Sosyalist
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• KlyaU: 100 Kora*

A. KARAOSMANOGLU
PERDEYİ ARALADI.AMA
Devakiaaynunun Iptruun
değerinlB düşttrillmedmn)
<tm baskılarla yapıldığını.
K ın n u n n ^ u Devlet Hz
k u t olarak btr krre da
ka goar batırdı
*1867-70 yıllan anam
da yurda giren 112,8 mil
yon dolar yabana srrnu
ye, 121J» milyon dola -

kontrole tabi
lir.»

tutulacak-

Demek «etM» aadece
dıştan gelmiyor. «Kzntrj
le tabi tutulacak» yılan
yeril parahahalanda »el
ki», diyor
Açıkşa dışta yanana.
Içta yerli parakabala» ı

U*UI |

kâr tranafer etmiştir (a.
girmiştir I .

Demek halkunıan 100
kuraşuau bir gecede 33
kuruşa düşüren güç «dV.
bankıdır.. Yalnız dış k a 
kı mı? Hayır. Karaonman
otlu diyor kİ: «Bundu
monrrn ccaitli ticarethArx>lerln (pnrahabolanmn *lr
«etleri! «erdikten belgi
ler. eİdiklan krediler, ya
rarlaadıklan
imkânlar

Türkiye'nin ekonomıaıne
hükmedip halka güt aç
tırmıyorlar.
Karaçamanogtu »«in bu
raaına akıl «diremiyor
Sadece bunları »kantrol»
etmeyi üoeriyor. Derici
cılığımız bu «kontrol» Işinl oldu ola»
yapar
Bir türlü «kontrol, ede
me*. Etme*. Daha çok « i *
oayü laşeık» adıyla yerli
parabahalannı armırtmek

m

Ordu-Gençlik f
işçi sınıfı
hizmetinde
t-yçl SINIFI PARTİSİ EMRİNDE İKİNCİ
I1ALK Kİ KTI Ll'9 SAVAŞIMIZIN SİYASİ
MUADELESİ İÇİN KENETLENECEKTİK!
21 Maya» 1860 oiayıaı erler doğurdu?
1860 27 Mayım. «naza! antika altuailuktrrlmlzden b r tanenidir. Sonyaldlr: çunku. halk sınıf
»e lal».Lalarının ekonomik ze «ov)al birikimi aoaurtulur. Antikadır; çUnku, olayın yaratıa Lalı ramenlan. ordu zzıroru gUrumüde ayıba gençüğlmizdl».
Bu Ud tarihi kolk-kUf akdytm gelmeğimi*. modern
aoeyal «uuf klrolojkd gütmedikleri için, «oa tahlilde
modem »«.yal «nıflarzmtzalan hrtH l.intnln kootro
luaa girerekti: öyle oklu: Kİasan-kapt talin ve emperyall/nıin "»»>»urlz«tırzna«ıaa uğradı.. O gUalerl
yaşayanına İnkâra kalkışımı) araklan olaylar tUr
dnıi şudur. Ordu. graçllğia «inyaliadm: graçlıl..
ordunun guzenl-ğimlrn Uevtrk bulmuş: gericicetılık profevörieri )r gerici - «aldık grarraUrrt lecr.l
ederek, vuru* yapılmayım. Söyleınrğr lüzum yok:
hukumel ze dezlet raten ıneflûçtu; »ek uyanık oiaa
CIA «ıy*a IS A İdi: oyunu «oura çıktı. Itlr de şunu
ekle)elini: Söz koouva dezrimc. olayın İçimle: mr
mur ı * küçükburjuza bürokrat kılkii) ruklannu».
ordu ve gençliğe kuyruğuna takılım-,; Kçı maıf»
mu ve diğer halk yığınlarımız, hareketi poıdfçe tlev
teklerden: fİBam-kapltal ze leffct-hez»rglnları >
-iıedce «ohole planlarını uygulamaya k.-yıılnıadardur. Sunu da unutmayalım: münkariz derebrzi derleİç 'iğimi/, bekâm endişe* yle. irfc-i lırzlrgânlar.
mızla uluvlararaaı te yeril Klnana-Ka|dlal arasında
tarihi, köprü kurma görevini lerruhek «eklide uz
gzdamrylır.
27 Maya» 180(1 altuvtluğü arirn doğruda?
İşçi «mıfımı/ın «o«yal u ysa lsa m «ezup olarak
ainn» : TİP!
Ordu gençilğinıiar kalıç hakkı olarak. T aka
Senatörlük ze b r ile tuzak: MH'İ düzenlik Muew
teni!
Aldın gençliğindae kalem iıaldu: l'alvefrit»
özerki.ğı ır allernalif olarak, yealdea «ırıagalaaaa
İmam Hatip »«. yaralar.
KöylUııtUze bağı» : af
Şehit'mize lıaJıvâ» : Tavarnıf bom»«o ze yeevi
alyaavları:
Klaaav ■ Kapitalin »e trferi - tvzlrg salana ar
tan payı IIrz inciliğ inizi .
tlevtrtçi'lğlmizr kolay hk : Anayaan. çift mrcUn. aaayava mahkeme*!, «eçiııı kanunu, planlama
ve.
___
Emperyalizme «adakat: NATO'va CENTO’yu
te Amerikalı lk'1» Anlaşmalara bnğfayn!
Artık biliyoruz: tik hey
nüraayrdi-hot anlara kanayan; ana bzn
m m aal rvlâMan «akağa döltra TIP
yıraa aai evlâtları «akağa döke. TİP. 27 H ay*
1860 olayıaıa Mr krHrzddfc.

jf.
}
*
,
«.
f
:
■
F
Ş
T
!
f
n

görevinden öteye gide
me*.
Kanon manoğlu kang
ren olmuş yaraların hiç
olmaaaa bazılarını teşhla
edebilmiş.
.Borçka'tan
başka devletleştirilebllecek
■tratejık madenler henüz
teabıt edUemetnlş
Bu
konularda, ban sektörle
rtn gdeterecrği çaba ve
madenlerin miktar ve ekonomidekl önemleri, dev
•elleştirip derletleştirüme
meal kararında etkili ola
çaktır.»

Kzıaoamanoğtu »Borak»
Un başka >vi«tleştirile
rek maden leabft» edeme
nuş. En »tratejık. Yurdu
muzun can daman petrol
yabana şirketler tarafın
»lan çapul edUiyor Bu
bar aedrnar »teabit» edi
lememiş. D * ticaret adı
na binbir dalavereyle bal
kı aıyan şirketler dr göz
kaçmış.
Aml Kmraoaraanoğtunun ea geçtiği bütün bu
şirketlerin banka mumluk
lanızdan hiç aba edilme

• ••

miş. Yerli ee yabana pa
re babalan şirket ve ban
ka çatımı »ll»nda yuvalannuşlar»lır Balık bundan
kokmaktadır. Ba İş aadece
.iontroi.le gşçiştirilrme/
yabancı [arababalın ci
yak ayak bağırmağı bu
ladılar Uunbul Sanayi
ve Ticaret Odam Başkâı ı
Ertuğrul Soyaal mnp kı
urttıkUn aonra sanayin
lertmiain Karaoanuaoğtıı
•çok kml-

20. yılında B.Almanyadaki
«Hür (!) Avrupa Radyosu»
2 Dünya Savaşı IMS'
diklen tnâM u muctılHr
de a n ı erdiği zaman
<ür.) A *y *'< U İm O a hti
Emperyalist blok un 5kı Mnleree yıl a lır » çile
nündeki manaara tam bir
rini geride bırakarak Soa
fecaatti. Bütün doğu Av
y e lm e yom-Uyorud. S*
» ııpa İlikderi nde işçi alvaşu emparyaBat blok.»
İM~ - r i — 1
'y*
Franma «e İt.İva gibi ka
leudlren Kuzu ut Vtatnaa»
pıtalimsin iki aağlam ka
anaya baden da ülkeleri
nın önemli bir kM uodu
göatcrdlkleri
yurtaevrıiıkte»
muşlardı.
dolayı geniş halk yığınla
(lamel alarak emperyaruun arvgMni kazan
baUar İçiş karanlık otan
mıştı (Bu Ud ülkede Kn
bu manaara dael olarak
münıat PartiTertnıa bâlâ
tatkonar kaynağı olan
güçlü oimaamın Mr «ebeBerlin mem ba şışınldı
M de l Dünya Savaşı at
Artık »araş, yıllan ndz
manda faşume karşı ver
övmeye mecbur kaldıkları

-StaUngrad kahramanı»
Sovyet aakarı gitmiş, ye
rlnl »korkunç bir canavar. almıştı
P'I «taajrad a

Boylane yeni kabinenin
ışçlleriş İlgili ilk icraatı,
çakı Demirci hükümetinin
Icraatnan aymadır
Klnana kapitalin denrtı
mindeki katine işçi aını

futa karşı aab - demoa
ratik tutumuna UAn etmzı
tir.
Goalenlea »Milli Gü
venlik. ge.ekştaı Mr yul
turtnaradır 0 güvenli»
Macr .milli» dağıl, gayr
imin Mr güvnalktir. Ege
men nmflmrin güvenlığ»
dlr. emperyallmia güven
ligidir, halk ve İn e itlik
düşmanı aalim-garicı aü
murüculeria güvanüğnlı-

■Hür Avrupa Redumduğtma h-zlam» •
»lı Doğu Avnıpn halkları
aömOrü dünrnini ebedi
yan ülkelerinden kovmuş
lardı Mr kere.
«Soğuk Mntruşaın en
loagm olduğu aunanlar
da uçurulan Mr balon
.Amerikan emperyalizmi
İç » Mr ölçüde farklıydı
»Devamı a myfı l ı »

Köy enstitüleri
açılmalıdır
Geçtiğimiz balla içini*
köy enaUtUlarının kurt,
luş yıldönümlerinden Mıı
al daha «kutladık.
Köy enaitülm zaman»»
CHP iktidarı tarafındaı
köylerde irtica ya kare
laik öğretmenler yetiştir
mrk amacıyla kurulmuş
tu. Ne var tu, köy eneri
tülerindr devrimci atar»
hızla gelişti Halk çoeak
lan balkın kurtuluş yo
lunu okuyorlar, öğreniyor
lardı.
Bu devrimci gelişmede-»
telaşlanan 1.1. Paşa Köv
entcıt tilerinden rahataı»
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işçi Sınıfı partisi nedir ?

