- 
nm örnek gibi e*e otatakra. Bunu yafımoiı ve an
lamak Utaere. hrr alt okuldan dlptama almı, «ocuk 
a y ıa  İle ondan bir Otat derece okuldan diploma 
almıa çocuk ayıanı kary laftındun.

I GRAFİK No: VU) ye batanca ne (örtlyo-
ruaT

GRAFİK No: VU - Her Okuldan bir uat oku
la r>Cip diploma alma *anaı (Bir alt okul diploma
lıları Ue bir (tat okul diplomalılarının oranı.)

ilkokuldan diploma alnu, olanların aayuı 100 
iken. Ortaokuldan diploma alantann ayıta A çıa*t 
ılc, Mrnlck okulları da dahil olmak (irere bütün 
Orta öğretimden diploma alanların »ayıta B cinai 
ile föaierıinuaür Ortaokuldan diploma alantann 
aayuı 100 it» n (bu 100 içinde tüm orta öğretim 
diplomalı* bulunur), İlerden diploma alanların a- 
vun C cüdta: ve Üreden diploma atanların avun 
İ00 iken. Ytlknrk öğretimden itlim yüksek okul 
ve fakültelerden) diploma alantann ayını D çizia* 
Ue goetcrilmtatir

Cumhuriyetin 7 od yılı. İlkokuldan d.ploma 
alantann S tı- binne yakını Ortaokul diploman 
alır. Ortaokul diplomalılarının « te bin liseden 
diploma alır. I<* 2.3 faatatayleı La* diplomalı- 
tanrnn yandan çoğu <r. 4.6 faalaaıyleı YUkaek öğ
retimden diploma alır İdi. 1030 ile 1940 arası Tür
kiye'nin tüm ekonomi Intattatlklen bulunmamas
ın'beraber, Atatürk’ün »on 10 yıUık hayatı boyun
ca ekonomimlan düftUğU. geUrmedlği söyleremet 
Son 3 yılda ekilen yerler yünde 14 110 yılda 
46.6; demek yan van yanya.) nüfun 10 yılda •« 
23, gene 10 yılda brüt Elektrik IrUhaali toptar. 
-f 273. Fndüatrl elektriği *  800 artmıçtır Bura, 
karçılık. Orta okul dipkımalılannın iare diploması 
almalın şuoı pek u  I I  2l artmı*, İlkokul dıplo- 
molılannın Ortaokul fonalsn Uk b yılda biraa (*■
2 21 artarken, ikinci 9 yılda onun İki mtall I "t 5.5: 
dlırmüftUr la *  diplomalılarının Yilkıek öğretim 
diplomata alma ı*anatan 1* bütün on yıl «üresin 
re tepeta açığı dü*eree airalmuilır I ‘F 21.6 alçı 
tut : yandan fada «analı üçte bire düşeri Bu göo- 
Urtyor ki. ekonomi geUşmed. aonyal rrllşimJe py 
ralel gitmen*, kültür gelişimi de gitmet hatta 
ekonominin tenine gider Yknl. kültüre doğrudan 
doğruya ekonomi değil, aoayal durum etki yapar 
politik durum etki yapar Anlaşılıyor Cumhuriye
tin Uk günlerinde Birind Cihan Savaşı ve Kurtuluş 
Savaşı lir seyrelmiş olan Aydınlan sırf Devletin 

ID m n » S «artatasl

DURUM YARGILAMASI
SORULAR -  CEVAPLAR

H.K • Efendim ’  Buyu
run.

RIH ELEŞTİRİCİ — 
Ordunun, ykul , imini 
gtte madeninde, bunu 
değerlendirirken. butun 
konnşmalannadta da

İLK. : lateraenu. bu
yurun canım, bunlan ko-

KI.EŞTIKİC I — Arka
daşlar. vurucu gtte locB- 
rlealude Dr. Ilikmet Kı
vılcımlı arkadaşın yaptı
ğı değerlendirme lama 
men geçmişin tahlilinden 
çYfcanhmk tadır. Oyna,
bugün İçinde balunduğu- 
muı ortamı tahlil rtmr- 
mta gerekir.

Empcryallatler vr on- 
tann uşaktan baekdan- 
nı. silahlı saldır.tarmı. 
her türiu oyuntannı n>- 
•omukladırUr. Bütün 
Cüçlertyle Mnrka-atierin 
tilerine «aldfrmakta. no
tan imha pldnlan tçlnde- 
dMer.

Ba durumda, »nruru 
(Uç. bu karsı-de» rimel 
lere karşı döv lı «enler, 
•alarm korsı göğüs ge- 
maierdlr. Bogılnun orta- 
naada, vururu gucleeae. 
onuyu çık malan grrdör. 
Arlık ba bir Ölüm kolun 
avaşıchr Geriye çekil
mekle, durmakta olacak 
İş değildir. Çünkü de
vamlı olarak saldınlan- 
m arttınyoriar. İmha 
plini içindedirler. Bunu 
bavda mutlaka görme 
m j  rereklr

Artık. Türkiye'deki 
MorknUtlerin geriye «eki 
İçrekleri durumlar yok
tur. Devamlı aldırarak 
lardır. Fakat İmi saldın 
tar. acık «akhnlar olmı- 
> araktır. Kaldtr-Koc Uk 
Uğlnl irlIyeİHİdikleri ve
, artıklarını koruyabildik 
teri orunda bu a v  aşı İm 
şama ulaştırabilecekler
dir. Artık geriye çekilme 
diye Kr şey yoktur, ar
kadaşlar. Olaytan İril- 
yenler, bunu çok acık gö 
•vbUlyoriar. Görmeleri 
gerekir.

Ve vururu güç te,-eğer 
İMigün ordudaki o genç 
arkadşlaruma vururu gür 
«e.- ortaya çık malan gr 
reldr. Bu faşist aldır- 
Kantara hiç olmana kar 
-ı dımnalan. onlarla mU 
rudrle etmrieri gerekir.

V r bugünkü ortamda. 
Orta Doğu otaylon vr 
d ger bütün Emperyalist 
Irrin bu aldıntan. yiai 
apaçık bir şekilde ortaya 
çıkmaştır. Vinl İmha plâ 
nı İçindedirler. Kurda 
Mark sis İlerin taktiği, ar 
tık geriye çekilmek, bek
lemek olmamalıdır. De
vamlı sakin, devamlı sal 
din olmalıdır. Fakat ba 
saklınlar Kik aldtntar 
olmamalıdır.

Ve bugün eğer, orduda 
ki bu genç arkadaştan 
mu, bu genç subaytan- 
ınu, bu gene devrimciler, 
markala tir r de bu taktiği 

Öyle bekle

inekle olacak bir İş değil 
dir.

H. K. Teşekkür edeni. 
Kfendim? Buyurun.

»Üt »AŞKA ELEŞTI 
IÜCİ — Arkadaşlar hta 
tir ükuınuuı iıautsiı^ 
vof. Dr. D.kıitet kivıinm 
İl ağabeyi avunarak de
ğilim. Fakat şunu ÜUr- 
Uıu. teninin «ÜOSYA- 
I.1/MİN ÇOCCKLL'K 
IIASTAIJGI» diye bir e- 
seri vr«r. En gerici eğiLnı 
de de otan. anSanlılı da 
ola. kaypak U  otan- Vb 
ııi (siatardas > ararlaoa- 
billriı, der. Fek o kadar 
gUvrnlUr olmaa da. A- 
mn, utma, her türiu şev 
lerdrs şey yaparak.

Şimdi, arkadaşlar, ben. 
yhai b.r köylüyüm demiş 
tim. Durmndan nıücadr 
ktais Mersindeyim. Çok 
pratik ten drneyteetm vur. 
IU «a  bir gua. Mr broşür. 
İde şey yazayım da, de 
dhn. Böyle genç arkadaş 
lor okunan, diye.

Bata kekmeteri Mao 
nun »vrrierinde gördüm 
Vknl. o adamın na-ıl pr, 
Uk içeraiade yuğrulduğu 
ou bir kat daha anladım.

Şimdi, bir adana tah
rik etmekte bir tayda 
yok. Ben gördüm. Çok 
geac subay arkadaşlar 
ita gördüm. TU L hu de
mek değü İd. ordu bu M 
halleder demek değü. Or 
lann İçersinde Marksist - 
l-enlntat ndamlnn da gör 
(tüm. Benden farta ener

okumuş kişi dr gördüm. 
Tini bu şeyderken. tah
rik etmekte Mr anlam 
ş-ok. Banlardan bir tay
ta kazanamayız.

Vinl. biz Lrninln «DEV 
l-ET ve tim i-V L» İdin 
hım okuyup ta_.

Itllt BA.ŞKA EIE>T1 
KIÇI — tayın Ilikmet 
Kıv demdi. Türkiye'de Or 
du meselesini genel ola
rak Devlet ve Ordu me
selesinden nyn olarak e- 
le almak grrrktlğtal be
limi. Sayın Ilikmet Ki- 
uinmlı bu konuda usun 
»e oldukça ayrıntılı Mr 
Tarih Tezi ortaya koyu
yor. Ba Tarih Tezi, esas 
olarak. OsmanlI toplumun 
ta Osıuanlı onlusunun 
halkta ve üretimle kuvvet 
C bağlan olduğunu vr hal 
ta halka karşı Mr baaln 
ararı abandığın) İçeren 
ImTII aşamalardan geçerek
gelişiyor. V e  bugün dr, 
bugünkü Türk iye  ordusu 
nun. Osmoalı ordusunu 
ssh 'p  olduğu İddin edilen 
o  de, r'm el geleneği devanı 
ettlrû iğt söyleniyor.