V A T A N P A R TİS İ
Tüzüğü ve Prögramı

ÇIKTI

Türkçemn: »kupekaİB köyde, değ
diye bir ataaönu zar
dır Parababalaruun. bale 1850 deoberi On ritmik aaat dümnü lffar yıl
dır atiren DP ve AP Iktıdarian öyle
vurgun yaptılar
77 Mayı*. Ordu Vurucu Gücü de
Mr Politika değişikliği getirdi. OnJan
önce. Parababalarımı*. Plravunlar ça
ğındanberı alıştıkları rahatlıkla «Du«üaerye kelepçe vurular» prenaiple
rinl .Hur llaam» aQtunlarında «çık
•açık vergilemekte »akınca değil mal
tuluk duyarlardı. 27 Mayza: çok utan
gaç ergenlik çağı diliyle. »Komüni/ııvlaeruayı öadyerri» «oa heat. diye ni
teledikleri «Saayalhm» düşünememaçıkça »nrüaaade». hele «teşzlk» et
meneler bile gö* yumdular
Ancak, kıaa günde, iavaaa !cıU
meaae. ne kanunun ve nede Ana yara
nın ülkeye hiç Mr şey getiremıyece
nı bütün acılığı ile tattılar. Halk ço
rııklan İdiler çoğunlukla. Parubab-U»I onların Halkın içine girmemri n
Halkla kaynaşmamaları için, onları
her şey yapmrye havdılar MeriMrr
u»lü yaptılar Orada mnmyalaştıır. ym
çabşldar. Halk çocuktan canlıydılar
Onları inanalı*» yapnbüarler. het.n.
olu ayrı Anıtkabirleriyle ülkeyi doldıır.bilirlerdi Olmadı. AldÜremedner
12 Mart. Ordu Vurucu Gücü han
g. Pota İka değieiktlğüu getirdi? Ocr*
rr Mavin in gölgeMnr: Aanyaan'ya n*'■ *. 27 Mayınla, aald Anayanayi Or
du hlanet kanunu mad>leaıvle avun
mak İçin arilım yaptığım aöyVdı Şor
ta eski Ana yanayı kaidırdıydı 12
Mart'ın varolan Anaraayı kaldırma
niyeti açıklanmadı. Yalnı* Parlamrr
i ariıme mehil verdi. ParUmentarienı
l a oybirliği ve işbirliği ile Aaayaaa'vı
kaldıracak darbeyi
.Allah, Allah',
diyerek bekliyor
27 May*» «Komünizme taşmayı ön
ılyecek aon bent» olmayı öne etlrmüv
tu. 12 Mart, daha erteM gün: «SazaHunr taama)ı oatyecek mm bent,
lamayı önardı. Hiç değlla Uk uygulıda
yı o yönde başardı. Şimdi. 12 Mart ko
tanımı «Kol kırıldı, yeu İç » de» örte
rek: »Subaylan» yahut »Subnplan iki
al de avru şeyi dzğiştırmek yolum yö
neldi. Plnane-Kapı lal böyle «abaya ya
but »Şahap» otamıyor A la k a işine
nasıl kanaılmaaa. fıutıuı la lı'amı tei
ne dr öyle kanşıhnamabdır kananda
Parlamento öyle Imanüatü Mr varlık

Dr.Hikmet Kıvılcımlı
tır ki. ana el kaldıran, önünde haznen
nrifjryp kapanıp ^ r p ImalıHır
Oyleyae. ne Idüğü beluuia ı l r fonular» görünüşü altında, aakro-aent
Pariaamto niçin bdakı altına alındı?
Gerçekten »A m y m a a muetüğl Re
formlar» özletilyora. Hükümet Prog
ramında niçin «genel lâf» lardan başka
hiç bu- şey yok? İş yapacak Mr kabi
ne o kadar çok aoyut lâf etman. Bü
tün «oylcnenler. Hükümet Prograaı
da. Başbakanın gazetelerde iki gün
»üren »Ulunlar ve avfalar dolunu açıklamalan da. yapılmak
I»ar*Yanlama havarim taşıyor.
En aonra. «Vehbi'nle Kzv
kaldırılınca, altılıda güçlükle a klama
Maaan-Kapitaltn gerçek yükü çıktz
»Kerrikc. Vehbi'nindi ve VehM «VebM Koç. tu »Koç lloldlag Otomotiv
Grubu» Tarabya Otelinde Mr «Bayi
ler ToplantM» vaptı. Orada: «Oarl
tevrlıİMi* krebnlBİB tamamaş İş Adamlanmlaa VebM Koç. Muhtıra'yı ör*
ten krrrâkenın fince makm'nm) acu*
nu kaldırdı B. Vehbi'ye göre!
•Toplumııa İçine ıklytüğü bam
lara» Parlamento çare İmla sayara,
Ordu Muhtzraaı» verilmiştir.
»Bunalım» netür’ B VehM: «Işçi-Geuçkk hareketlerine «ağ-al çutay*
malanm» boş veriyor. Onu aml Usa
şey Demire! ri »Ekonomik karariarAakl riabetajdüılee. dır B. Vehbi, aad.
»Hür teeebbüa almamın yıkılara t a 
dan korktağuau «oılemKUr . [Gaz,
104/1971)
Koçlar» avundukları «IIar tnvriÜHl*. kimdir" Obet Tekelci Parababalannuı eadlkleri gerçekten «rriral rekabetçi orta ve ufak «Vakşi
Sermaye» değildir Koç'un alryleılğl
gibi:
«Türk toplumııa. ununken oiânğa luhrtle razrz Oyul ee yüksek ka»
lılrde mnl ve hbmrt «ın n an görev
aymak»
Halkın göaüne kül serpen bie
«lâ f oU beri gel» dlr Çünkü. Türirt*
ve'nın 73 bölgesinde 73 bayUk kutla
ANADOL otomobilleri. Uk arişa 20
bin liraya çıkanlmıştı. Şimdi ISO Ma
lirayı geçti: Mrkaç yıl İçinde 3 kat
pahalılık. Fbıam Holdingleri için 20

faaılyşz»

. V,.4U» kie «te vana». «Hür
11» Avrupa Radyonu, w
onun şubeni olan «Kur.
uzlaş (!) Radyonu» doğu
Avnraa'dakt genç «oav»
HM ülkeleri propagındaınyla kanşdımak amılyü yayınlara başladı
Yüzyıllarca aomürü dttaaM altında yaşama) olan
ve Mr yığın k a p ita l»
onoam kalıntıyı da ba
rındrran doğu Avrupa Ul
.denada durum lae ger
» ekten kritikti. Devlet ma
kıneauun başına geçen ke
çi «amfi kaçınılmaa olarak

M A K İN E -K İM Y A
G R EVİ ERTELENDİ - 3SÎ‘ “
M ü.E. ışyerlevlndekı
13 000 işçinin grev* git
meni yohuela alınan ka
rar Bakaalar Kurulu'nca
»milli güvenlik» gerekçe
atyie 1 ay ertelenmiştir

BUYUK HESAPLAR»
« KÜÇÜK HESAPLAR

Yerli yabancı parababaiarının
yarattığı işsizlik ve pahalılık
BİR İŞÇİYİ CANINDAN ETTİ
Haber Ajana» ızarur
(19/4/1971) :
Haydar Mahalle. İrfan
Ahaaet Sokağında oturan
«Yaşar Çarak« adında 4*
yaşında Mr işçi geçim ym
terMMIğı yüzünden keti
dini üçüncü katından a
sağı atarak intihar etmiş
Ur
Uç kışıhk ailenin ma»
olan Baba Çkrak’m ölü
müne işsiz kalması ve ha
yal |uhalı!ığı karşunnda
ailemnin geçimim temin
edememen sebep olmuştur
l»ıd Yaşar Çazak'm I »
n «eyle aalnkyor
«— Son samanlarda |.
emden çıkarılmıştı. Bir
türlüde ış bulaızuyordu
Evden ılışan hiç çıkm.vordu. Mail durumumuz
boeuldu^UBdsıı geçiomr
miade zorlaşmıştı Zar sur
gaçınıyorduk Babam du
ruma çok üzülüyordu •
l—.rilU ve hayal pahaMığıaa «Myanomayarak İntihar e»lva Yasar
(.torak'uı oğlu da :
«— Babam Mr gece
annemden beş Ura iri e
mişti Annem de para
»»tmadnğndan yaremeyinre hiç bir şey demedi
Odanıza girip yattı. Sa
bahleyin Mr dr kalktığımıada ne görelim. Ken
dini üçüncü kattan aşağı
»tmzş
Yaşar Çorak nema ye
diamın milyonlarca kur
bozandan aadece Mr ta
nesidir Hayat pahalılı
ğının kudvunocunm an
dığı gUmırrzüade İşçi om
t ma tarihi Mr görev düş
mektedir: Halktmıa leş
kılâtlamak ve yeril - ya
bana geridir» cephesine
karşı «iVrid Hak Cephe
•i.ta meydana getirmek
Elbette ki işçi amfi an
cak kendi KIYASt örgügütü ile, yâni taçi amfi
partisi ile. bu görevi he
şaraMlır
ASn.
ı ■.öREvnm

balkımam kurtuluşu İçin.
ACİL GÖREVİMİZ işçi
anufı
partıonı vücuda
getumekUr. Bia iki tarihl gönrvın üstamndrn

fsidtğtma aman arka'
dapma Yaşar Çorak a
ve aMlezı hallnmıaa oiaa
burcumuzu fidoaiş ala»
cağın.
‘
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SOSYALİZM TARİHİMİZDEN
TEORİK BİR BELGE

MACARİSTAN

Neye ve niçin teori ?

öğretmenler Birliği ve eğitim meselesi

Bt*da — aıldıfmdaa çok genelleşmiş btr kanı w
r* r«1 « ‘j-odiye deh hep tasfiye önem vardı. pratift ıh na) etti.
de»/r Takut bu dûfdmcm fflyle mmlmtthr Bttda yrtert ker
tede tcoriel var. ancak pratikçi)» re mUhtacız.
Bu bakımda Uç yan var 1) Haklı olduftu yaa: S) Hak« S cldtıfu yan; 3) Ka n ftırd ıfı y a »
1 _ llakh Yan: Yukankl bakımda d^ftu bir yamıa
fculundufu anlaşümaac. Yâni yukankl bakıma hak vtrdtflr
fû«Qkre eefcep. o bakımın nedeni var demak istiyorum
Niçin k im lim Mada »aortyi «fasla» buluyorlar.
Oörecofla. Türkiye'de Miımaal aoayallam. İlkin btr aydın
davranıp olarak başladı V# çok kaa soayalumio bütün ça
t ı la n a yayın alanında temerhtta attırdı. En çok 1*1Ulan w
lalan mı bırakan *ay. ia«al yayınlardı
Na var ki. bu yayınlana tOm Ona bir gös atılacak olur*
a» orada alatamaUk bir ülkü propagandasında* çok anaya*
Hama «Ayla bdyla defa* plâasıa dafıaık vnakala parçacık*
lan görûMr Bu aiatrmrtı t a n aaktarlaçmakta gecikmedi
Zataa burjuvamiai» bankım da ba«tamı*tı Bu «artlar
altında yıfıalarla t* "a k a bulunan
hareket bdlümU yani
«artlara uyfua yanı biçim lar kaşanırken ffdrUadrda kalan
yayıkardan v.t>ala«/t ak latlyanla-. latamlynlarl da birlikta aOrUkil yarak ömürlerin) tükett’ler
Harakatta bürokrasi
va aa>tannm ila baştaysa aapıtma apay gürültülOe# krahU ra uğradı
Yıfta baraka tladan ’.nat adana uçak kalan bu başlanfiç i rrçoklarına taorteiUğl suçlama vaallaaial w rdL Ç u a M
bu birçoklan. bOrokraaiyi va eektarlamt ataon» aayiyorlar dr
2 _ HakMa Yanı Biada taorlyl fada görenler. ftealllk1# Imatacl Markalama gdra taorlaU aaaaıeda tereddüt adı*
porUr
.Taurf M N ı M aya »VÇİ hareketi
>Mk.t (» U İW : Lm u i m « » İ l m i l i
V . L n n u jnjkAnd. p«kl|tlrt1|Mlı OçUcOnü Ututa*
mı y o la r
.....
Muftla hOtOu M a y . henkttıats
(îrcrrnalarl hİricik
M ay.
M * y ^ u t P tıtu ın c t { U t E a t.r z z z ro u lc z ı
«u tM <’ «'.)nllyor U Cal.rauyoa.1 {.(la m d «Jınıltlıtızdu
kurtulmak t - « r a f t a L e z iz iz :çtzd.
« « 0 10 (0 mah|.r
durumuzu mOzejr. kaldırmı, bulunmak. k-t »o.yallJt Partlateız « b fy fk l«t* t .e r « .-« J ı ySkUaO hayliden haylly. ha«VOatmlktlr
kacak, hiç uautmıya fvlm .aı
yahukca hkfin.imiktir,
ya kaa hOaMtUa ortadan k .ld ırm u « f ı l d ı r ... N « kadar r*rl.
j . aç otoraalar alaualar. bOtUa ulualararaaı m yut «nkaljrooU n »îh-t «daya l«çl har-katlala dramalartnl w a ttlU «llroıakta bir lebdiomo dUtaatn. (irm ek actcuadadırlar
Oy ta. ulualararaaı frae! luarvkat tearlal yetemea Her
aekalyca k>adı alanında kendi etacf ıllakllerlnl formOlteşUrmek anmadadır. B-naer olkelerta daaamalennden dara alı*
nacaktır O «erulerde rdİnlimle k.cdı kaaaatUrlal «ae atlrmak yelm ra Kendi Slkadaıa acayal (Oçlerlal (« a dadada
tutarak. Mada yaaaailm.it milli
denemeler t«ortl*«ttt11ml|
m id irle r- Hayır
Oyla İne Mada teori, fanla almak tdyle duranı, ektikten
de « t a ata fidedir r t " teori yt tir eklem re dfthnedf btr
eenteı eayıyoreak. teortala aa caalı bdldmdada MlyOk bir
yoklukla karaı kartı ya y i t
ö n ad a teori denilen .a »T yokkea. taorteyealer çoktur
damea. e .y r beaaerT O ra lı bulunouyna hır dlkade herk « l a
aaadaa dof aa kaytea aldufuku Uta atmak kadar abra <aa<mat olman mı T

Macar devirt yöneticiIrrf çoğunluk!» •r-ndiİMrılardan teşekkül eniği
İçin zoranlznmızı çok
daha İyi biliyorlar Ve
bizlcrte birlikte çözüm
yolu bulmaya çalışıyor
lar Ama »e.Tdikanif. ba
lı İneklerinde devletle
aramızda çatışma ve çe
lişkiler oluyor. Hatta ba
lan yumruğumuzu manavumezk kadar ışl Herlyoru*.
Sendikamız yayınları
nı Uyelerlmiai yetiştirme
ve geliştirme
amacıyla
çok ucuz veriririz.
Örneğin : 90 'orinte
malettiğimlz yayını 30
forinte veririz.
Öğrencilerin daha İyi
yetişmelerini
zağlamak
amacıyla, aendıkamu bu
gtbıkiı dera kitaplarının
ekmk yanlan olduğu ka
mama vardığından, bun
dan böyle dere kitapları
nı aendika haatınp dağı
tacaktır Bunun da pa
rmamı devlet karşılıyacaktır.
İkili öğretim yapan
bazı okullarımız vzrdır.
Köyleri geadlğmlzde üç
aınıflı. tek öğretmeni!
okulla, çok az olmazına
karşın, karşılaşacaksınız.
Halk Eğitimi : Kurtu
luşun «onra genel bir
Okuma ve Okutma Kampanvaaı açıldı Oyla ol
du ki aynı okulda dede,
baba, oğul okudular. BöyIcee bu alında da iler
lemeler kaydettik. Kıza
zamanda bir çoğunu okur-vızar etmeyi başar
dık. 00 yaşından aşağı,
vatandaşlarımızda okur
yazar olmayan yoktur.
Bugün her köyde »Inema
ve tiyatro mevcuttur

a;

Tiyatroya gişen vatan
daşın vereceği bile: Ücre
tisin
30'nu derlet oder.
MacanaUnda
çocuk
Iznn ‘ c 98.0 aı okula
zlle.erin çoeuklandır de
vam etmeyen Her türlü

Avrupa'da lamı pak aık duyulmayan Ur ülke
otan Avuoturya'da geçenlerde ortaya çıkan bazı
raporlar ortalığı allak bullak etmiştir: Bu rapor
lara göre Avuzturya ila Federal Almanya ve ABD
arazında cazualuk konuaunda gayet geniş btr İş
birliği vardır. Açıklamalar o kadar inkâr kabul et
mez bir şekildeydi kı Avusturya Savunma Bakanı
bu konuda bir -tahkikat- açılacağını söylemek zc
runda kalmıştır NA^O üyesi olmadığı halde Avua
lurya emperyalistlerin casusluk faaliyetlerine gırt
lağına kadar gömülmüştür. Coğrafi konumu dolayıaiyle Çekoslovakya ve Macaristan'a çok yakın
olan bu ülkede casus ve provokatörlerin geniş ça|
ta faaliyette bulunduklarını burjuva basını dahi
kabullenmek zorunda kalmıştır. 19S0‘da Macaria
un da. 1968'de İse Çekoslovakya'da meydana gelen
karşı-devrlmcı ayaklanmalarda emperyallımtn ajan
lan Avusturya vaaıtaalyle rahat çalışma fırsatını
bulmuşlardır Federal Almanya'nın lekele) burjuva
lannın bir türlü vaa geçemedlklen doğu Avrupa.
Avusturya ordusunun şoven subaylarımı- da İşta
hım kabartmakladır. Fakat gerek Macaristan'da
gerekse Çekoslovakya'da sosyalistler uyanık olduk
larını ispat etmişler ve saldırganlan» hevesi kur
sak tannda kalmıştır Emperyalistlerin bugüne ka
dar kesin btr haşan sağlayamamahın lae onların
bu türlü provokasyonlardan vaa geçecekleri anla
mına gelme* Emperyalist kampın baş temsjlcıal
ABD ve onun dünya çapındaki CIA casusluk teş
kilâtı da Avusturya'ya yerlaştiğine göre bu provo
kasyon ve casusluk faaliyetlerinin zavallı mazur» (! ı
A v u s tu r y a lI Savurma Bakanının tahkikat kon-edi
şinden zerre kadar etkilenmeyeceği açıktır
Görüldüğü gibi, dünyada luriat cenneti olarak
ün yapmış -huzur ülkesi. Avusturya, bağlı olduğu
emperyalist kampın batağına batmış ye Macaristan
İle Çekoslovakya'da yapılan saldırganlık provrlanr.
da suç ortaklığına dahil olmuştur.
1-------- -

m m

SO R U LAR - CEVAPLAR
İlişkilerini dfizenllyen btr
insan durumundadır.
Onu anlamayınca, el
bette, Osmanlı ordusu bir
defa anlaşılmamış olur
Onun dışında, bls orada,
o Trr-rlc: gayet kesinllkIs liri aşama koyuyoruz.
Ve bu aşamaların anlamı
m da: Tarihsel Det rint
diye. Sosyal Devrim in dı
şıods. Sosyal Devr.mın
olamadığı çağlarda bü
yük bir realite olan bir
olaydan çıkarıp koyuyo
ruz.
Tarihsel Devrimden ge
len Osmanlı devletinin
Dirlik devri dediğimiz usunca bir aşaması (100
»ene. 200 aene): Dirlik
DUzeni biçiminde geçmiş
tir. Ve ıncak K rsm DUzeal'ne atlandığı za.nan.
Dirlik DUzeni fesada uğ
ramışur o arkadaşların
Feodalite.
falan diye,
basmakabp öğrenilmiş d.
yünlerine uygun Mr »is
tem doğmuştur Osmanlılıkta.
Biz. Diyalektik deyince:
Skolastik formüller tek
rarlamak. yahut bir ke
sit yapıp. Tarih'i Metaf.zlkçe o kesite göre de
ğerlendirmek anlamını çı
yarmıyoruz. Tarihin baş
ladığı günden »onura ka
dar. — Osmanlı tarihinin
1300 yılından 1900 t-İma
kadar. — geçmiş bütünü
içinde hangi gelişim aşa
malarından geçtiğini de
ğerlendirerek ele almak
sorundayız.
E. buna, öteki arkadaş
fann tabif yaşlan da mü
salt değil, başlan da- Bu
İşi bütünüyle ele almaya
İster latemeı. kimi boca
tanrıdan, kimi Avruoa’da
hayran oldukları profesör
terden öğrendikleri kesit
ler Üzerindeki yargılan,
gelip bize âdeta tatarca
aktarmak istiyor («t Bu
tatmin edici birşey olmu
yor.

Onun için, yanılıyorlar
orda. Somut eleştirdik
zannettikleri zaman, o an
mut dedikten şey. hiç O»
manii toplumunun diya
lektik gelişimini, canlı, bl
çimden biçime geçen ve
atlamalarla gelen gelişi
mini ele almak olmuyor.
Yaptıktan, sadece: Feodal
dır, feodal ordusudur, re
ilh.. diye damgalamak,
geçmek oluyor. Bu soyut,
tarihi en skolastikçe, en
metafizikçe soyut koyma
nın dik ilâsıdır yân: A
ma. arkadaşlarım, suni
mi olarak bunu böyle an
laımyorlar. Anlatmıya çı
lışıru. Burada arkadaşla
n çok fasla bu konuda
İşgal etmek hakkımız de
ğll
Onun dışındı, birtakım
Lâtin Amerika. İsrail,
Hindistan falan olaylan..
Hepsi ezberlenmiş, klişe
formllllenfir söylenenler
Lâtin Amerika'da yeni
bir gelişim var Yâni on
ianla. Türkiye gibi Dirİlk Düzeninin geleneği
yok. Lâtin Amerika en
ağır şekilde Amerikan
emperyalizminin ajanları
nın emrindeki ordularla
bugüne kadar güdüldü.
Ve o ordular her gün bir
ruçizm yaparlardı Yâni
bir aile, asker ailesi öte
ki aaker ailealnı devirir:
Prornaçiaınento!.. Orda
yeni Mr aaker diktası baş
lar. Erte#! gün öteki gş
lir. onu İter Böyle İdi.
Bu kadar gerici bir or
du bile, «on zamanda, son
oiayiar içinde na duruma
girdi? Onu, dlin akşam
da arkadaşlarla konuştuk.
Gene iki kelimeyle hatır
latmış olayım Olaylar, bu
arkadaşlarımızın ezberle
miş oldukları formüllere
uymuyor.
Alalım PmFyu.. Juaa
VeltMoo Alvarado. Peru'
da ansızın, tam tipik sa
karcı: cunta vuruşuyla

Univermeden
mezun
olanların zayiat her yıl
ortalama 12.000 dir. Hâ
len Macarutanin yiikaek öğretim yapan 92 ku-

4lm un ve Am erıkon casuslarının
“ ileri karakolu ,, AVUSTURYA

DURUM YARGILAMASI
nr. m o o rt Kntlctmb'nuı
Ankzrs Hukuk Fskttitesinöcki konfrnnstnuı V.
BölUmti.
İD K. — Efendim, genç
srksdsşUnn kıyssıvs eleştlrUsrlnc leJtrsr bir
dsbs teşekkür ederim.
Yslnıs, onlsn dinleyin
ce. aydın İnsanlar olma
larına rağmen, okuduk
tan cümleleri önvargı
ile. yâni önceden edindik
leri düşünceye göre de
ğiştirdiklerini de görme
mek siden gelmiyor. Oy
da. yanlan olduğu gibi
hesaba katılmalı
Meselâ. OsmanlI ordu
su derken . Tabif cevap
verilecek onlara da. getekirse. 0 Tarih Teri ko
»usu. çok geniş tabii. Ar
kadaş. içimle çok toplan
mış herhalde, onlsn dok
mek ihtiyacını duymuş.
Ama, bu topluluğu biz
«imdi bütün bu aynnulsr
içinde zez derer ışgzı edelim mi? Buna hakkı
mu yok bir defa, vs bit
me» de dâvi. Onu. veri
gelince, gereken karşılık
■a aydıntatmıya ça'şaca
giz. tabii
Yalnız. Ovmsnlı ordu
su derken, onlar zannet
mişler ki. sadece Yeniçer.'den İbarettir. Yen'çeri'
nln üretimle alâkası ne
dir? falan, şeklinde Me
selâ böyle, birtakım gö
rünen
herhangi füzeyi
ele abp, onun altımlskl
özü, — Tanh konusun
daki sraştırmslannırı ek
sik oluşu yüzünden belki
de. — göremlyorlzr.
Oysa. Ilirtikçi kimdir?
toprak düşenini gü me iş
için dünyanın en âdil ti
çimde eşit köylüler ara
sında tasarruf hakkı ve
rilerek kurulmuş Olan
toprak dürenlnl gütıre iv>
dir Dirllkçilik Binaena
leyh. üretimle Igill bir
içtir. Yânı. Dir’ikçı. O manii çiftçilerinin ti. etim

çareye beş vurduğumuz
halde bir türlü bunların
devamını «aglıyamadık.