.■şimdi, Mrtari soru: 
l>u T ü rk iye 'ye  ayrıcalık  
ı.upyoa ve  özel o larak Tür 
k lye  için geEştlrilea Ta- 
rih Tezini. PKO IJC TE R  
D E V R İM C İ A IT H N U K  
dergin'ade. genri flkeier 
açısından değil, çok so
mut atarak OsmanlI T a 
rihi açuuntaa eleştirdik. 
Ru e leştiriy e  karşı, bu e- 
leştlrinhı genel II kele rr

GVersmı «. «a jta ta )

Finans Kapital ve Türkiye
S O R D L A R - C E V A P L A R
YzİAUs bUijronu ki. modem 

topkımtte huktkAUtt su ıf ol- 
mıjrz» ifteâaUna mm\t rolünü 
o jv i iT , ı « i ı  İmkA» yok. Tâte 
uzz modem toplum d» «tefti, 
fulmlç feçm lf hâtûn toptum 
turda (sınıflı toptum Urda «te
mek tel t yoma t »oayul «uuf u- 
u ıu r  Ve fdddm ouua tüpte
dir

Ama Mk Mr leçtt M aU  et- 
ml|»r Oanuuk devleti, »mıt-

toptumdai ıTUrkVrta Orta A» 
ya da» r^Urtnd em ıfw  bir lop 
lam oldufunu uaulmıyalıro ı o 
Uplumdaa m ut flı teplema dof> 
ru reçlf etras*»da teşekkül et- 
mf«ttr. Onun tçf. OKI umıt- 
lann t az fi y» edildlfl Mr füttde 
bir Devlet tuufl kurmak ao* 
nıntufu (tef m uy ve botusmuş. 
400 - 500 - 400 eutte de bu Dev
let Sınıflan. dBet fhtttf TOrtb- 
pe’yl • etmiş.

MUlı rudetede hu anufU-
m  gel* ;» hOtte fOcfjrtd he
nüz mrreui Thaahnut bu fe- 
> »»# ) altemumJş. A n a  TBrkte 
ye artık rakı Oanaoü Impara- 
torlufuoda defti Çûmkû. « m İ- 
İlkte İM İ thUlâlte.V» soorz. 
bfr devrim olmuş TRrfclyVdu 
Komprador tmrjev aıJ «fişnen 
olmuş. y i» t  teBakkOm edecek 
Ölçüde Türkiye'ye »reme# ka
pitalist Mtmruel o Hmuş. Öte
ki sümıeterimi kppıialıet «nı- 
fuua. çnrpaMek mi d»f» etmiş

Omdan aoara MİM Mücadele
yi başarmışu. Bu Devlet Sıaıf- 
lan aaemlı rol oymanuy ama. 
daha o rolü oyamuya haşlar
ken. okuyun MuMafa Kemal 
Payanın IU blMBflerlai şlfru- 
U MçmfUnnı î Ora*l» Kam- 
beklr'e muntaaa»naa direk Uf 
ter v Frmektşdlr. Müda 
faa’l Hukuk Crmtjullurl tutul 
mm. yokaa kumteun. ve bunlar 
TOrktyr AtçüMlade Mr blrUfr

«Softu ıdtürÜUtn. aalaımada. 
Sınıfı arıyor. Devlet 8uufxfcr 
kendızi Devlet fUaıftmu m«m- 
tefcetl kurtarmak. Devleti füt- 
«nek celeneflal tamMI «lu fta l 
MM yor. B *m böyle koydufu- 
mua açU. çıplak şekilde def Ü 
ama. oaua içimde o, ya# yor. 
aaa yaşıyaa hlr iaaaa olarak 
oaua etkim altında hareket a- 
«üyor düşünüyor ve yapıyor 

Binaenaleyh o anada fttekl 
Devlet Sınıfları aapıtnuşkea. 
o modern bir toplumda yaşı
ya» Devlet Sınıfı şifalıyı» « -  
atfını an yor • Modern etmfL. 
O kimdir • *

O raman. İRİP yılında. Dün
ya'da ve Türkiye'de. (Mayama 
büyük çofunhıfu ite Türkiye'
de : Kapital lal «atfıdır. Sınıf 
olarak. ea»yal « u f  t Bir d< İş
çi »uNfı var. E. işçi maıfVnı. Pa 
«a fürdünüt: Ne diyor ? »
hin kişidir, çok a»ter; ytıü Öte
ki kadar memleketi 1daru e<te- 
vnea. diyor. Buna mukaMl. bü
yük amal aahfplerl ee kaplta- 
Jteîter ve Tefeci - Beatefjaiar. 
büyük aermayedarlar- bunlar 
etaıftır. Bu olana da yok de- 
nvcak kadar gücü amkr, diyor 
Paşa. Diyor ama. realitede. t« 
vapmıya futlncu: İş Ban kas
nı kurdu mu. hemen o yok de
diği t maunlan alıp omda kum
cu yapmak lüaumunu *tyuyor. 
Bu neyi güetertjror Mm  T 

Devlet ta ıfla n  ddflflmla 
eayyar ftsmf deftL Deetet Mim 
ruteel dlyeceflk M ı ona. daha 
Mllmeel konuşmak toteronk. 
Deetet ZOmreteH. ferçek Mr 
politika fütmek UtedUüerl sa
man. modem toplumda «atf. 
•«■yal «a » f  olan bir fücü hesa
ba katıp oau ete almak sorun
da kalmışlardır. İşte. MHU Mü
cadele Yıllarında Devlet Sınıf
lan dedlfl.nla taaaaUnmula 
Kapitalist «a t fı aı

Uşkl ve bunu» yarattıfı geli
şim hurdan başlıyor

Bftyte konulunca. MUU Mü
cadelenin teter tatamez geli
şimi bu sınıfın egemrnllfl ne- 
Uceslnl vermiş. Sonra bu «w -  
fm. »  el yüzyıl içinde kapita
list dünyada ancak TUhalrl 
vasıfla ctebilecefı kendini da- 
yotmış.

Çürüyorum Paşa 3M bia ite 
rasmı aenaaye diye koyuyor. 
Kayarken, evvel* ithali t - ih
racat yapalım şeklinde düşünü 
yor. Ama alaylar getirip daya
tıyor : Yok olmaz. Yapamıyor
lar. Y apt lam ty ar » f i  »üleşili
yor İBO bla lltn İla ithalât • 
Ufunetim bu Komprador bur- 
Juvazlye karşı kikim olamıya- 
cafı aeziUyor. Vş hu şrfrr. Fl- 
naaa • Kapital şeklinde dBker- 
aek. Devlet te elimtad» na«l 
otea. Ma da Devlet Sınıflarıyız, 
işte bu ateteml modem Mr 
Türkiye'yi kurabiliriz, diyorlar 
Ve hunu yapıyorlar.

Donra ki. «fendi Deetet Bı- 
mflmnyM Türkiye'nin W W  Mü 
oa«tetesisin buluşmam vu geliş- 
meal, aşafı yukan bu maka- 
manayla olmuştur. Tini, ob- 
Jaktlf • aübjaktlf «femunlik 
moMtejl «e  bunun içindedir Sı 
oıf bulununca.. Elbette »oeyml 
» a f  Ya BretOr ya çekiçtir 
Zaten, «m fh  toplumda : Dal
ma alt sımf • Üst «a t f  olacak. 
Bunun ikisi ortası «n ıf  diye 
Mr «ey yok.

yılda kapı tellet «mf. FMaaa - 
Kapitalist olmak torundadm. 
Çeşitli aedeaterte. Ve Tteand - 
Kapitalist zümresi de. aamaa- 
la kendi yapanı Devlet Sımf- 
lanmıvn, Devtet Zümrelerimi- 
da desleflyle «aflamıştır 

Bu gelişim içinde, bir kmun 
Tefeci - Betlrftnlan v »  Doru-

bef fümretertnt halik, kendi te 
çina almıştır. Bu çok tipik btr 
Örnektir ; İş Bankası. Ou lan. 
Antika sermaye iken, âdete o- 
■un İçine. Plnans - Kapitalin 
KİM almakla, rinana . Kapi
talist dunsmuaa getirmiştir

Öteki Devlet Biri narında a 
da 14 tane cnepua: ki. kep* BQ 
nuru Devlet menaahu. Mş biri 
kapttallst te defti. Antika Be- 
slrgân - Tefeci de dsflL Ama 
Finans Kapital anakaateması V 
dne gtrlnru. Fzlih Rıfkı’aıa de 
dlfl gibi : «N lfu t Kemteyenru- 
tefe» ka başlamışlar. Yânı 
Devtet kuvvetini Flnana-Kapi
tal tekine kullanma aracı.. Der 
he» haraç mlmışUr ee hlr de 
bakıyoruz, onlar da D n*ae  
Kapitalist olmuş. Bftyle Mr ta- 
tlkale (kalıp dsflştffme) ot
muş.

Ut* bizim TUrtdjr. » ) .  k» -  
»ol - «boanı*, orijtaal yapın 
içüıö. D*vlcl BıaıfUnyU MUlı 
MOeaÖFi.nia ılı,luVrı ra ( * 11,,- 
ml. braUerrak. bo biçim*, oi- 
muçtuz. Bilmem yetnU mİ • 
T in i bura baUt*U4tm mİ T 

*
Uoyieo». Finono-Kapi- 

talla 11»» konulanınız 
bir naat kadar «ürmü* 
*e bitmiş oluyor. Daha 
ancak bir aaaUmiz rar 
Onun İçin dc, ITnaıuı* 
Kapital, yini özemvle 
rinana Kifatal ortada. 
Hrpai, bütün o konular 
tabii Fbıaoa-Kap* talin
ilgili, pratikte ve teori
de. Ama, şu andaki ko
numunun dışında kalan 
•  notu rar. Bu «oralar 
içinde bir hiyerarşi yap
mak Kum.