İktidara geline*, külün
dünya (onlara, o cuntacı
Ura Goril
diyortar):
GoriHer geldi, dur baka
lım şimdi ne yapacaklar?
diye beklediler.
Derken, bu Goriller, bir
de baktık İhtidan gel
mek kâfi değil, orda lul
mak ta lâzım, bugûnzü
şartlar İçinde İktidarda
kalmak için ne lâam? Vu
mcu güç rolünü oynamış
olân. o darbeyi yapante
rin hiç değil» kendi adamtertnı beslemesi, kö
lelerim Uyana aevketmemek İçin maaşlandırman lâzım.
Nerrfen bulacak maaşı?
Gen bir memleket Bütün
«enginlik kaynaklan lae.
U.S. Amerika'nın tekeli
ne geçmiş- Para onda.
Kendisi ya iktidarda ka
lacak. kalmak için para
bulacak Yahut parayı
bulamazsa, yıkılacak. Yı
kılmamak için Yâni bu
kadar hayvancı! bir Içgü
düyle Herhangi bir »oa
yal. politik devrim, falan
aklına hile gelmiyor ge
neralin Ama. aıknnca.
nenle psr» var? Ameri
kan PctroLuım Coaıpaay'
de. Onu millileştirdik. di
yor

Şimdi, tarihin, demek
kİ. öyle bir neyreagi nok
tasına gelmişi» İd. İnsan
İlk ölçüfinde: Güney Ainertkı gibi, dünyanın en
geri ordularına sahip bir
ülkede, o en gen ordusu
dünyanın iktidara gelin
ce. bir anda cn b ü y ü k
Flnans - Kapital kurumu
mı mdlOeştlrcj*k Zorunda
kalıyor. Düşünceyle falan
değil Gelirken aklından
geçirmemiş belki. Ama ge
lir grime*, bunu yapmak
tan başka ayakta durma
nın yolu yok diye gör
müş. ve yapmış.
Yapı ne- Mr de b a k ı
yoruz: karşısına Ameri

m

romunda 90 binden fasla
öğrenci vardır. Bu öğ
rencilerin hemen Hepte
“t 96'aı bura almakla
veya çeşitli yardımlar
görmektedir.
Bunun dışında T500
Macar genci devlet bur
suyla yabancı Unlıeraıte
Irrde okumaktadır. Bun
ların çoğu Macaristan'da
henüz mevcut olmıyan
ihtizaz okullarında oğlu
nun görmektedirler.
Macaristan'ın
yıllık
bütçesi 100-170 milyar
forint civarındadır Yıl
da milli gelir fert başına
525 dolardır.
Parlamento üyelerimiz
4 yılda bir seçilir Akıl
hastalan hariç Mltüa ye
tişkin vatandaşlar seç
me hakkına sahipti--- Se
çim tek derecelidir. Çün
kü vatandaşlar milletve
killerini ve konsey üye
lerini doğrudan doğruya
seçerler Anayasa gere
ğince. milletvekilleri seç
menlerine faaliyetleriyle
ilgili olarak bilgi ver
mekle sorunludur. Ödev
lerini lâyıkiyle
yerine
getirmedikleri
takdirde
seçmenleri
kendilerini
milletvekilliğinden affet
mek hakkına sahiptir.
Milletvekilleri yılda İki
kez toplanır ılgül kanun
ları çıkanr ve sonra herkes kendi işine döner.
(Olağanüstü hallerde top
lantıya çağrılırlar )
NOT: Macar Öğretmen
ler Birliği Genel Sekre
teri Ernest Peter'ın Sen
dikanın çalışmaları hakdaki konuşmazı.
Enver ATIIA5AN
TC* G7T-"E1.
Yönetim Kurulu Uyutf

T Ü R K İY E KÖYÜ VE
SOSYALİZM
— IX —
Mıiact Cihan Ş arap praam4» ilkokulsan diploma alan*
tara ai*p*tl* Ortankuldaa dplom* alaala>. ıktlaat rfcUrtala
•IçabriAi ll« M«t>QtQn çabuklaşan bir tempoda alçalır, ra
hrmta bam*o 1*30 /ılımdaki şanım Oçt* bine# dedru ln*r.
Ancak. Sara# /Ular, dışandaa mal aukma ıİthalât) durup,
her ıratın Iç*f1d* Orrtlml
(arurtlrşlnca. Sanat Okulu ra
KobUİÛ f!M mrtUkl orta O fm im mOaar**Wrlod* kalıflya
işçi yrtiştirtlma yolua* flrUJr. Ona radmra orta «tra tUa
«anat Savaş bitUft yU { 1*43 ta) aa yıl *w«ikinia ymnm
zada» düşüktür
Uüncl Cikan Ş arap yıllannda Uaa va YQka*k Admtlro
H M Orta «fratim şanaı lir taban tnbaaa u t olmak Oaara
hırCaa artmıya W*U r Bu anı* Uaa İçi* % tı YUkaak « f raıun Işta ** *.1 clur Uaa*YU kat ta flfratim çUülan mutlak
btr şunUmkU yukmUrUr.
.Nadan?
VarukUnmıa blrdaa
L aa %t YUkaak « f rafın dlplornaaı alacak kaktllyaUartal na*
•il bajuaa arttıiaMlm i«Urd>r? Işta burada. İktlaadi farllaml>a ut olan Harlamamı*]* dünyanın batkı hiçbir Ülkaatn*
da förülmamifca hl* bUn bananrt* balkı ö f rat nanlmimla
can k ajfiaı Ua. «Turm»ka*yi takip kadar ukışUramamiflır*
lar; ama ba*bca farakça şudur: nap blUHflmls flM. çocuk*
lan m ı* makara aldan faldtflnca ya< gltmak va anvaşa ar
daflL aukay olarak ftVmab içle canlarını diştortna takmış
lar. atlılarımı bu ydoda davrandırtnı*lar. har na pahana* d*
ItrM oUua Uaa va YUkaak öfTtalm dlptoman aknıya yanpm şiarpr.
Bunua böyU oldufu. Savaş vltar Mtraas Uaa şanamm
kamca (IM S yık Ua kırlıkta) alçalmıya başlniiaaudan bal
lıdır Hala Ua* dlplnmalüana aubaykk şanaı kalktıkla* san*
ra. Ua* fa yrttt bOabOtün atamüf düşa-dttr. I*®* T»»* O rta efrettm «anuma Mİ* «tında Mr d* oUa) altına düşmflp
ttr
Sakta fan oikalarda. kültür kadar yücaUrda uçan Mr
kuşu hangi oklar yarakyabUlyur!
Savaş Mttlft hald* bltmlyro. toratna. yükaalmakU dİ*
ranan tak şana, yükaak dfraoim şansıdır. Suöaybit Jtakkı
yalau yUkaak okullara v m ldıft içim ant? Yokna. l*4öa
dak yUkaak okullara facma şaaalanaı lortıyna UaaUlar. btr
yol ) O karta ö fm im a firiaea. ö frrllm aorvp ota* baş aUı
yılı tıtlrmadaa adamadıkları tç»n mİ? Yakut, çok parti ft*
rültUkrt, çok okuyanlara fUldUfUndro m»? Her na aabap.
la lae herhalde «iktlaadi* olmtyaa Babaçlarla, yüksek öf ran'm şanaı. U 1*50 yılına dek yükselmekte* f*T1 knlmna. A*
ma i yılla blrtlkt* İktidarı ala f açı ra» D.!*. >ük*ak öfrançitarin sonradan kandlalna karşı laysa atmakta hakta çıka
caktan biç Unda. Büyük Millet MecIlaTnda yomla pusulanın
Mİ* yantaşau okuyamıyacnk kadar ok ur.yasar düşmanlan*
aıa ihtidan olarak, yüksek öfraumi alaşnfı eder 1*90 yuu
Cu.nhunyatin balayı yıllanndaki
yüksek Öf reatan şananı
bil* « t 1.3 aşan yüksak öğretim dıplomatalanadan tmsa at
masın- bilme a para babalarıma öcO alınır: 1*41 yık yüksek
tfrenim şana % 14J btr tekrrlenlşU. ikinci Cihan S a vıp
sonundaki düşeyinde htnâya ettirilir.
Buraya dek. hap öfratlmln «şana» oldufuau tekrarın
dık Aalatırkaa o «Ş A N S . ın ne oldufunu fördük. CerçakU. çocukimnmJMu okullarsam diploma altp almmjnp eşansla n » kendi kaMüy»tjerttden Pyada. an*-s*balannın maddi
tankla lan kadar, polıttkanlanmuuı lataytp Utamaytşlartna
da t>af lıdır Damak toplum veya Pynast isCsylp. tassa iredaP taSHdr danama hiç defti»* ekonomi kadar. bAaan akoı amlım tersine atkı yapaMUr.
(Davmraı *arl

TURKiYEDE FiNANS-KAPiTAL
SORULAR-CEVARLAR
l*r IHVaBB* K m ln a li-B .il
I «tantal
TO S
taİM oıOakl
K n n ltrM a a u I X (Ulumu
Bir 4m Yatan Tatiâml «aa
frUafMl n«şir * Diyor. Ham
*» Evrana»] arkadaşımı!.
Onu Vata» ram am ın Oar*Uc—im4m, TUtUfmdm. Frof*
ramında, yayınlarında
epey*
ra açıklamıştık. k a U l makkrm elarutda

: .rkly*'<|« Iklar) K*va>t
Mllllpn « m * dadlk
Bunun
birinrtrtnSan (arkı : Mrlnclal.
Mudafaal Hukuk CanüyMlarl
titeOiştaal*. o ıam»a kt Ana
dolu Marjuvasisinin orfUtlartnin yönatim)ad«ydl Fakat Mı
*rcull*«te yonottant. Turklv#
d* Fala Un a» dadlktofl. yâri
mukaddar vo m*ş um anrott*.
rinana - KapitaU gidiyor Va
Kınan* - Kapital da. Tttrfclyonln kugtln (UsarUk M rH y d in l
bil* kaldı smaya kadar rd*o.
Turkfty* yi ua yapan Mr duru
mu yarataıtf oluyor fu kalda
artık
Sikana — KapHakUn.
TurktyVS* kuf*n tahakkümünü yapan bu siaarodaa Tür*
klya nln aaftıktı Mr (tUştmlnl
haklamak Unkânamdır
O a n ı n , modam sınıf ata
rak madam kİ İki aıarf v a rı
B in ») kaMlolist a m fim » TV
»• f» - Kap*inL tumr**l. Mr
da İK İ Mn»f._ BM. Turklyv'nln
garçaktan kalkvamaaımn garçekun kurtuluşum»*, hafimatalığı nın va Uta. tak yolu:
IklBTt Mr k a v i l MUliya mafrrbanıfMtr. diyorum Birinciat mani mtmu ş m . D*mkr ça
rık. d-m lr asö. marvşak da
nakar kaputu giy ar«k. Kakın
da kar ıçinda yatarak, çank
gtyorak (alan, yâni ordu ku
mandanları çarık ftyorok na
atI davrandtyaa. oyla Mr Unaak va (i ı i k t asvaşın* kü
tün mlllatşa (M r avuç
r i
nan» — Kapital dıt>nda bütün
■Ulktça. kapttatlat eınıfı da
dataU) gir»)»»•’k aurKtyla ka«antar
Ama hu kavganın Incûaö *
Hır aoayai vınıf lânmdır hu
kargam» yurûtkmö İçin İki
» u f vardır t modam
amıf)
modam toplumda ? Ya işçi, ya
kapttatlat Ka pıta Ilıt nrufı İf
lâs atmığao. * hakta gorw
kam*'llftn4«n tşşl S>mha» d*-