TTlrk burjuvazııine I-



a s  N ku
Sayla: *

S O S Y A L İ S T

KALPAZANLAR EKONOMİSİ
I m^UfsTı I 4*1

mez !Jrf» Imn. Tekparti Cumhuriyet 
Halk H lttfİM İB  İ>10 yıl öne* *>M»* 
na gelenleri unuttular, Italk için an- 
■an, TaralıaİMÜan ıçm «*«u konu ha* 
urtamlarmk. TmirunU*lm (düşüne ta
nım) cinayet ışleromnr: «Türk Pa
rmaklat» M e r t »  paldır küldür ıkınn 
kes düşürüldü.

Hu cinayetin anlından 2 yıl geç- 
nvr.ii. Yalma Devlet Başkam C Ua- 
yar. Hükümet Başbakanı A Mcndr- 
rra lepeai aşağı Yaaaıada' va düşmek
le kalnuuiılar Türkiye Cumhuri>*et 
'İAnhinde İlk defa Modern Parahaha- 
lan ıKınana-Kapıtal.ktlrrı ile Antika 
Parababaian (Tefeci-Beslrgânlarlın 
n şartaı kayıtan iktidar ımUa^ııı 

şırıı gerçekleştiren Drvnlalurat Partini 
rle. bir daha adını ağzına alanın »uç 
işlemiş sayılacağı kertede Cehenneme 
gönderildi

Bân. ondan «m u  gelen Politika
cılar olaylardan bir ibret dersi çıkın
dılar mı* Par» kalpazanlığının önün
de aortunda en arçkın Politika kukla
larının başını yediği anlaşıldı mı*. .  
Ne geırT: a

5—-('cilam K«l|Mi/«alık : AP 
Trirdraki

1970 yılı : 2 Para kalplaştırma
sından. gı*n«- tam 12 yıl aonra. ve 
gmo her gün «Türk Panuu düşürül- 
ınlyrrektir. yaygaramı koparılırken 
yânı Halk tan Haklanarak, ama Para- 
babalan için l ra mm tiden cinayet iş
lenirce 3 neti kez «TUrk ParaMaıa 
f»eğeri. alaşağı edildi Parababaian- 
*ıın |a*rd«* ardmda gizil gizli işledik- 
len bu Kkonotı» ('iaay-etlal halka u- 
nutturmak için birdenbire azgınlaştı
rılan Siyasi Cinayetler bir yıldır Ina- 
mltvıM. kertede resmen kışkırtılıp 
desıt eklen* Sı

Ancak bir öküzün baamıyarağı 
çorak para köprüsüne bütün y»ği» 
göbeği ile baştan kara itilen bir şe- 
mıs kurban daha. «Drvnirri Hüküme
ti» kılığın*!:* aUrUklU Panbabalığının 
kanlı mihrabı o enar kulak yr rinde 
ne oldum drlnunı de yumuşak yanın
dan okşıyarak yuttu ilende kulla
nacağı başka Ünlü kurban lanın Men
deres'in ıdAm «ehpaatnda aaılı cesedi 
Da BrkttUOMMk «çın Demir*) kadife 
eldivenli yumrukla vr |‘urirment «rt/ın 
yârenlikleri ortaaındn aaf dışı edildi 

Antika kasaba Parababalığının 
iTefecl-Beziıgân Hacıağalığını çocu
ğu A. Menderes aatldı. Modern 1‘ara
ba balığının ( Pınar»» • Kapital Koda- 
mantığının) adamı C. Itayar «kuyu
dan çıkarıldı \ntlka kasaba Pnra- 
babalığıntn Hacıağa çocuğu S. Demi
re!, Modem Parababalığı (Flnaim- 
Kapıtail ile daha «ailece kaynaşma
yı berenlığl için aşılmadı Değişen 
j«rk az şev var Kakı kralcılık Beyleri 
«Kral oklu, uşsud Kral» «terlerdi 
f̂ırndı Antika lkarababu«ı Adnan Rey 

yahut Sülünüm Hey «Hdü. yaşasın 
Modern ParahahaVığt dent\o> Vara
ba bası çıfıtlığının «ftUnah M e * i»  De
mi re I kesiliyor (Yahut Damızlığa çe
kiliyor). Bütün ParalmİMİığının gü
nahtan gömülüyor

Değen düşük birkaç bin Ura ba
san ıkı zavallı : heıııert K»l|M/an diye 
vakapaça tnahkt'ım ediliyor. Türk Pa
rasını «Devalüe» etmeli (değerinden 
düşürmek) nedir’  Milyarlarca Kalp 
|»r» çıkarmaktır Neden o resmi kal 
loızanlıyı vapnnlar rnnrlenmiyoriar * 
Çünkü S Hâli ellerinde v«* llolkı aldata
biliyorlar Halk niçin ıldıtıkbillyvr? 
Çünkü: Para baba lan ııın Zd gali altın
da Halk çüyavruvu g\b\ dağınık dr- 
çuİNüulür.

D U R U M  Y A R G ILA M A S I Sosyalizm tarihimizden
ıe hu aeık-ulr 
geçersiz oldu

>B|S

i  PSD Kongre Raporu: Pahalılık
<HatUralı I m » M « i

başına geçtik 4h kuruşu. 
24 kuruşu. 12 kuruş ka 
sanacak yerde, 9 kuruş 
sarar etmiş görünüyor. 
İnanılır şey mı* İhracat
çılar gibi TUrk milleti 
sırlında milyonlar kaza
nan kurtlar. Naareddın 
Hoca gibi: dostlar alış
verişte görsün diye. 12 
kuruş kir edeceğine 9 
kuruş zararla ış yaparlar 
mı* Hepsi iflâs ederdi. 
Oysa hepsi sırça saray

lar.
Bu oyun nedir? önce 

Toptancı fiyatından u- 
cuz fasulye üretmen 
köylünün nasıl ınaafaıs- 
ca soyulduğunu göste- 
nr. O yüzden köylünün 
mâJI yetinden düşük fi- 
yştla sattığt ürünü Tür
kiye halkına 3 kat daha

pahalıya tükettirilir. Tür 
kiye halkının 503 kuru
şa yediği fasulyeyi gâ
vur 231 kuruşa Matın a- 
lir Damping, tüketmen 
hayatını ateş pahasına 
çıkarma yolu ile koda
man tüccarları »engin 
eder.

Ayrıca aynı kodaman
lar 2&S kuruşa aldığı fa
sulyeyi gâvura 231 ku
ruşa satıp 57 kuruş kilo
da zarar etmek görünü
şü altında, bin bir fatura 
" tnırn ve «4(M e kaçakçı- - 
lığı voîu ile Türkiye'nin 
Ihş Ticaret açığını arttı
rır. Dış Ödemeler Drngr- 
«fal bozar *nirk paracı- 
aaa değerini alabildiğine 
düşürür. Böylcce • Vata
na. Millete ihanet eden 
bir avuç ParmhaboM Ttır- 
Uiye'nin alınyaaaı üe oy
nar Ülke Politika ku

marları ile iflasa götürü-

F in a n s -K o p ita l
ılU tU n lı t W )la4»l

necck darbe ulunla raıa»ı 
burjuvaziye indırilım»
»isrbe olurmu? denili
yor

E. tabii Bunun tartış- 
ntasına bile lüzum yok 
İkisinin: yâni gerek ulus
lararası şirketlerin, kum ____
r*TT7*?*rTt- URCCMuc. f i S n t f '  or*
PinansKapıtalin ne ka- dışla olduğu gibi İşçi sı- 
dar birbirine bağlı oldu- mfımn da bir kumanda

»la «kandığı 
Irk ram % 
ğu m al* 
mut olarak »»eda 
lan ele^t.rmrlrre 
vermek gerekir.

Iklar Ki: Savın Hikmet 
Kıvılnndı. Türkiye »es 
bu ayrıcalıklı Tarih Tr- 
ri'nin «mnıun. «kmitı I 4 
tn Amerika'nın İtan ül
kelerimle dr ordunun tu 
ruru guç «»Idıığundan «0/ 
etli* Orada ordunun vıı 
rvıeu güç nlmtM neye ila 
tanıyor? Aynı akilde. 
drvHmn Mr ordu zeçni*«- 
•dne mİ?

I rüı»cuhu: \aratM-ı du 
vuocr. Mnrk înu - I .eni
ni «inin trmrl ilkelerini» 
miti, anlamına gelir mİ? 
Itu taratın dlKiİBrr, |{« 
vi/Min)/nım önerdiği rin« 
len h r  3 a n ılın  UıKuner 
olmaz mı?

Ü&rıhıiMtiMi: fğ rr  laı-
tun Kmpervalcm tarafın 
«lan somu mira ülkeler I- 
«hı, onlunun devrimin tu 
ruru gUril «4duğuau or
taya koy im-ak Ur Te» ge 
IKt.rilen*k.%e, M«*denı İle 
vlty oni/ınin «Kapitalist 
< ilinti.ın Kalkınma \«>bı» 
tr/l ellini/de ham değil 
midir** liıılıin bunlar «o- 
nıınıU «ma mnıuyor mu?

Bejine «»1 Bunu l*ar- 
tı nirnl.tr /m mr*r|e*iyle 
birleştirelim. Sıyın Hik
met Kıvılcımlı ileni»» TİP İ 
ParlnııeıılarKt Idr tavır 
takınmakla elettirdi. Vr 
bunun bir Proletarya 
PartKIn n lavn otanma- 
•-ağını. TİPTa de Ur Pm 
letarya Partisi olmadığı-

işç i s ın ıfı
<lt*ttarafı I 4»)

soz't-şıuı-ien ite hayal | a- 
I sauna karşı koyması ve
rinde «uymak olur

İşçi Mitufı siyasi İktidar 
savaşı ^eıetek bir parti 
etrafında biıleşmedi^ce 
çil yavrusu gibi darmada
ğın kaldıkça mücadele ha
şarıya ulaşamaz

İK* «mıfı YİCÎT SA- 
B1R1.I. ntSlPIJNI.1 hrj

ğunu ve Ortak Pazara 
girmek suretiyle nasıl 
kader birliğinde daha 
ileri adımlar ittiğim bi
liyoruz. Bunun birine 
dokundunuz mu. Öteki 
de aızlıyacak tabii

(Devamı v»r)

heyeti olmazsa, daima 
dağınık, daima yenik da
ima başarısız kalırız 

Amaç - İşçi Sınıfının 
tktktanriıı Bunun için 
de. en kısa zaman da 
Kçl •»indinin |«rtklrin 
ınşassı için birleşmelidir

Kimin ağırır O bağırır
uktşıraak. MecJK ortasına b.r de |«üıalı Cami kura
lım. Araaıra. »Iıdr»tli, m a ls t on ya girip çıkar, 
•V l'CE MECLİS» minarelerinürfi de uiborra ezan 
okuduk mu: bu Millet mÜ«Jumandır, bizinı de muv 
luıııan olilıığuıııuzu anlattık rai. «**» çıkarmaz. Ali 
Cengiz oyunumuza devam eder gideriz.»

4 — MİLYONLA KAI IKI I I
SO Yh lTU ŞTU U U B lU K  MI?

Ne denli aktör olsanız, yaptığınız, yaptırdığı
nız vurguna can dayanır mı? Stgm Halkı sömür
menize gözü bağlıca (siyaset yasak edilerek) yar
dım etmeleri için 1 milyon Asker - Sivil memur 
besliyorsunuz. Onların da ceplerine girecek para
nın her 100 kuruşundan ÖdÂi kuruşunu «DevaJıi- 
aayoa» lAkırûıcığı ile örtbas etuğımz Modem Kal
pazanlık biçiminde aşıracaksınız. Dönüp asker-sivil 
memurlara, hiç utanmadan. «Pcnuoari Kanunu* 
yem borusu çala çala yüzde 20-30 maaş-ücret zam
mı yapmış görünecek tanız. Yâni, kapı kulunun ce
binden 2 lira çalıp. 1 lirasını bahşiş gibi kendinin* 
geri vererek eoiyi sevindireceksiniz

En karanlık Osmanlı şâiri bile :
«Sen herkesi kör. âlemi m tviii mi nasumaa?» 

demişti. Halkı Vok.MiUnk-Iyıizr.k-l'ahalılık batanı
na gömüp Antika çağ afsun tafsun karanlığı Ur 
kandırdın, diyelim. Kendi ka|ukullanna da mı : 
«idi... İdi İdi ». Hadi «ahll memur» lar «sefil»: 
çünkü örgütsüz ve kafadan, tüfekten ailih'iz. Kı- 
pırdıyamazlar. Korkarlar. Neden’  Onlar oa bil- 
meslar. En azından maaş elden gider. «Vlriuı ola
sı hanede evlâd'U .yâJ var» gibilerine gelir. Y* mey
hanede sızarlar, ya devâir dehlizlerinde: «Küşvet- 
Irtikâp-Suiistimal* vb soyauılaşnıalarla. ücret- 
maaşların ateş pahalılığı ile her gün erimesine kar
şı debelenip, çürümeyi göar ztıriar. hatırınız için. 
2500 Para babası. 35 milyon Yurddaşı ezip suyunu 
çıkarsın diye.

5 — ASKKR-SİVİL FARKI
Ordu böyle mi? !îep«l köyden kentten gelmiş 

llalk çoraklan. Ne denil Amerika'ya gönderilen
leri. Nato'da. şurada, burada YoUuslanşnlan olur
sa olsun, çoğunluğu Türkiye halkı ile ysnyana. 
rancana. içiçe. gözgöer '.aşıyor Kaç dvnl memuru 
rihvyetTe vurguncu Paratabasına auçoriağı yapa
bildin? Asker için rüşvet kapısı da kapalı Müte
ahhitle Mehmetçiğin kıt rızkından hin belâ karı
şan Uç beş levazıma. Ordunun her an alay konu, 
su. yan m başıbozuk savılır. Savaş subayı çoğunlu
ğu o pia ve değmez dalaverelerden iğreniyor Ü*te- 
lik tepeden tırnağa en son riatem ailâhıı olan da 
bu eubay

Sen istediğin kadar «Slyaaetl yasak* et askere. 
Asker. Siyaset topunur. htT gün ağrında. Sen Va
tan topraklannı Amerikan Emperyalizmine üa 
yap: İçine Türk sokma. Sen M111H çıkarlarını şu 
veya bu yabana Purababalarına hemhal, hem borç
lan. Başına Amerikan Generalini

sı iıua HU. Sayın llih- 
mrk Kıvılcımlı. MWVA- 
|.|s| cjfrlrünılr: Sili’de 
Alkrodr'ı» a M\""i>rrini av
lir.«la «myalKt l»lr İMİ- 
«l.ınn kurulma*! olanak 
r i elem iyen ıınMirlın «Sol 
provokatörler» olarak al 
lelmdlnlL Şayia Hikmet 
Kıvılcımlı. lliodKtan'da 
rınperyal’/me vr feodali/ 
ıııe kan*ı dlâlılı mücade
le veren ve Ülkenin bir
çok (»» crNİnl empery alı/ 
irin ve feodalizmin la- 
lıakkıınııiiK'ea kurlarım* 
olan İlimlisi;«n Mark*i«»l 

Icırnsf Komünist |*ar 
tİHİ'ni, hiç hlr delil ver- 
mrdrn. «CIA Maocu«ıı • 
olarak niteledi. Nıvın Hlk 
met Kıvılcımlı, yine »iOS 
\AlJST garete-Jade: En. 
|KT\uli/ııe karsı ve Em- 
lıeryal /n'B maşası l«nıil

sakkrgaalanna karşı halk 
savası veren Hlblh ge
rilla örgütlerin' eleştiren 
ve onlara karşı Mısır ın 
etiğisin! savunan Nr d*zi 
ıan vayınLadı. Bütün kus 
lan Parienıantarist bir 
tulum olarak görmemek 
mtimktln müdür?

\Hincisi: Ordn konu
sunda vr l*ariemaatarian 
l«*nn«unlB'. tek tek ‘jttl’ - 
dr. Illadistaa’da. Orta«lo 
ğu'da tezahür edea ta tu 
lumlar karşısındaki tav
rı H r Proletarya Partbd'- 
nin ideolojik İrmeli ola
rak ele almak mümkün 
ınudılr? Bu. hlr Proleter 
ya Pariki'nln sahip ol- 
mam gereken Marksist 
I d i nisi kleolojk temel 
«dabilir mİ?

H K Teşekkür «•»lenz.
(Demaı> var)

ıa»s«iaaar> t «ut»4ai
i'sftı ıv*» ı«v«ı *»jrux« ftMiuau sx«aj»u)ma-

•«aı «s «a«naO« «turalavaaıu Is j i Mlş^oaıa OufrnVa « M
rntua K»tu« şsiimr O «1

ID«»s«ii «arı

Macaristanda Öğretmenler Birliği ve eğitim

yaptığın Ordu'ya: «Vatan. Milleti koni!» de. Asker 
bu oyunu anlamasın. Yağma yok Yalancının mu
mu yatsıya kadar yanarmış, vaktiyle. Şimdi Onlu, 
alacakaranlık çökerken. Siyasetin şafağım »öktü
rüyor. Siyaset ya ra babalarına yahut Halka
hizmet etmeği ayırdetmek bilimi vc tuınatKİ'i

Son 27 Mayıs ve 12 Mart olayları asker içir 
yüzyıllık eşya drrvlerindra çok daha öğretjn ol
muştur. (kr yol açıkça görmüştür asker Şu Batılı 
soyguncuların göklere çıkardıkları ParienuınUrirnı 
halk için, halk tarafından kurulu düzen değüdfı 
Halkın en feci biçimde aldatılması için uyduruk hır 
damşıklı döğüş sahnesidir Parienıantarirnı tüfe/ 
namlusu ucuna asılmış bir korkuluktur ' Anket r 
namlıvıc çektiği snds. Parlemsntarizm: lise*vatlar 
İs Bcbrruhilenn boşuna debelendikleri ve kendi 
kendilerini gülünç ettikleri bir Karagöz perdezı 
olur.

6 — NEDEN ODLKKİ PATLAR?
Yarım saat içinde zararsız hale getirilen Par- 

lamrato'yu Ordunun dayansklsm«uıı; şimdi halkı 
bol bol güldjlren o Komedl'yl. Paraba.baU.nnm hal 
kı ezme Trajedisi haline çevirmemen başka tir şey 
sağlamaz Parababaian. câhil, araçau halkı alda
tıyorlar diye. İllâki, aydınlarımızın en uyanık v»- 
en halk sever bölümü olan askerlerimizin aldanmr 
Un neden gereksin? Hem korkmıyalım Parabahn 
lan halkı hiç bir saman aldatamıyorUr Yalnız Ür 
kütüp sindiriyorlar Bu sindirmede ise en büyük 
«ilâhtan Ordudur

Halkı gönüJ nzaju ve dileğiyle idare etmek mı* 
27 Mayıs’a da. 12 Mart’a da halk oyunu susmak!ı 
vermiştir Halkın en candan, en gerçekten verdiği 
oy. bu susmakla verdiği oydur Sandık dalavereleri
ne Hacıağa zılgıdi ile atılan uydurma paralı, hileli, 
kirli kâğıt parçaUn oy değildir Doğru yolunu, yor
damını gftstenn de. bakın halk nasıl Tufan gibi 
kabam, eliyle, ayağıyla, bütün gövdesiyle. vanyU 
ovumı aize verir PanıbabaUnndan yana değil. 
Halktan yana olduğunuzu Halk bir anlasın, yetar 
Dünyayı gül. gülirian »der berekete boğdurur 

Çağdaş ve Antika Para babalarımızın Par'.? 
mantarcı Siyasi Partileri de orasını çok iyi biliyor 
Ur ve en çok ondan korkuyorlar Korktukları için 
büyüleri çözülmeden, demokratik nhirbazlıklannın 
en cırUk kaynana zmltılanyU küplere binmişler. 
Hep bir ağından cıyak ayak bağınşıyorUr. Baba- 
vaaa Orduya:

«— Anayasaya ranmaz feda. Ama. nau rafa 
kaldınuıılyacskaak. »lirür de değiştiririz!»