BiaaanaJoyk. Valna TatUaâ t
İK İ am fim » Tttrkiyo'd* öne*
olacag' Mr mi Di kurtuluş aa- lâp dtyarduk. Sonr» alnMIAp
fartaarllftn* «Irmak goaoktlr. eda* aak idi «Dovrtms yaptık.
falaafaatyl# kurulmta«tar tau Deflşlklık bundan İbaret.
nun çaplın aynntılan Oaortn.
d* darnuyalif»
Ama bu Demokratik Devrim
eoeyallet Fortllart» Mintana
Hafif Mr knau almak üavro rrogrmmı damaktır. Tânl Mr
ku gaçtıkta» anara: Turktya’- lâf dağıldır. Mr klişe deftldlr.
dakl davrlm aalayı«ımıa. aoru- Mr stlkat deftldlr
Mini ma
topar.
Program dadı«imla : Bir ao^
yatist Partinin kapitalist Mr
Türklya davrimlada »«mal. toplum içinde e» ajanda» yaoncu guçtar ? danlttyor kİ. bu paMlacoft. »alar v%raa. onlar
İkim aym. Turkiytdakı dev asgari, an ası»daa Program
rimci «Uçlarte* » « olduguau dlyo ortaya konur l«te De
anladık mı. davrlm *»Uyışı- mokratik Devrim. Wu aa aanmis da ortaya çıkmış damak dan Program çerçevaat Içlnda
tır.
ranlanır, somutlaşır vo akalyoa» yarar bala gelir.
HlUl D*ou>kratik Devrim
baskındaki görU«Uml* n*dtr ?
E fa r Ms malana Programı
O da. aym Bu üç mamla kir. a» «açarsak r Bank) mâlûmfu balda. Turktya’d* örvnm
muş falarımı* giM V* anda
aniaynımıs m«Ml*«l dadlk kal: ca oaua kl)«e*l oUn Demok
nirta) HDD-ellik taakkındakl ratik Devrimi alıp yakam ısa
görütü m ua. Mrtal d* taaaaJ va taktık mı. hamea dav rimel ol
öneu «uçlar konusundaki gö- duk ve hemen Türkiye’de ak
rtşumua nadir ? damak olu- siyona geçtik, vo Tü rk yı fi ıh
ların ı da devrim». Demokratik
Devrtmn başarıyla götürdük
Onca MDIFrUik hakkında- nasırsak, hayâl paşiades ko
kİ görU«CımU«ü Mr kaş kitap şana
la yayınlamıştık. B»taUy*nım.
a
rk
a
d
a
rla
n
m
ır o
m
la
rı a
k
u
d
u
!«t* H D D rtlertmiafn düş
lar mı ?
tükleri oyun bu aldu. Memtekatlarlar MlmiyorUr. Türkiye’
Burada, şorlamalara gidi)
deki sınıfların karakteristiği
maması anlamında
rinttir I
yapmak »orunda
kaldırdık. ni. tarihi gell«lmlartnl bilmi
yorlar Bilmadlklael hütüa yaCuntau Türkiye*»!» toplum y » alanyta goaukuyer Yâni anla
paaıoı. Turktya’dakl ake— aaik n şimdi hurda tekrar etmtyoUmall. Turktyadakl aaoya) a - Itm Ancak. «Davrlm Zartam*
nidan Mlmlyan Mr takım )wokla so*yalı«tlar türedi Ve ku»
ler. Tt'k Jya hakkında hal ka
nada strateji kastiler, taktik temek İstediğimle kudur.
do««odil*r BtrataJL takdir ma
dır? ftooyal sınıflan» cepkeDemokratik Davrlm
kötü
ât ordulaşmaadır Boayal «•
m {lan Ulmlyarua Or Sulan şaydlr. İyi «eydir, fala» demi
Mimi: oma Boana İçin.
Av- yorum Ama onu ağana atan
lar elmasını
Mtmtyorlarea.
bunu da duaalUaak »orundayi*. Yemi Mr «ey aöylüyorus
darlarsa gul inç olmamnUr
kıç olmam» Yahu Mı 30, se
ne unca konmuş V« onun K iB*»dl tnprafmın maddaat oalma Programını yapouş. bu
l*h akanomisiM. soayal anıf nun aavaşını 60 sanedenhart
yapısını MI madan bunları yap
gütmüş Mr topraktayım Ms.
R-anın tahlık«Wr1nl yani kuş».
fa
saylamak
sorundaydık.
Ytkaa MIBI Itanokrutlk IWvrtı» yani Mr lâf dağıldır Milli
Demokratik Devrim. 30 aen*
Ve garvkan Mr n b p a a f
jâk* dağıldır Onun için hat
önce Türkiye’de MUmael eaayaltamln ilk adımı atıldığı gun tâ. «arata)! ve ila bahsim! elo
bi Ulussan Kautsky
ko»uimu« Mr prensiptir D r

hakkında Lenia'ln M r paso*
]ım da baş» koyduk. Ok uduy
sam ı. k a tırU m s ıt Lanla orda
açıkça Kauuky için : KauUky
öyle Mr fUlctandir ki. dar. Mr
aloga» atmakla dünyayı dsftyUrdlftal falsa (aynen cümle
hatırımda Şafii ama. aaânâaı
bu), dünyayı deftştlrtvaroosft»l. ktttalare küt yuttururca yut
t unu ak Utar. der. E. Malsa
M D D’cller «şaft yukan köyle
yapıyor Bir JMUU DraookraUk
dedin mİ.
Müslüman oldun.

«MUM DmaokmUk Devrtnu I
•m»allat oldu » Kem d* ea kas
k ı» aoeyallst oldun. Dünyayı
artık altüst odeMMrst». falan.
Bu d af II yahu Bir stoganU
dünya dafişir nü? O sloganın
canlı, eomut
anlamı nadir?
Bunu ancak: TArtüye’nta eko
nomi - politikan. Türkiye ola
sosyal sınıflan. Türkiye'nin ta
rihi. Türkiye’nin gelenekleri görenekleri, yap*imiş butun
kollektlf aksiyonları, devrim*
leri v# İlh. Dokum yapılır Onlar İçinde» bugünkü durumda
aa devrimci tutamlan hangisi
saflara» onlara yapışına. O
esm a» ha: Devrimciyi» artık.
Boeyaltsmi» mm.çznyıa. diye
bilirim Bunu demede» Olu Mr
«eyle, yâni «atogao» ta her şey
yeterlldir v* bu «lotandan çı
kacak Mıtüa ahkâm strateji
dir. taktiktir. d«dik mİ. boyumusça kal» etmiş o lu m » \ e
tabU bugünkü kuşaklara karşı
da görevle*]*! yapmamı# oluBenlm M DDciUk hakkıad»
taMl. Mr kitap boya söylediklerimia. Daha beş on kitap
boyu da söyliyecokterlnüa var
Ancak bunlarla atsU
daha fasla ağrıtmak İstemem. I
Osetl budar.

Gelerek S.zyKİz: H 2 AK
KADAŞIN S O B l'S U ,
.T tlU a Y r , DEVRİMİ
NtN TEMEL VE ÖNCÜ
K tÇ LE K I. MEŞK,i ESİ

bayla: S

S O S Y A L İ S T

Naziler neyapıyor?

BÜYÜK HESAPLAR
KÜÇÜK HESAPLAR
(b lt m S

l. Ssrl»0*>

yakut 60 bin lira «küçük hesap »lir.
P ır » babalığı:
«llrrkravln Kt'ÇTK HESAPLA
RI bırakarak» Asker uaulil Uygun
Adımla yurumesl.nl bildiriyor
Değer mıydı «Pariaınrntariznı»l o
denli «emir rri» durumuna bırskmıya? Finana-Kapıtal Amerikan efendileriyle kaynattığı gündrnbrn. bu çe(İt tehlikeli perendeler atmayı dene İJ.
Türk - işten sonra Türkiye tşç| Par
tisi. ondan sonra sıra sıra Keskin ve
O d «Sosyalizmler* tczgûhlay'işlan, rn
umulma» alanlarda ona inanılmaz ya
rarlar ve manevra clverifUkleri saflıdı.
Mekanizmasının kilit
noktaları
Tekelinde bulunan Paris mttaUri/m ve
Orda alanında mı manevralardan çeki
necek’ Hele şimdiki denli «BÜYÜK
HES.API.AK» eoı konusu ise. KapiUn göae almıyaeağı risk olamaz Tür
kiye Parababalarının Uluslararası Ftnans-Kapıtalle yaptığı «BUyUk Hesap* nedir? Onu da «Vehbi'nin Kerrakesi» gizlemiyor. Biyıler Toplantı, rda İki «Büyük Hesap* kumarına oyna
dığım açıklıyor
I — Yeril Elnana-KapUal'in kom
aya vurgunu «Devlete* kaptırmamak
2 — Yabann Ftnaıu-Kapi lal tor
basında Türkiye Devletini keklik et
mek.
I — DEVLETÇİLİĞİMİZE HAI1DI
Kİ BİLDtRMEK : Unerine Flnanı*dyls diyor :
• Bugün tatt/k edilen aistrn İr,
ŞIRK Erlerden alınan vergiler vüıde
71'e çıkabilmektedir. ŞIKkETLEKlN
es bUyUk ortağı U E VIJTtir. K ın a 
na S'le 2'«inden fazlnaı Devlete, S'te
11 SEKMAYE'ye kalmaktadır..
«Vehbintn Kerrâkeai»
bundan
daha açık saçık günlemez.
II — DBA 1.I7Iİ ORTAK I'AZAK
TORBASINA ATMAK : -BUyUk Hesab» ım da şöyle yapmıştır:
Ortak Pazar karışımla «aanvllmitin ayakta durabilmesi İçin, hırlı
çalışmalar yapılmasını ve ayakta du
rabiksek SANAYİİN TESPİT oluna
rak gerekil (edilirlerin alınmasını is
temiştir.* <t0/4 19TU
ORTAK PAZAR nedJr? Milli
Gümrüklerin kaldırılması. Milli Pars
l a n bir tek «Avrupa Paraaı»na dö
»erek yok olması Tek «özle Tllrk'ye
Devletimn ye Vatanının Batılı Emper
yalist Devletleri ve Vatanlarıyla har
man edUisi'dlr.
Ftnana-KaplUl: Bu
hesap tamamdır!» diyor. «Ortak Pam n KARSISINDA.
olmak mni.r
bu? Hayır. Böyle alingiritli konuşur.

Parababalan. «Karyoladayım» der.
İçine boydu boyunca girer. Gırdığimıa
Ortak Itezar içinde «Ayakta dnrahfeeek Sanayi» later. Öteki «Vahşiler»
cehenneme!
O nanay1 hangisidir? Ortak Pu
sar» demlen 6 Avrupa Devletini ve
Milletini temelinden ele geçirmiş bulu
nan Aınerikaa I j8. Tekelleridir. Koç
lloidiag’ter, o Amerikan U.S. Tekelci
Sermayesi İle en İçil dıçb. can ciğer
kuru sarmanı «Özel Teşebbüs» atılımlandır. Hazır Amerikan ilvleri ve te
kelleri Türkiye'nin elini kolunu bağ
lamışken. bir manyak iktidarla bilinç
siz karşıtlan kışkırtılarak toz duman
kopartılır. O tos duman arasında «Ibıyitk Hesaplar* oynanır
Riıyuk oysa bu. BUytlk ovun :
Mim Kurtuluş Savası ile MUH Bağım
sız bir Devlet ülkünü <0 yıldır «Urümlenrots Türkiye'yi, dün savaştığı Em
peryalistlerin torbasına kesinlikle sok
maktır.
Hanı ya Vatan sınırlanna • Konulakitler» yahut •SoMAİlatler» düşmn-dı? 71 yıldır, her »ey tersine döndü.
Her Ülkede Vatan ve Millet sınıriannı entenler.
Fmana-Kapltalistlerdır.
Türkiye'nin Parahain lan bir çeyrek
yüzyıl, Türkiye'nin Ekonomi Kayaıklannı kimseye sezdirmekaizin ele ge
çirdiler: o Trkparu koluçkalığı altında
İyi basanldı. Bir çeyrek yüzyıldır da
Türkiye'nin PoM'ka Subaylarını aç kça kestiler: o da Çokpartl altında ya
pılan Demokratik kayıkçı döğüsü ol
du.
Artık herçeyln olgunlaştığı kabul
ediliyor. Mustafa Kemal gençliğe iki
değişmez prensip anmuıtı: 1 — Cum
huriyet, 2 — IstikUU . «Cumhuriyet»
pekâlâ. Antika çağların At>na yahut
Koma yahu! Venedik kentlerinin
«Cumhuriyet» Irrine çevnlebllır. Fi
nan* Ollgarşol Saltanatı Padişaheız
da aürdülebılir. Ams Bağımsızlık dile
kolay. Parlamento Oligarşisi bile, si
lâh zoruyla yola getiriliyor. Ya o
zorun örgütü olan Ordu Gençliği Veh
bi'nin Kerrtkrsini çakar da. Mustafa
Kemal’in son sözünü hatırlarsa?
f»te. soyut «Atatürk Reformları*
ve «Devrim Kanunlan» İle dolu. Par
tiler üstü* düşünce ve davranışlar onu önleme kaygınındadırlar Onun Içln. sanki Türkiye'de hiç insan yokmıı» gibi. ır.aanlann katılmıyacağı.
insanlara J.şanJsn dayatılacak in
anım Hükümet Programlan ile «Ka
mu oyu» oyalanıvor. Ve bütün nelea
mjm'r**Bira** «aşınca» 'cüriet W

mi?