Ve Orduda çıt yok Kuvvet Kumandanları o 
kadarağını çıtlatıyorlar :

« —  |t't N t t fk tn  değlUz’,»
Olma* olsun ParafuhaUrimn çeneni düşük Po- 

iıttkaalaıl. Halk: politikadan lâf değil. İş bekliyor 
Daha doğrusu Halk zincirlerinden boşanıp Politika
ya H atmak istiyor

I İta» israfı I
Koitgn de bu bılgi'er an- 
nulup tartışılarak

Kongreye 600 üye k* 
tılacnk Hakanlığı 3 kı-» 
trmeıl edecek. r« 20 dc 
I/çı SendikaUrın«l»n k«-
tı Saçaktır.

Bu Kongreye tamamen 
denu>kratik bir şekilde 
hazırlandık. Kongred 
alınarak kararlaria bu 
»orunların nasıl halli ge
rektiği Bakanlığa rapor 
halinde mmulacakür 

Gen«*l * Kongremizin 
maarafUrı için Maliye 
Bakanlığından bir milyoı: 
fonnt yardım alındı

ülkeminde 12.0ÜU öğ
retmen toplumsal görev 
görür Toplumun aorun- 
Sarını inceler, sendikayı 
rapor halinde «unar 
Sendika. ılgllılerder bun
ların sağlanmasını Üter 
Devletle anlaşma yanıl
mıştır Heriıang* hır 
meseleden veya toplun, 
sorunlarına eğilmeden 
ötürü kıyıma uğrmtıla- 
maz ve de aftrülemet. öğ- 
retroenler

Sendikamızın devlete 
karşı veto hakkı var kt 
en büyük yetkimiz de 
kurtar

Sosyalin* bir Ülkeyiz

Tü rk iye  köyü ve
r «■aıtMafk a «aateâal

memur kadroları için çoğaltmak gerekmiş Bu 
kadrolar doldukça, normal Üretim ihtiyacına kars.- 
Iık dUşnuyren Aydın üreyişi istenme» veya unkâr.- 
au görülmüştür 1935 yılındaki CHP Kongremizle 
«Hız** fazla Diplomalı gerekmez» anlamına gekr 
kararlar vc ondan sonraki -Reşat Sun rahmrl- 
linin «Turnike» adını verdiği biçimde.— çocukları
mızın daha yukaek Öğretime çıkma çabalarına kar
şı artan «İrmeler, hep kültüre genel ekonomi dışı 
ve zıddı yapılan sosyal ve politik tepkileri ispat 
eder (jAramı var)

Bu yolda nayU geiışnv 
kaydetmemize karşın 
bizde de hâlâ çözüm yo 
lu trdamadığımız »orur.
1 arımız var Devlette hâ
lâ bici anlamak .alemi- 
yen kışüer mevrut Bun 
l»nn fikrim hemen de
ğiştirmek mümkür. değil 

Sendikanın berkevter. 
hesap »orma hakk. var 
Bu nedenle sendikanın 
tüm okullarda 3-5 kişilik 
temsilcisi vani» Öğm • 
men »ayısı 20 den aşağı 
olan okullarda sendika
nın bir temaildaı bulu
nur Temsilcilerimiz bu
lunduktan okullarda ya
pılan işlerden ve .;.kmcak 
çatışmalardan sendikayı 
haberdar eder Birler de 
gerekeni yapana

Macaristan'ın nüfusu 
25 yi* neva* şimdi
de hemen hemen odur 
Öğretmen aayıaı dört oua 
llne çıkmıştır Orta dere 
celi okulla nn öğrenci «a 
yısı yine dön misli artış 
göstermiştir

25 yıl önce Macaris
tan'da halkın ** 10 nu 
hiç okur yazar değildi

Mac arıştan çok gon
kalmış bir memıeketU. 
25 yıl öoce sadece bir ta
rım ülkesiydi. Sanayi di
ye bir şey yoktu 25 yıl
da «anayide. sosyal kül
türel ve ekonomik alanda 
akıl almaz İlerleme kay
dettik. Ama bunu kâfi 
görmüyoruz

Okullarımızın problem
lerinden biri öğrencilere 
bugünr kadar d*ra ki
taptan hakkında kemdi 
görüşlerinin alınması, 
vadi değişiklik «tetre- 
teri aerbestirt verilmemiş 
Hu Şûra toplantısında 
bunu kesinkes sağlıya- 
cağız

Okul tanımada, ilkokul 
dan tutun ttmverrttny» 
değin öğrendir re ders 
bakımından bir hayli a- 
ğır yük yüklüyortar. öğ- 
rendler bunu hatmede
miyor Şendi kanuz buna 
karşıdır Sadece sınıf İşi 
çalışmalan İle vttitJIma- 
mcli- Çocukların avnı za
manda hayata hazırUn- 
mıa gerekmektrdt* Bu 
nedenle Öğretmen çorak
lan gerektiği kadar

S a ld ır g a n lık , p o ra b a b a la r ın ı
i  30 SJ u  okur , u u .  tO w  j ıu l ı  yoklua» y»p -
<lı Şimdi boy İr mr »py m» oUn«fmı bulımıyor*

yine bir zılgu Güzel Ss- 
' atlar Akademisine bir 
baskın. Eğitim Enstitüsü 
»«e bir baskın ve okul sü 
resin olarak kapatı'dı Er 
tesl gün g anelelerde. 
•THKO'nundan olan ırie- 
rinde askeri oğretıdlsrin 
de, bulunduğu 14 kişi ya 
kalandı.» Asıl amaç Dev 
rtmd ordu gençliğim vıı 
«'ırmak. Mrvhrmektir Er 
irsi gün «14 aişi dc'lf >t  
t* rmlzliğindrn» aarbest bı 
çakıldılar İşin aslında 
vılan yem gibi kullanıp 
masum çocuklara yeni ye 
ni tuzaklar hazırlamak 1»
11 yortar Gençlerin bu o- 
vunlara «IÜşmemeleri ıate 
nlr

• İçişten Bakan «A 
narşık olaylara sor ver
me hazırlığı içindeyiz- 
diye, radyoda konulur
ken. Site öğrenci yurdu
• tplum pollatenntn göz 

leri dnündr* kurşun >*amu 
' una tutuldu.

•  Balıkesir öğrenci yu» 
du polis kordonu altına 
a indi. Yurtta arama vap 
t.lar. 9 kişi tutuklandı 
Arkasından kendin» ko
mando süsü veren kişi
ler Nıyaziyı arkadan ku
lunladılar Ağır yaralı o 
tarak hastaneye kaldırıl- 
aı.

.Bir yetkili «yeni tevkif 
ler bekliyoruz* derken 
Genel Kudmay Plân ve Ha 

ceket başkanının evine bon- 
ma konmuş. 2 aaat aonra 
Em. üat. teğ Sarp Koray 
ve Ruhi Koç yakalanıyor 
Yakalanma gerekçesi, gv 
ce yanamdan sonra ka- 
ı anlık t a gençlerin, givaile 
nni bir bekçi görüp tam 
miş i ’.).

Kabine kurulduktan 
sonra meydana gelen bu 
olaylardan iki aonur çıkar

I — Oğrtna yurtları
nı. ünüvenütel«?ri polia v» 
komando la buncaları yle 
ta aruz ederek. Dr\ rimel 
ünveertte gençliğini w ı 
dlrmek.
T — Uydurma, «Yeni 

tevkifler»İe onlu gençliği
ni «dnürmek.

Bu iki neticede para- 
babalarım kurtaramıya- 
çaktır Bir kere Ekono
mik kriz İŞSİ2UCR OR 
DUŞUNU her gün biraz 

daha büyütürken. Demi

tel hükümetinin plânladı 
ğı yatırımları kısmak tn 
tunda kalan Erim hükü
meti İŞSİZLİĞİ PAHA 
U LlC l daha da bü\üte- 
çektir.

î^rababolan bu açma 
zı çözmeyinoe tabii ki aat 
• lırganlıihnı arttırmak gn 
i evindedir.

İşçi Sınıfı drvrtmdlen 
nın görevide İŞÇİ SİNİ 
FİNDİ Partisini yaratıp, 
onun yörüngesinde verim 
aLnıktadır

yok. ilkokul çağına geleci 
çocukların hepsi sekiz 
yıllık genel ilkokulları bi
tirmek zorundadır Bun
ların r' 811 ya v'.lkark 
okullara ya da sanat- 
okullarına gidivoı (Sa- 
natokulu merunu orta 
oku) mezunu Kayılıyor > 
Sanatı Öğrendikten son
ra okumak isterse iki 
yılda liseyi bitirir San 
aü öğrenmiyenler iae li
seyi dört yılda bitirebi
liyor. Nüfusun *> 20*ıa
şu anda okumakla meş* 
Kül

Oysa bu çok önemli bir
konudur

Sendikamızın g*ev ve 
hnvkot hakkı var Ancak 
bütlfn isteklerimi* verine 
getirildiğinden, bövle hiT 
evleme gitme ihtivan»
duvmadıV

F am  Atılgan 
TOS (»eael V. K Üvaal

g e i.ex:e k  KA\ IDA: 
KURTCLUŞTAN d o nra  
GENEL BİR OKUMA V» 
OKUTMA KAMPANYAM 
AÇILDI.