Yiyin efendiler yiyin
(la h n tı a s m a i

giliz Gene] Müdürü İçin
den uaaklastırmayı dahi
beceriyor Fakat zamanlar İçler tersine dönmeye
başlıyor. Kuveyt şirketi
«diplomatik
yollarla»
(yâni nazikçe!! müdaha
le ediyor Girişleri Ba
kanlığı ve Devlet Planla
ma Teşkilâtının da yar
dımıyla idare
Heyeti
Başkanı Türk vatanda»!
Şirketten atılıyor. İngiliz
iade-i itibar eyleniyor
Şimdi Kuveyt'teki amon
yak fabrikası çalışmaya
başlamadan Menindeki
gübre fabrikasının İnşa
atı bitmeyecektir. Yine
Menin'deki amonyak fab
rikan da suya düşecek
tir.
Bu İM olay bize şun
ten öğretiyor:
1 — Birinci olay (yer
il hmuılık) A P zamanın
da. Btlnd olay (yabana
hımslık) «Reform* hü
kümeti zamanında ol
muştur. Demek ki suyun
değiştiği halde, aynı a
damlardır.
2 — Soyguncular, yer
BM • yabancısı, hırnzlık
ta yang halindedir. Ya
ni d ü ş m a n ım ız ı yerli veya

yabana diye ikiye ayır»
mayız. Yeril ve yabana
Flnans-Kapltalistler birblrteriyle kader birli*,
halinde olan yaptfik kar
deşlerdir
3 — Topu tüfeği olan
Ur ordu kazma sopası
İle mağlûp edileme*. Her
İki olayda da siyasi yol
lardan
sağlanan IAP
mepuslan Dışişleri Ba
kanlığı. DEVLET PUr.
lama Tcşkilitı) destekler
sayesinde
yotautluklsr
basardı olmuştur. Ayra
ca bay müteahhit karısı
ve diğer iki »mepua bey-

ter» ve de onların dayan
dığı TEŞKİLAT sayesin
de milyonları kaldırab-lmigtir. Beri yandan güb
re fabrikasındaki Türk
vatandaş Ingiliz ve Ku
veyt'in beynelmilel TEŞ
K İL A T ıns karşı tek ho
şlaş kalmış ve harcanmiftır
Yerli - yaban*!
parababalan yla mücadele
basını tutanlar, hükümet
etmek re zafer kazanmak
için isçi tınıfımıı öncü
lüğünde. Tüm Türkiye
Balkı, birleşmeli, teşki
lâtlanmak ve siyasete
d koymalıyız.

|€ D E V R İM İ
Devrimci.Devrim oku
Devrim okut
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Nazı İmparatorluğumun yık dmasın. Un bu ya
nı yirmi be» yıldan fazla saman geçti. 2. Dünya
Savası nın bitiğinden sonra Nazi aleyhtin o kadaı
çok film çevrildi, o kadar çok kitap yazıldı kİ, artık bugün hemen hiç kimse Nazılcn sçıklan açığa
övemiyor. Hele Amarika NaM aleyhtin film yapma
da. kitap yayınlamada herkesten baskın çıktı. Oy,.aa. iflah olmaz bir antikomttmst olmasından yararianmak umudiyte. ABD ve İngiltere Hıtier'ın
iktidara geçmesine ve Mlâhlanmssına el altındın
destek olmuştu. H«saplın tutmadı Kapitalist ülke
ler arası çelişkiler sğır bastı ve Mitler ılköuee Inlilterr'yc ve Fransa'yı saldırdı. El altından destekledtklcn Hıtlcr'in insanlık düşmanı bir manyak ol
duğunu kabul etmek sorunda kaldılar
2. Dünya Savağı aonunda müttefik ülkeler Nü
remberg’de Sivas suçlusu nailleri yargılamışlardı
Yargılananların sayısı devede kulaktı Hapis cezası
alanlann çoğu da birkaç yd İçinde aftan yararlana
rak serbest kaldı. Saydın binleri bulan bilinçli ka
tlller yerin dibine girmemişti ya. becerilerine uygun
birer iş bulup hayatlarına devam ettiler. Emper
yalizm bu profesyonel katillerin tecrübelerinden
yararlanmaya devam ediyor. Bugün Federal Atm ,n
ya’mn İstihbarat teşkilâtından 1000 kadar eski SS
ve SD subayı çalışmaktadır. Nuremberg'de 20 yıl
hapse mahkum edilen ve sonra aftan yararlanarak
serbest kalan bir SS kodamanı şimdi büyük bir
makine şirketinin müdürüdür Nazi Pırtlaine 192ü
de kaydolmuş olan diğer bir SS ilen geleni hugür.
birkaç Batı Alman firmasının binler avukatlığını
yapmaktadır. Federal Almanya Emniyet teşkilât •nın riaayrt masası şeflerinin çoğu eski Nazi su
baylarıdır. Senelerce Şanadlyelik yapmış olan Klesln
ger ile onun Hnstiyan Demokrat rarti'deki başlıca
rakibi Sehröder dr bir amanlsr Nazi Partisinin as
dik üyeleriydi. Sehröder savaştan sonra içişleri,
dışişleri ve savunma bakanlığı yapmıştır.
ABD'nln uzay çalışmalarını yürüten Von Ursun
da eski bir Hltler uzağıydı Geçenlerde Türkiye’
nin parlak aayfalı. yüksek tirajlı bir haftalık b*
yin yıkama makinenindi yayınlanan bir yan bire
Von Braun'u pek güael anlatıyor:
Von Braun soylu bir ailenin çocuğu İmiş Par
tek bir dereceyle mühendislik fakültesini bitirdiği
yıllar Almanların yeniden Mlihlanma çabalann-n
arttığı yıllara rastlıyor. Dorngbrrger adında bir
yüzbaşı Von Braun.u keşfediyor ve birkaç âlimle
beraber Ballık kıyısında bir yerde Tüze deneylerine
girişiyorlar Bu işler olurken Killer henüz İktidara
geçmemiştir Zamanı gelince Hltler diktatör vaplıyor ve silâhlanma eskisinden de hızlı bir şekilde
devim ediyor Parlak zekâlı Von Braun VI-V2 teri
icadedıyor. ama Httleri yenilgiden kurtaramıyoVon Braun ve arkadaşları, içinde savaş esirlerini
ölesiye çalıştırdıkları fllze fabnkalannı bırakıp
«tek kurtuluşu Amerikanın kanadının altına ağın
makla» buluyorlar. Bu sefer tezgâhı Ftorida kıyı
larında kuruyorlar. Vozı Braunün kâşifi Dornherger de «Bell Uzay Aletleri» şirketine müdür olu
yor. Bay Von Braun gerine gerine «Gestapo'nun
yabanDeriyle işbirliği edemezdim» diye bir de beva
nat vermiş. Pentagon un yabanilerinin emrine gire
r«k «Amerika'yı rrMI olmaktan kurtaran adam - ol
muş. (Dergi Von Brnun'ı böyle takdim ediyor!
Amerika da rezil olmaklar ancak büste kurtulur
âıMınııı Yzıı'ı kati' .•Rtlcr'm «uç ortağı Vntı Rantı
gibiler sayesinde ABD uzay yarışında Sovyeüer e
yetişmeğe çalışıyor
Sozı vdlardı Batı Almanya I1« Türkiye'nin
Uiaklleri ivire arttı Yüzbinlerte larimiz Münih'i
«68. d Vilayetimiz» (!) yaptı. Aldığımız askeri
•yardım»ın her arne artan bir karnını Rati Alman
ya karşılıyor Beri yandan Almanya'nın begemon
yası altına girmekte olan Ortak Pazar'a üye oUb>l
inek için kodamanlarımız hummalı faaliyet içinde
ler Oysa, Almanya'nın kanitaltet yapısının niteli» ı
pek fazla değişmemiştir. Gerçi bugün başında Hit
ler yok ama. onun da zamanı gelecek.

pakaktâtıa paa^aaiada kıwraaaaaktadır.
• T ani somlar «a>«kc1ain k*>
Uaa indâirwa jaal darba* r-

lana M jrtk kir ktamı, dona
dolağa ftdik flaaaa kapito*
Ua alında toplanacaktır
• Radona ı
kabtaaalı
furuali Ta aaktakArbklan
halkımsa aaUlaaabyı*.
• Ka binaya alkış tutan Mr la
kım boa kuçUk burjuva aatallafttkallaln yaaâluo «tkılarla! kolaylp kalka karm »'rt#dan bu tOn (otumla n «afklr ««maliyta

Durum
Y a rgıla m a sı
(n a tu ra n * «azfaSal

ka çıkıyor. Finans-Kapilalın yeryüzünde en bü
yük külhanbeyi ve zorba
sı o. Bdylece, o dünya
nın en geri generali. Lâ
tin Amerika'nın İçinde Pe
ru memleketinde, bir de
bakıyoruz kı
Standart
Otl şubesine karşı takındığı davranış yüzünden.
Amerikan emperyalizmine
karşı bir tavır takınmış
later laterna anli-emper
yalıat cepheye geliyor.
Gelince. Amerika onu
ekonomikan batırmak iı
tiyor. Kim yardım eder
bana? diye, dünyaya bir
bakıyor: Sosyalist mem
leketler.. Oyleyde. onlar
la benim sayım suyum
yok, demiyor. Amerika
Birliği, sosyalist devletlerie Amerika'nın izni ol
maılan selâm sabah keşi
lecek. demiş. Yok diyor,
öyle şey yok. Ben. o ba
na yardım ederse, sosya
listle de ınisşjnm
Had], takıyorsunuz. Go
ril: Finans - Kapital müea
«esesini millileştirdiği gt
bi. sosyalistlerle de yak
laşma durumuna gırıyor
Boiivya'da. aynı Goril
ler.. Çeşitli- i onların ayna
Ulan üzerinde durmıyatam. uzar) durumlardan
Sonra, Tora*. — en Süfli,
biliyorsunuz, daha geçsn
de havailisi ni okuduk, —
İktidara geldikten sonra:
gene tutunma Içgüdüsüy
le... Yâni herhangi bir sos
yal eğilim yahut ideoloji
falan yok onların kafasın
da. Yok olmasına rağ
men ... Zaten bütün gü
cü de burda: So«yal Dev
rimler çağı İçinde yaşayı
şımızın karakteristiği bu.
Dünya dengesinin kaçınıl
maz yaptığı durum bu. Hu
somut durum, ordaki To
rez'i. karşı taraftan genaler ona saldırınca:
«Üniversiteliler silâhla
nın. işçiler Mlâhlanın!»
drmek zorunda bırakU
Ve Mlâhlandırdı.