Emperyalizm ve işçi sınıfı
(R «|U r»(ı i  S «xt»4 i)

dik, lıd«rlen. «M a  .Sol». u-
pcmlac ( ik »m »«u » .  bu< drkUtemn- 
uıu» d j> T y»vu* hırmıalik «dıyorl», 
Tııleri. o m ıd ır , .Onrt ( im .  oyu
nunu bile oyıutmnmık Niçin *
ÇUnkU. dıyoriiı, Goool Grev ya hakk
ın kazanır, ym ^pa oturur tkuu dr 
Srodıka «talan için 6IUm :

1 — Haçın kazanıra» «VaJm> 
IlukamHIn drjH IlKaiOMUTIK SLS 
T K M 'in  ı »  I - M : I i M \ N I \ ı;l / M , 
dr aoau. oluz

2 — «Ya f im  mi|m oturuma. İn/ 
ur yaparız? İHTİLALİ»

Bu gmkçe Uaerinr. botun S«nd>- 
kalumln Sosyal Eznprryallat bekçt 
kopekleri muta durdular 3 >02.000 
oya kar» S.3M 000 oyla Sa  ̂ Kanıt 
ayaian. Ingiltere Sımfına. Tuu- 
lak efendilerinin rmretuklrn (rtbı. 
Grevi bile çok »brdüler!

SOL SENOIKA AĞASI :
MASKKIJ FİNO
Prkiy, G m  hde yapouyacaksa. 

10 milyona yakın işçiyi haraca ban
layıp lopladiKi aidatla Emperyalizme 
Klik eden bu SemUkalizza yilkU niçin 
lafmaın - O zaman, lyçi Sıaıfı içinde 
Uveren Sınıfının en namuamız ajan- 
lan olan Sendikan köpeklerin «Sol 
Kanalı iki ytl»11110*0 aahneye çıkıyor. 
Carr Kanununu midem «proleuto» r- 
demıyece*iz. biri ona fd n  Tescil edil
mek var ya. onu reddetmek Özer? 
«Kuvvetli lavaiye» de bulunulsun!, 
insanca aktif direni, yok. Eeekçe di- 
reni,: «Boykotaja yapılacak: Sağrının 
sa* yanına sopayı yedin mi. inliye- 
rek aol yanını çevireceksin

Yalnız. I*çi denilen Hazret! tyai 
Kuzularını Sendika a*ıiından kaçırt 
mam&k liam Siyasete kanama as
kın Onu Patronlara bırak Ama «Gzev 
silâhı• mı derlin’  Ne (İrmek. Tradr 
fnlon Genel Sekreien Misler Feai 
her. Grev alihının d», kimi dorum 
lanrla- »Kallanılması, hele prallk Mr

«nnır hesapta «arsa, esaslı «e haVe- 
dilmi/s. sbnıUelrilir» diye alyon'u mA- 
cunu Uçı aralaniara yutturuyor

O zaman Keodiiıa GaacvierieıT
mn «Sol Kanat.ı ne yapıyor* Hani o, 
demin «Genel Grev. İy e  M iriye, 
Misler Jom lar Scanlon'Ur. .Hama
mın namusunu kurtardıklarına- ina
nıyorlar •

.Mevzilerine pek sakı lutundak. 
lannı, askerlerine (isçilere! tasadır 
diktan «nura, «ol'un liderleri ntaa 
Misler Jonm ,e Sean onlar hiç f*r- 
«Ok çıksrmaksızın. çn*ualn*ua »erişi
ne katılıp aaf ha Atadılar..

KMPEUVALtST CANA\ AKIN
TEK İIİŞİ : SENOtKAUZM
Dünyada m eski laçı Sınıfı’nın 

10 milyonunu orx0i a*lanyta «rk 
hayvanlarına çeviren Sendika a*alan 
İçinde, çatlak aea çıkaranlar mı var" 
Onlar için, bizim Si yaz! BezIryAn Par- 
tilerin bocalan Tu talak Parti Baaks- 
kanı Mlzter Mestli. 18 Mart ftlnO 
«Sorumsuz anarşistler, etiketini ko
yuyor Bunları da Emperyaltmn :
< komünist, lere karfi «Tmtaklat. 
Maoat. leri çıkartarak birbirine dü
şürmekle ince >-ollannı rahatça uyjru- 
luyor. Tutalak Başbakan. «S -a«in  
hareketini haih-tıneh. Mtemlyonzr. 
maskeni altında. «Sendika kitlelerim. 
«Urüleftınp. Sendika A*altnm nOkû- 
metle «lşUrti*i.ne ailrUkillyor

Gerekçe dr şu: tşriıllk ço*alıyor. 
dikkat. İşverenlerin ku\-ru*una sıkı 
tutunun Inşçiliz Emperyalizmi POnya- 
yı soyup. Anayurduna çuval çuval 
aşın-kir yetimn Elbet Sendika afa 
lanna da bu Evren ha>dutlu*umm 
parsası torba torba verilecektir.. B8v- 
leee. taçi Sınıfı kadar «AmfiriHen en 
<ns»»-.ı •■.•( c—-m .ıı.^  w -  t 
ve «Demokras . maskeli «Parietna, 
tarizm. öksen* ile eervOlOniln Her. 
tutar yeri kalmamış EmpervaHım 
havdutlu*una yataklık Mer şamar 
oiiının» çevriliyor



Sosyalist
DÜŞÜNCE ve DAVRANIŞ BİRBİRİNDEN AYRILMAZ

işçi sınıfının 
siyasi mücudelesi 
halkımızın Kurtuluşudur

EMPERYALİZM 
VE isçi SINIFI

FERKO TEKNİK 
A ljM lN Y lM  PROFİL 
LNÇtLTJUKDEN 
7 Kfcjl YANDI

50 küsur I«çu4 otan 
FVrro Teknik işçilerinin 
Mrtal-lş SendıkaauvUn 
istif» edip Maden-Iş'e 
kaydolduğunu 5 4 1971 
Paarteai ftinü haber a- 
kan IşaMtaı hemen o ak 
«un öoctl durumunda o- 
Un 4 İşçiyi sorguya çek
tikten anora erteni gün 
■«başı yapmamalarını *6» 
IU olarak kendilerine bil
dirmiştir.

Salı günü aabahı 4 işçi 
arkadaşUnm kapı önünde 
bekler durumda gören di
ter İşçiler 4 İşçiyi kapı 
önünden alıp teagihlanna 
getirerek işbaşı yaptır

mışlardır. İşveren iae, ke- 
■nlikle bu İşçileri çıka
racağını bildirince işçi
lerin hepai birden, pat
ronun bu hareketini pro- 
teato İçin, oturuma geç
mişlerdir. Yanm giln aü- 
ren oturumla i»verenle 
işçiler devamlı tartışma
mıştır. Fakat çıkanı ya
pılmak Ulrnra 4 işçi, 
diğer arkadaşlarıma da 
kıyıma utramanu>a k;ln 
İşten aynlamkUnnı İHİ- 
dtrerek byi bırakmrşUrdır.

Erteni gün 7/4/1971 
de çıkışı yapılan İşçiler
den birinin görevi oUn. 
gaa tüplerini değiştirme 
ve yakıp aöndürme işine 
hakanın yerine getirilen 
haşka bir uma bu teknik 
işi UyıkıyU bilmediğin-

Dedenin dedikleri

HALK DERSLERİ
Dokuzuncu l)m

HÜR GİRİŞİN GÜCÜ
Alış-vcnş neden öyledir? Sırası gelirse orasını 

da arılatma. Usancadır. Anlatılmaz şey değildir. 
Anlatıl mamaaı için anlsülmsz şey h ili ne »okul- 
znuytur. Şimdilik yalnız «u kabarcığını söyliyelim: 
Hani. «beşibiryerde» Partilerimizin, boş vakitle öve 
öre göklere çıkardıkları: «ÖZEL TEŞEBBÜS». 
«HÜR GIKİŞKLMJk» va dedikleri tutum yok mu?

İtte, işçinin abnyaztsmı bu kerte pamuk ipti- 
jSİne bağlı yan düzen od ur. Bin tane küçük esnaf 
tezgâhının dokunmadığını bir it verenin makineni 
dokudu mu. bin eanafın. dükkânını kapayıp, bir iş- 
verenin fabrikasında iş araması gerekir.

Bir işverenin ise. maksadı işsizlere aihiden 
«bş\crmr4i» değildir: daha az işçiyle, daha çok kir 
etmektir. Onun için, sokağa düşen işsizlere «iş- 
vrr» eceğine. «boşrerivrir » ! «Önel ginşkın» der

«— Bes nasıl işycrinıl işletip işletmemek te 
U tK  «nem. siz işçileri de işleyip işlememekte (Grev 
yapmamak şartıyle)! l lt ’U İMrmkıyorum.

İşçiler : «Canım, sen bin kşlaia çalışma yol- 
fabrikandaa başka 

M  bnls— — İt. naasl yaşara?» 
diyemezler. Başlarının çâresine bakmakta «HUR» 
dürter.

Büyük Millet Meclisimizde altın gibi kıymet
li «beşibiryerde» Partilerimizin dört elle sarıldık
ları «HÜR TEŞEBBÜS* budur. «Büyük dostu
muz» Bricşik Amerika Devletlerinin bize yardım 
için şart koştuğu «İIÜK EKONOMİ DÜZENİ» 
izni ur. TUrkıyemran bütün gelir giderlerinin hesa
bını tutmak üzere başarı ısa oturan Konsorslyom’ 
un. beşibiryerde «Partiler üstü» başyıllık plânlara 
ruh ve madde verdiği «HÜR KALKINMA» budur.

Acaba biz. bir fabrikanın bin küçük üretmeni 
işsiz bıraktığını örnek verip, bütün Türkiye için 
hüküm verirken yanılmıyor muyuz? insanların rız
kını bir yerde kesen işverene karşı. Ma tanrım, 
başka yerde yeni nasipler bağışlamaz mı? Bu 
İşveren dediğin, hâşâ. Allah değil ya!

öyle'demek düşer, amma, tüm Türkiye’nin 
Başbakanlık İstatistikleri ortada. Geçmiş 3 yılı
mıza bakalım. 1955 yılı yapılan Nüfus sayımına 
göre: köylerimizde 17 küsur milyon kişi yaşar
ken. 1960 İstatistiklerine göre aynı köylerimizde 16 
küsur milyon kişi yaşıyor

Nerelere gitmiş o yilzbİnJcrce köylü vatandaş
larımız? ölmüşler mi? Hayır. Göğe mi çıkmışlar* 
Yahut yerin dibine mi batmışlar? Olamaz. Ne ol
muşlar? Şehirlerimize göçmüşler.

Çünkü gene Başbakanlık istatistiklerine göre 
Şehir nüfusumuz 1955 yılı 6 küsur milyon iken. 
1960 yılı 7 küsur milyona yükselmiş. Demek, her 
yıl on binlerce yurttaş, ytizbinlerce yurttaş köyler
den şehirlere iş sramıym koşmuş.

Ikind Cihan Sarışından önce böyle bir akın 
yoktu. Ikind Cihan Savaşından sonra bu akın ne
den oldu? İşverenkrfcniflİD. Amerikan parası ve 
öğüdü altında, her ne pahasına oluru olsun «HÜR 
KALKINMA» uğrunda «ÖZEL SERMAYE» düze- 
ti. çift parti, az parti, çok parti, bir parti —beş par 
ti. çift parti az parti, çok parti, bir parti —beş par 
ti ve beş parti— bir parti...) gibi aşık oyunu ile 
vardı, geldi. Konya altı saat Politikası niçin oy* 
ranıyor? Her gün m yılan ve denemeleri büvüyrr. 
İşçi Sınıfımızı şaşırtmak, daha kolay sömürmek 
için. DEDE HANDE

den ocak yanarken tüp 
değiştirmeye kalkınca di
ğer tüpler de İnfilâk ede 
rek 4 kişi (Hüseyin Or
han. Betim Balkan. Tev 
fık Erkoca. Mustafa Söy
lemez) ağır şekilde yana
rak yaralanmışlar: 3 kişi 
dc (Hayrettin Güler, Mu* 
Ufa Doğan. Celâl Küçük) 
hafif ş e k i l d e  ya
narak yaralanmışlar ve 
ağır yaralı olanlan Pa
sa bahçe Sosyal Sigortalar 
Haatahanesine kaldırıl
mıştır.

işçi arkadaşlarımız Kİ 
rırakmakla arkada şiarım 
kurtaramazlar. Varın 
patron, hakkını t*£yco 
her işçiye ayna şeyi ya
pacaktır. İşçiler birlik 
olunca haklarını alabilir 
sınıfının mücadelecini ve
rebilirler.
7KANSKOK DEMİR 
ÇEKME İSÇİLERİ 
HAKLARINI SÖKE. 
SÖKE ALACAKTIR

Hurda demirden inşa* 
at demiri döküp, çeken 
Tranakök Fabrikam işye
rinde 80 civarında işçi 
çalışmaktadır. 10 yıl gi-

bırtne uymamaktadır. M * 
■eââ: işçilerim 12 şer
asa t ten 2 vardı ye olarak 
aoris çalıştırmaktadır. Ve 
8 saatin üzerinde çalışan 
işçilere yüzde 50 zamlı 
Ücret vermesi gerektiği 
halde böyle bir işlemden 
daha işçilerin doğru dfi 
rüşt haberi bile yoktur 

İşçilerini zorla 12 saat 
çalıştıran işveren. hatta 
gemilerle gelen yükleri 
boşaltma ve yükleme işi
ni angarya olarak İşçile
re yaptırmaktadır. Gemi 
yükleme boşaltma azman
lan işçilerin 24 saat ev 
lerine gidemedikten ol 
maktadır. Ve bu angarya
ya karşılık işçilere hiç 
bir ücret verilmemekte
dir.
Bu şartlara dayananı ı- 

yarak itiraz eden işçilere 
işveren ve akıl hastası o- 
lan akrabası küfür, tek
me. tokat ve fabrika I- 
çindc silâh talimi yana
rak cevap vermektedir 
Fabrikanın içi ve duvar
lar kurşun izleriyle dnht- 
dur. Ve tabii ki en ufak 
itiraa olan işçi kendini

bütün fabrika işçileri Ma- 
derviş Sendikasına üye 
olduklarında işverenin e- 
tekleri tutuşarak, yaşlan 
küçük olan 16 işçiyi erte
si sabah işbaşı yaptır
mamış ve «Ben sizi bu iş 
kolunda çalıştırmam» de
miştir. Buna karşılık bü
tün işçiler «Bugüne kadar 
çalkan işçiler şimdi nl 
çın çalışamazlar? Sen bi
zim sendikalaş mamızı ön
lemek için bu işi yapıyor
sun.» diyerek, direnişe 
geçmişler ve oturuma baş
lamışlardır.

İşveren bu durum kar
şısında Kartal Savcılığı
na müracaat ederek polis
leri çağırmıştır.

işveren işyerine gelen 
sendikacı ve polislere: ya
şı küçük 16 işçinin çıka- 
nİmasına gerekçe olarak* 
• Ben daha Önceden yaş
ları küçük tşçüeri çalış
tırmanın kanunsuz oldu
ğunu bilmiyordum. Dün 
bir muhasebeci arkada
şımdan tesadüfen Öğren
dim. onnnıiçln onları b*.ı 
işkolunda çalışUramam * 

demiştir.

Türkiye'de Seadika Gangsteri*ği*
nin içyüzü nereden aktarılıyor? Genel 
Politika Gangsterliğinin aktarıldığı 
yerden: BATI UYGARLIĞINDAN'
Bunun her gılnkÜ örneklerinden biri
ni Ingiltere'den aktaralım.

İNGİLTERE'DE İŞSİZLİK
İngiliz Emperyalizmi. Amerikan 

U S  kuyruğunda gitmekle ncrfye var
dı? Şubat ortasından Mart orraaına 
dek işsizler sayısı 33.000 kişi artarak 
753.810 rakamım buldu. Bu işsizler 
sayımı fail nüfusun yüzde 3.3'II vr 
Savaştan beri en yüksek rakamdır. 
Ona Kuacy İrlanda'nın 39,012 işsizini 
de katarsanız: aylaklar 792-822 yi
bulur. Gizli servislerin KstoUğe kar
şı kanlı Protestan saldırılarını atşkırt 
ması yaraya merhem olmuyor.

Geçen yıla oranlı bu yıl İngiliz 
ışaısleri 132 000 kişi fazladır Bir yıl 
da 5 te 1 aylak çoğalıyor Sendika
lar arası Genel Sekreteri Vic Esat- 
her'e görr. eğer hükümet ivedilikle 
ekonomi faaliyetini yaylandırmaca, 
önümüzdeki kışa işsizlerin sıvısı 1 
milyonu geçecektir 
İŞÇİIEKİN BAŞINDA İŞVEREN 
DF.MOKLES'İN KlİJCI

Buna karşı, Tutalak < Muhafaza
kâr) Hükümet: «Sanayi Makilerinde 
Carr Reformu Proje*!, diye, kopacak 
grevleri: «Protrato grevi», yahut «Hl- 
ya*i grev» bahanesiyle önleme kum
pasları kuruyor Çünkü daha şlmd*-

den. 1 Martta yapılandan daha hö
yük. pratikte hemen bütün endüstri
yi. hele otomobil, gemi tersaneleri, 
doklar ve basın işçilerini kaplıyan 18 
Mart Protesto Grevi 1 milyon 200 
bin kişiyi buldu. Gallup Enstitüsü, 
işçi Partisi nin yüzde 7,5 ile 12 arası 
önde gittiğini belirtti

İŞÇİ SENDİKALARI 
O KILICIN KABZASI 
Bu durum önünde «işçi l*artKI» 

nin dayanağı olan ünlü Trade-Union • 
isr ne yapsalar beğenilir? Craydon'da 
toplanan Olağanüstü T. U. C Kong
resinde. önce İşçi Sendikaları ikiye 
parçalandı Kendilerini «Sol karat» sa
yanlar. o yasakçı kanuna uyup Yetki
li Katlara Sendikaların yazılmayı red
detmelerini istediler. «Ak )*kaltlnr» 
denilen Banka, öğretim. Belediye me
murları gibi emekçi sendikalın, bu 
teklifi çıkarlsnnâ sykın buldular 
Rcddetmcdo diretüırae Trmde-Unioı#- 
lın  bırakıp gideceklerini bildirdiler. 
O saman 4 300.000 oya sahip Sol ka
nadın teklifi 5.000000 oyla altedıldi. 

SAC. SENDİKACI :
AÇIK BEKÇİ KOl'ET.1 
•Sa* kanat»: Dokuma. Memur.

Yersel İ d a r e  İşçileri Carr tas
lağına karşı protesto grevine bile ateş 
püskürüyor Tutalak Efendilerine bek
çi köpeği olduklannı açıkça aöylivc- 
miyor. Çamaşır ve Rova asnavii Sen-

(Duamı S Harfaia)

cuklsn bile çalıştım ve- 
terki kazaa*ın.

Eyüp. Ketenler kovun»İr 
Çata |K.t fabrikası oda iki 
genç Kçl arka dadımız da 
'anarak oldu. Onlarda 17 
.'aşlarımla diler. U gü
venlikleri yoktu.