etmiştir: «Hür Avrupa
Radyosu» anu-komünist
«hür» insanların bağışla,
nyla yaşadığını Hân et
mişti. Bugün burjuva ba
sim dahi kabul etmiştir
kl bu radyoyu ta başın
dan beri Amerika'nın giz
li casus teşkilâtı C1A ayaktı tutmuştur. Bir Amerika'lı senatörün açık
lamasına göre «Hür Av
rupa Rsdyoau»nun 1969
bütçesi 900 milyon TUrk
Uraaı'ndan fasladır ve bu
nun 430 mdyuo liraaır.ı
ClA ödemiştir. Yani Bav
Senatör’c göre ClA'nıu
payı 'i 90'dır
«Hür Avrupa Rıdyoau» da uzantısı olduğu
emperyalizm gibi a n çe
kişmektedir. Çekoslovak
ya'ya günde 20 saat. Ma
caristan ve Polonya'ya
19 saat, Romanya'ya 12
saat ve Bulgaristan’ı 7.5
saat devamlı yayın yap
tığı halde sonuç nedit’
Sovyetier Birliğt'ne 24
azat provokasyon yayını
yapan »Kurtuluş Radyo
su . ne elde etmiştir’ Mı
carlatan.
Çekoslovakya
ve Polonya'da meydana
gelen olaylar kapitalist
blokda hemen her ay gö
rülmektedir. Bütün gidi
- açık kışkırtmalara rağ
men doğu Avrupa'da bir
tek ülke dahi kapitalizme
dönmemiştir.
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Empsryalıcmın bu çok
Onlu İki provokasyon rad
yosu da başarunüklanni
görmeye başlanuş olacak
İar kİ yayın politikaları
nı değiştirmişlerdir. İKSÖ
yılında Macaristan'la gö
rülen karşı - devnmd ayaklanma a ı r a a • n d *
«Hür Avrupa Radyosu!
emperyalstlerin yakında
müdahale edeceklerini vs
«Macar halkını hürriye
te ( I) kavuşturacakları
nı* söyleyip durmuştur.
Oysa gele gele birkaç yüz
kutu Amerikan çikolata
sı geldi. Nitekim son Po
lonya olayları sırmamda
radyo gayet usturuplu bir
şekilde alttan almış, hat
la «halkı sükûnete davet*
etmiştir. Doğu Avrupa
halkı
emperyalist İcran
«hürriyet, kelimesinden
ne anladıklarını uautmainiştir.
Emperyalistler
halk için başlıca bir tek
hürriyet tanırlar: «Öldü
resiye çalışmak ve sürü
nerek yaşamak.» Geri ka
lan tüm «hürriycLler bir
avuç azınlığın tekelinde
dir. Hürriyet edebiyatı
yapmaksızın halka ger
çek demokrasiyi, yani hal
kın idaresini, tanılan sos
yalistler dünyanın dört
bir köşesinde olduğu gibi
doğu Avrupa'da d« em
peryalistlerin oyunlarım
boşa çıkarmışlardır.
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Ordu-gençlik

ın*»tarar> L t a k ta )
a) İşçi sınıfı bilimi yoktu: İşçi sınıfı bilim!
toprağımızın yüzeyine çMnninmnımştL Toprağı
mızın üzerine çıkarılması yolunda çeşitli atılındır
yapdmışlı. Kaka!, saltanatlanma «ununun yaklaş
tığını tabeden, aevzuhur »e yıllanmış ayak ayanla*
n, bilinil. ısıtltika önerilerini demogojik politika uy
gulamaları a yıllar boya boğmağa çalıştı.
IlP'in a h diyet dönemini izleyen TIP ıb » bUcktlk döneminde de, toprağın altından sona veya
başka ülke topraklarından uçurulan MHmeB cüm
leler. piyasada damping yaraltk Gün geçmesi! ki.
Anırrlkâyı «ey a A\usturaJı ayı yeniden keştederde
rin gözlerinin parladığı görülmesin..
b) İteri «uçuşlarıyla işçi «ınıfı yoktu: TlP. işçi
vnıfınu/uı «endiknter /umresiyle isçi sınıfı avdınter* sayılan kişikr Urafıaduo kuruldu. Şeblrierimlz.
«le ve Vnaahatnnmmln «e«-lme1 f—MKKŞanms teaygı«y la ve burjuva kille purtbd UvliıIsında: şehir va
kannluüanmızın küçük burjuva gayri memnunlan
araaanda dallandı budaklandı. İşçi «amfimiz TİP için
de değildi; TlP İşe: «zaili içinde değildi.
T lI’Tn tecrit oluşunu takip evlen anarşizm dö
neminde; köylü ve işçi kitlelerim'rın demokratik
direnişlerini, kuyruğundan zieym eyiemei çetelerin.
prnPkirrindr kazındıklan her yeni bıduş. başıbo
zuk bey lerlteyilerinin teori numenimle yeni ymt
yırtmnçlana açı<ma«ıon yol açıyordu. Ve giderek:
kyçi Miufını ve kitleleri yönetmenin bu yolla müm
kün oUnuyaeağmdn karar kdan ve kaçvndmnara,
birbirlerine düşen bagımnız çeteler, tim'ler hailmiş
ve ayn aym teri sanlının öz örgttIU (? ) olduklarım
ilân etr ter.
K r .v M n r r t L A K i.M
KASIYORLAR
el Kadro yoktu: işçi tamlı mdenvtetemiz karan
• naui kapital r# «ıtıkUn
lık bir dönemden, aydudığa aralanmıştı. Kan ve zü
bw «omlarla h»r «fta btraı
lüm,
ihanet ve batak knkuçında tutulan raki kszinı<UkO Ulat* oapUoıyortar
ter. ya nnulde olarak ya da ruh olarak yok edüHalkımıza kargı attıkları
kar adım oalana bir** da
ınâşterdL Her şeye rağmen «liri katan umurlar, bte
ha kuyusunu kaayot.
taraftan TlP drrrhrylterinia. diğer taraftan hâkim
HALKIN AABRI
artarlar zılgıtının ht-ıınna uğramışlardı.
TÜKKNtTOB
Bugün, önümüzden geçen, hepimizi içimi» M>• Buaca tulum - laUbdat r*
•ömftrü amadaki halk kıtrüktevra olaylar nelerdir?
Parti yoktu.
(Hartsratı L rarfaS*)
MiHtanter. birbirine düşman küçük burjuva
• Halk bK*d>» H « l | * dayan,
oldu, birtakım sağcı led
mahfilleri içinde tecrit edilmişterdr.
dıt-aı hiaMtmaktadır
birlere
başvurdu.
Niha
• Halk yara» yara» bilincim
Sivil gençlik, onlu gençliğe düşman edilmeye
yet
DP
iktidarı
enctlttllş
nip. teşkilâtlanmak tadır
çalaydı»?, boylere birbirterimtea tecrit edilmek ia• Tİrtrtyt büyük paUamaiara.
ri kapattı. O (Un bugün
tezuntetir.
büyük devrimci mucadaladür köy enstitüleri anılır
Başta İşçi «unfııraz: sonra, vokvul ve tüm köy
lera »abadır
durur
lSOYdan
sonra,
lülerimiz. şehirli ve kasabalı küçük burjuva halk
• Va patlamalar «ı* k ç l kal
yıllardır Nisan ayında ga
kın kurtuluşuma yanı ( e n
tabakalanımı, işsizlik ve pahalılık afetinde somutsete köşeline sıkışmış b r
rtmla nihai aa/artaa kadar
laşan ekonomik bunaluıılanyla. drmokraLlk çözüm
akrac«kur.
tören hıberriği görürü*
ve direnişler* akmaktadırlar. Her demokratlı dire
Köy Enstitülerinin yeniş eylemleri, kitlelerimize, örgütsüz ve havuz öl
idden açılması için aoaya
dükten bilincin! «ivriltmektedr. En önemlisi; işçi
Ustiyte, ilerrisiyle. öğret
sınıfımız, kitle örgütünü örme ve aiynni örgütüyle
men - memur - mühendis
bütünleşme «arlUnnı kendilerine yaratznsytır.
ve subayıyla biz yurtsever
t»el gelelim : Mayall«t malı fillerimiz; işçi sini
ler, hepimiz çaba göster
mizin uyanışına uyma, onun, kitle örgütlerini aysal
meli ve iktidarı buna zor
paraninde Idrteştlrme düşünce ve «tevranışun reviz
İsmailyı*
yonİzm: ve botun mahfillerin bilindi, Idilnçli yiğit
,,
ve namuslu diri ıınsurUnm siyasi Idr merkeziyette
î
terteştirme teklif ve çağntennı «oportünizm» veya
*
«ihanet» çığbktenyte karşılamaktzubriar.
linkim sınıflar ne yaptı?
î
Aksu oteylnnn. haktan amıfter yönünde de et
î
kilenir ve etkilettim- görünümleri aynay dı. Ekonomi
*
yi y! ve siyaseti (eler uğratan krizler ttaırlrimte. ra az
*
ta İte yıldır (inans-kapitml ve hükumrtteri barağı çar
s
şafa «Mazak hakteydi. Emperyalizm, en az iki se
S
raraaaü* r r a ll w « l« r l («ra k lr. A K m arrallan **aŞınedir. siyasi alternatif arama peşzuteydk Günümü
«*kl
İki
T*U»
C
to
S
e
rlM
U
rı
5
zün jön tUrkluğU, Itev -Gençliğinö/in dışaruten vu
*1 lU a l* T ala j la: II— » p aa: M LS M I I* Baakaaa »a *
ruşlan, bütün nifak tohumlarına rağmen kaçınıl
kral
J
mana, onlu gençliğimizin vuruşlarıyla bütünleşe
k ) » T . T . Tatarla: «r a ja lk l Oazebal. LS M I CaS. Ça
s
rek». Muhtıra tertibiyte ha gelişim, durduruldu. Vs
kı. I'ala* »p l. 1,1 LSMI . I.taakat
*
bugünün İki başlı garibnkü hükümetiyle çözüme
e) P .T T . II* faa»i*Tltoa pazalana Yaz* 1»kal ataaa
{
bağlandı. Bitil rri? Asi* daha yeni lıaşbyor.
*
I sanmadan btkmndna tekrardan kaçınmaya-

Yeni zamlar
O s u r a l ı L aayladal

20. yılında B. Almanyadaki
(Bsşlualı L *«zfs a «ı

30. yüzyılın başından iti
baren kendisini diğer em
peryallsl ülkelere sabiti
ettiren ABD. 1845'lerde
artık emperyalist kampın
ağababası olmuştu. Dün
yanın yanal Amerika'dan
soruluyordu.
İşte böyle bir ortamda
Amerikan emperyalizmi
özellikle Avrupa'da dnen.
II bir «tehlike» haline
gelen sosyalizme karşı
tır.lü «Soğuk Savaş»ı ba»
lattı. Her savaş gibi buna
da uyduruk birkaç gerek
çe bulmakta güçlük çek
medi. Bitmez tükeıımet
(yalan propaganda) bo
ğun artık ytteda yüz iflâs