Peki ne olarak? İşçi 
Sınıfı önce şunu bilmeli * 
lUrtik olmayınca Kveren 
•»ırt muza binip alın t erleri 
n» zi çalıp, hhti çok kötü 
şartlar altında yaşamak 
zorunda bırakır.
OYUNA GEI Jlll.KR

25’i de Varto ve Er
zurum'un köylerinden gel 
m işler Kâğıthane Bek 
di yemini a kaaaJiaasyoa in- 
kam tında iş bulmuşlar.
Müteahhit 30 Ura günde- 
IJı Ue çalıştıracağını bil-

ğtl imzalamamışlar 4 ay 
çalıştıklarının delili ola
rak sadece yapılmış olan 
kanalizasyonu ve Kâğıt
hane Nişan taş lar Mahal 
leşi sakinlerini göstere
biliyorlar. «Bütün mahal 
k  birim orda çalıştığımı
za şahit. Bugün yann ve 
recem dedi İnandık. Ne 
bilelim. Anadoluda böyle 
*ey olmaz. Yaşatmazlar 
böyle adamı» diyorlar .
4 ay yaptıkları işin kar
şılığım alamayan işçilerin 
bakkala 4000 liralık borç 
lan birikmiş, kaldıkları 
barakanın da kirasını ö- 
demeyen müteahhit! bul
muşlar. Yakalayıp kara
kola götürmüşler. Fakat 
kora kol ifadesini alıp ser- 
bent bırakmış. Daha son
ra işçiler haklarım ara
mak için karakola gittik

lerinde ine kovulmuşlar 
Beledi yeye gitmişler, or- 
dan da kovulmuşlar. Ara- 
uan iki ay geçmiş. 25 
gurbetçi işçi o *ün bu
gündür 12 bin Ura tutan 
ücretlerini alabilmek için 
akıllarına gelen her ve ra 
baş vuruyorlar...

İşveren işi işçi arka
daşların hak için baş vur 
duklan yerlerden almış
tır. Tabii ki kovulacak- 
Var. işçi Sınıfının ve tüm 
halkımızın kurtuluşa baş 
vurdukları yerlere kendi
lerinin geçmesidir. Oraya 
geçmek de uyul iktidar 
savaşı yapacak İşçi Sınıfı 
(Proletarya) Partisinin 
kurulman» via mümkün
dür. Yapacağımla iş bs 
partiyi yaratmak olmalı* 
dir.

bi bir ramandır çalışan 
bu fabrikaya işveren şim
diye kadar hiç bir sendi
kayı sokmamıştır. Ve İş
veren Madeni Eşya Sana 
yidleri Sendikam (M e»ı 
mn yönetim kurulu üyel'- 
ğini yapmış bir kişidir

Bütün işyerlerinde as
gari ücret 245 kuruş ol
duğu halde. Tranakök 
Fabrikası işçileri ücret
lerinin ne olduğunu bil
memektedir. Çünkü işçi
ye bordro verilmemek t.- 
dir. Maaşı yükselmeni ge
reken eaki işçilere işve
ren. sigorta plrimlennl 
asgari ücret üzerinden 
Ödeyerek kaçakçılık ta 
yapmaktadır.

işçilerin maaşlarını 
katiyen gününde verme
yen patron ayda, veya 
on beş günde, bir miktar 
avam mukabili nara ver
mektedir. lşçüertn hiçbiri 
birikmiş paralarını veya 
alacaklarının miktarını 
bilmiyor

İşveren mevcut kanun
ların hemen hemen hlç-

viit yapılı 
küfürleri

kanı önünde bulmaktadır.
İşçilerin, aldıkları üc

ret karşılığı paralan nin, 
tamlan veya pirimlerlnin 
nokran okluğunu İşvere
ne bildirdiklerinde «Sen 
benden iyi mİ bileceksin» 
denilerek aynı dayak fas
lı ve çeşitli tehdit 
rak. en ağır 
kapı <hşan edilmektedir
ler.

Tranakök ağır izabe iş
çileri sendikalaşmak so
runda kalınca; İşveren bu 
cefa da işçileri bölgecilik 
yaparak bölmeye çalış
maktadır. Lâzlar. Kûrtler, 
TrakyalIlar olarak on lan 
gruplara ayırıp, birbirine 
düşürmeye çalışmaktadır 
Tabii ki bu oyuna gelmi- 
yen işçileri işveren yine 
işime yaramazsın diyerek 
kapı dışan etmektedir

PENKAN DÖKÜM 
FABRİKASI

Fabrikanın İG İşçisinin 
yaşlan 16 ilâ 18 araam- 
dadır. .Sendikasız olan

Halbuki işveren daha 
önceki dönemlerinde Ma
kine Kimya Endüstrisi 
gibi devlet sektörüne!»* 
ve özel sektör işlerinde 
çalışmış bir kişidir

Bu durum karşınında 
polisler zabıt tutarak. 
Bölge Çalışma Müdürlü- 
günün bu durumu çözme-

d irmiş. Onlar da işe baş 
Ismışlar. Aradan bir haf
ta. bir ay. iki ay derken 
4 ay geçmiş. Müteahhit 
paranızı bugün ve recem. 
yann verccem diyerek 
on lan hep atlatmış. 4 ay 
dolup da kanalizasyon işi 
bitince de çekip gitmiş 
25 işçinin 4 aylık çalış-

l«cU*rt» yrvmlytUrlal kapraa Mut~akit •rrt*-.ıc~ doU-ujor

at için bildirim yapmışlar malarına karşılık bir ku
dır. 16 İşçi işbaşı yaptı- 
nlmıyarak. Bölge Çalış
ma Müdürlüğünün ceva
bını beklemektedirler.

İşveren kazanacağı kâ
ra Isıkar 4 yaşındaki ço-

nış ödemeden. 25 gurbet- 
çi Anadoiudan yeni gri
likleri için İstanbul'u» 
üç kâğıtçılığını bileme 
miçicr. İşe girerken hiç 
bir mukavele, ya da ki-

Sosyalist
O lŞU N lE  n  UA \ R A N  İş GAZETESİ

Ssiubı v* Ba,yuan: Ur. Illkmct Kıvılcımlı 
Sorumlu Y u  işleri Müdürü: llklsyrt Kay,

İdare Yeri: LAleU Cad. Çelikpalaa Apt 1/3 • İST. 
Ankara BOroau: Sümer Sokak, Venüa Apt. 

Daire 13. Dcmlrtepc — Ankara

Ahoar »arttın : Yıllık : 50 T l-
' «  Aylık : 75 T l-

3 Aylık : 12.5 TL.
llmab No: 30 LUeli I» llankaal Şul>r»l 

Baakı : Vatan Matbaam

İSE BAK!
Şimdilik iki komik fıkra, önümüze trajik 

politika biçimiyle çıktı.
BİRİNCİ FIKRA : Goygoycu yobaz, «Taan 

Misafiri» diye Adama musallat olmuş. Her akşam 
yemek aaaünoe gelir. Sofray*a oturur. Tıka basa 
yer. içer. Baş döşeğe yatar. Uyur. Sabahleyin Kah- 
valUamı eder. Çıkar. Ev rahibi bir kaç kez, artık 
misafirliğin bittiğini söylerse de, asalak yobaz ora
lı değil. Rapıaaan biter. Bayram geçer. Gitmeyince, 
aabn tükenen ev sahibi, yobazı kolundan yakalayıp 
kapıdışan ederken ayakkabıları ra da sokağa atar..

Pişkin Yobazın bu kovuluş Önünde Evaahibtne 
söylediği tek nâz şu ohır:

«— Ama bundan istiskali (kaba muamele) 
çıkar!»

Evaahibi Halk adına Ordu. Milletin başına 
çöken asalak «Tanrı Misafiri» de Çokpartili Parlc- 
mantaram aayılmaz mı? Ordu «Demokratik» neza
kete toz kondurmamak için. Demire) Hükümeti 
başta, bütün Partilerin pabuçlarını sokağa attı 
Hiç birisinde bozulma yok. «Bundan istiskali çı
kar» diyen bile çıkmadı içlerinden. Hiç bir şey ol
mamışça pabuçlarını giydiler. Parlemantarizra için
de «Tann Misafirliklerim» atıniürüp duru
yorlar. liri Pişkinlik.

#
IKİNCİ FIKRA : birincisinden daha komik 

trajedi
Karikatürü görmüşsünüadür. Hırstı eve gir

miş. Tam kasayı açmış. Paralan çalıyor. Evaahibı 
yalağından fırlar. Hırsızı görünce, etrafta bulduğu 
İri süpürge aapını kapar. Tam hırsızın başı i a  vu
racak. Kaldırır Hıran:

«— Dar! der. Yaalşın var beyim. Süpürür 
yerleri süpürme aracadır, tasara vurma ararı dr 
ğklir.»

Bunu işiten temiz yürekli evaahibi aorar :
«— Sahi mi?
«— Evet. EHadelr* supu re e İşte: Inanmaraan

hak.
«— Doğru, der evaahibi. öyleyse ne yapmalı

yım?
«— Bu ftüpurgrylr, hadi şimdi yerleri süpür 

mrlMn.»
Ev aahtbi, kuzu kuzu, yerien aüpürmkye koyu

lur. Hırsız kurtulur.
Ordu Halk adına Evaahibi. Para baba lan Mil

leti sömürüp soyan kasa hırsızıdır. Argın vurgu:» 
yaparken. Ordu Uarrioe geliyor. Tam sil İhım kul 
lanacmk. Para babası:

«—Dur! diyor. Yanlışın rar, Ordu. Ba silâh
la Parahabalarının «yani Partileri tekelinde olan 
Parlemantartzm: korumaktır senin vazifen. Yı 
Parababalarmı alaşağı etmek değildir.»

Bunu işiten temiz yürekli Ordu »onıyor :
«  Sahi mi?»
Ve Parababaları. bütün A İlahla nmn başı üs

tüne yemin ederek, söylediklerini doğrulayınca. Or
du, Para babalan run siyasi Partilerle çeki sömU 
rü düzenini sürdürmelerine neynrd oluyor. 27 Ma- 
vız'ta böyle oldu. 12 Mart'ta böyle oluyor.
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