*

Köy

Karaosmanoğlu
ta•»!«««/. l ovması
diklan m» aoylüyor.
Ekonomik krize çözüm;
yerli - y » bancı parabnha
ten nın «kredi musluğu»
olan bankaların, dış tm
petin. Ağır Sanayinin
yeraltı ee yerüstü maden
lerimlzln mlUlteştirilmnı
ile mümkündür.
Meclisteki halk düşman
tenndan bu İşleri bekleve
madik- Ya peki, bu kabı
ne yapacak mıdır? Şüphe
ata ki. hayır.
Biz. işçi Sınıfı zosyalist
leri olarak bu gerçeği bi
Uru ve emekçi halk kitle
1erine kendi programımı
n. hedeflenmızi anlatırız,
Birtakım reform yuttur
maçalarıyla balkımam al
datılmamazıns çalışın*
Proletarya öncülüğün
deki halk kitleleri bUflil
mücadele ederek iktidara
gelecekler, yani devrimin
»ferin i gerçekleştirecekler ve kendi programların.
uygulayacaklardır. Bun
dan kimsenin şüphesi olmava
KOT
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ASrrakrt taâhra. . e j . S*glpa»k Sarra alaa *kaa»lı
na T» "1 aSrrakrtal (aaat*>r bUdlrmakrl

aOSTAUlT SB.VI.V OAZTTEN
vaoN r o l
abov * nrL
»A O K İ »

n) Iterienlşten ürken parti yavuz hriMzlanaın,
parti mneeraettennın maskesini diişUrslim!
b) Jön TUrk Immntuau zındıkların parti tanı
maz çetetertai dağıtalım!...
e) Aydın ve ordu gençliğimizi, sosyalist derieniştr ve halk uyanış gdrterinin canlandırılmasında
birleştirelim!...
ÇUKTOOVA DERLENÜ8 KOMİTESİ
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Sosyalist
D l/ Ş Ü N C C v e O A V R A N I J

B İR S İR İ N D t N

A Y R tlM A Z

E K O N O M İK KRİZ H IZL A D E V A M E D İY O R

1500 PROFİLO İSÇİSİ DE GREVE GİTTİ
Yahudi parababaianrın
1953 yıllarında «ok u bu
«armayc ila kurduğu PKrvFİLO ANONİM ŞİKKIDT«ad» çelişen işçiler. vecl
ur aortu btr mucedrlr-.e
Ctrdikr
Ruedoiaba. çamaşar ma
kin— , n | u aobaaa İmi'
Mira hu ışyrnıade mm m
kunı bant 1300 işçi ça'şmaktadır.
f u t t u bir k i koparana
«■bd » iriaaailra haklar kar
«»anda bile Jak (İşvereni
iki « İ l iki ayağı İle diretmrktrdır
OUndr 375 adat boadolal». ISO adet çamaşır uıakınam v» arnede 3000 adrt
gaz auhaaı laaâl «diliyor
I.KF.V. İŞÇİ HİNDİNİN MTt
fVrrlıkaryon öncuri bu
maliana piyaaa fiyatı; buz 7*0 tnilvoa T l* bk drğrr at ücreti v* aoayal haklar
toplamı! 8 milyon Tl* m
dolapları 3300-İ500 Tl* aaretdıyor.
IKilerin aldıktan U «*t <Imuktedir
çamaşır maki nalan 3000Yukarıda İşçilenn aenedr
laa (ortalama) aaat ilere tı
*300 TT.. robalar İIOOTT.
nı 300 kr. Un alıraak;; 720 milyon 11* tık değer
aı İdi. Yanı İşyeri (Devrili
• ayna önaari) gllnde: 1.3 1300 işçinin bir günlük yarattıklanm görmüştük
Dolap, makına re «oba
milyon liralık buzdolabı. ücra! tutan 31.200 Tl. 'm.
487 bin liralık çamaşır ma bir arnellgl ire 11 milyon lar fabnkay» 303 milven
H0 bin liraya mal oiui-rr
nitam. 13.300 liralık aoba 233 bin Tl* ardır
Bunun 11 milyon 233 bin
İşçiler şimdi eakl azat
üretmekleydi tkr rene ıd i hrasrlim>k * v m i v * Ücretlerinin üaennr 1»> liram işçi ücreti geri ka
340 nCİjem 7?Ü İlk dolup.' kr. aam latiyortar Aynra leni maieeme, maklnaiarın
patran tarafından hiç bin yıpranma payı olmaktşdır.
173 milyon 320 bin Tl.
Iık çamaşır maki nam 3.3 kabul »d İlmiyen Soaval Parababaaı boylcce bir ak
nede 370 milyon lira kkr
milyon 11* Iık gaz aohaaı Haklan da. aaat ücretinde
etmektedir
imâl «diliyor Toplam ola ancak 100 kr. yapar. Bu
İşte kabaUalak. gnmldlı»
rak bir «eurdr k ırrilılr mm farkı Mr. ı

malıyıa
Ancak boyiecş
vurduğumuz yerden ac*
gelir Yinl latrtlcrinua
kabul ettiririz.
Fakat şunu da hiç bir
aaman unutmamamla in
amıdır İşçi amfinin nihai
kurtuluşu iktidara geçmeaı İle olur
Y o ka»

Yiyin elendiler
yiyin

AOr.uk. - » K l L t . 't k
<0 gtta. İşveren bir ro- lemi ile fabnka »üşına çı
nede tek başına 370 mil kartmış ve depolamış'ır
Halkımızın günden flite
yon Ura kir ediyor ve
İşçiler patrondan «rn*o« yokaullaşmaaı «onueunHa
hem de 1300 kişi için 11 mallarını tüketmek .çın
mlıyon 232 Un lir* la*t- ne yapacak? Ya tendka'
i İKİ C'k'Şit yaparak, vayortar.
Bu İş aynen, pnaiıao hut da fabrikayı bir apre
bir kıl koparmağa bcat- durduracak.
işte İşveren bunun >çin
enektedir Fakat Irana rai
men İşveren diretmekte- türeirebilmektedir Burun
ufr ÇUnkO. etinde Mrilr- İçin grev «üreleri uıam-v
mlş «atamadığı mallar tadır
tşçl arkadaşlar alacanvardır Kendiri de bir kriz
içindedir Bu yüzden de lan her adımda temkinli
elinde birikmiş olzn mal- davranmak
heea(>:««arif iş Herşevi önceden
ön<

Teksifle birleşen patron 100 işçi
ailesini aç ve sefil bıraktı

Herekeitler Mc— acat
işçileri, bir yıldau ben
bam haftalar paralansın
} anamı alıp yanauu ala
mıyorlar
1 Nı««n 1071 de işçi
lere hafta Bununda 9 0 * r
T l* venldL İşçiler kabul
etmediler
İşçi bir gün
aonr* üretim yapabilme M için tizim olan parayı
Uaaaaa gerekir.
Brlem ha/U patron
işçilere 30'ar TL. ver
yor. İşçilerin tüketim
mazruftan eline geçmeyuıor. artık bıçak kemi
ge dayanıyor Bağlı bu.ıfnduklan TEKSİF Sen
Hıkazına durumu bildinyarlar Sendika İşçilerin
yaşa matı İçin Uzun olan
parayı almak İçin mUca
dde edeceğine.
işçiler»
Sendikanın «atılmış ol
duğunu görm İşçiler -kan
dilennı ancak kaodUrrma kurtaracağı» mn b
12 Nlaar 1971
günü direnişe
geçiyorlar
Banka ve şirketlerde
hkkim-l mutlak olan I ’halararaaı Panhahalany
la bütünleşen, yeril parababalan, halkımızı oldu
ğu gibi, «rrbari rekabet

çi kapitall»u de ( vahşi ı
yoknuUuğun pençerine ıleletnekudir.
HEREK ELlLER Menaucat fabrikaaınm Um
kapaattraı 250 İKİ.
dununa göre 230 kişilik

durumda. Patronun top
lam borcu 8 milyon Ura
dır.
1970 yılının Nişanında
işçiler direnişe karar ver
diler B'i yandan patra
ııun bu durumuna atı

nın «etelet r «Urilktrmiye
hakkı yoktur.
işçiler direnişe geçtik
ten aonra hiç hkdiae çı
karmadan, çalışma ba
kanlığına telgraf çekti
ler: «Biz 100 İşçi utan-

~ aL *5ARI
labrikada 93 i k > çalızmaktadır
Patron, işçi
ler* 284 bin lira hnrçl.ı

Zt.'LMI N HF.s t İti M MI TLAKA SOKACAĞIZ
Bağlı bulunduğumuz Tekzlf Senalkazı. Topkz,
Maltepe Şubaal 6 günden ben yaptığ.mır direniş b>yunca ş yerine hiç uğramadı. Sendika bir a) otd'ı vet ilmeyen hafljliilanm m a aebrplma) şver»; < rcljp
aorarnıyor KüçükkAy Jandarmaaı İle »evreni gönderi
yor Biz de »bir ay oldu beş kuru» para alamıyoruz
Açlık başımıza vurdu.ço bık çocuğum»? pe ışan ' r
durumdadır Bu şart'ania çı: şamayız » i'/oru/
Yine 17/4 1971 gılnü jandatma baakıaı de h-u
karakola götürüp nezarete a'.nraklanm. Iıtreketlmırın
leıç olduğunu «Aylevip üreninim yürümekle bitlen
korkuttular Ancak btr haftalık yevmiırlerimlzl ve;
diler
PaK>vu«. uzatmalı çavışş çabama* '«tlerillerin
»imlerini yazmazını emretti lamı yardırma van US
zlşldcn. 20 kişi kaklık, tüm yar .-mava- W« .'0 W«|
ve de haakı yapılınca hiade dr P i'n m »1günü çalışmak
karan hlmava mecbur olduk
Başçavuşa denlimizi anlatınca o >la nen-ma -Şu
idamlara ftjf o/rnttm ekmeklerine tut k tabilere» ka
rar nara verin, dedi
■KKKKKIJ1 ,F.K FABRİKASINDAN BIK İ r i l

5 İN D IK A

OYUNU

yan işçiler, bu .anda:
da aarı TEKSİF Seıalı
kamının Başkam ABDIM
LAH ASLAN larafında'
uyutuldular
Nazil olaa nuytık ba
ıık (arrmayai küçük ba
lığı taermaypyıı yıı'arak
tır Bu »gşfaen ı kapita
lızm-ın alır yanaldır US
iane işçi ailevim bir pat
ronl.ı
aaiılmı- -mdlk

bul. Kuçukkoy'd* kurul ı
Hcrckclner Mrneu-aı fab
rikaaınıla çalşmaatayış
işyeri hilen. Şuraı Mart
1971 Uı-retleriınıaı m m e
01. Aynra loplı. -özleş
me ile verilen haklarımı»
<41 ödenmedi Hır Kg) İş
e- çoluk çoruğunmna pe
rişan durumdaVII Savır
Bakam-ğınıtın vaku» lifhpH'iYifiı»

<14/4/1971 gtınu ftç
müfettiş geldi durumu
teabıl edip gitti
Meğer
müfettiş biri uyulmak
için gelmiş.»
.15/4/1971 günü pal
ran biat işten atanın dt
ye tehdit etti.»
.10/4/1971 Sabahleyin
kapıya «ivil palla diktiler
Buda yetmiyormuş gibi
akşam aaat 9 de KUçü'
köy Jandarma karakol
çavuşu (uaatmalıı gekb
e— Şirin yaptığımı kinunauadur.» Biatle nal
randa oaramıan birikti
ğtal. paramızı vermed.
ğınl «Öylevince .Vuru;kırmayın, partona dokumavin. •
Herekeli İşçi arkada t
lar kanuni haklan içu>
direniyorlar Karşıların-patron çıkıyor, aatılmı1KKSİF çıkıyor, balkır
gllvrnUğlnl
«ağlamakla
görevli potla. jandarn •
nkıvor. Açıkça HrrrkıT
İşçiler çeşitli yollarla kı*
kıvrak nağ'anmıştıı
Bu bağı ancak Şçı aı
tufınış alyaal mücadele"
aı yürütecek
Iklıda..
-.imlik İŞÇİ S1 N IH PAI

1 1 « çöarhlUr
Ö y lem
PAK TI m "
kurmak için DERI.ENK.

UM
t EKSİ F hamini fabn
«ulan alalım

lUler
Rankaaş'nda 1
milyon A00 bin Uralız
bir yoiauzhığun çok Ugı
çekici bir bıkkyvri var
Olayın dört kahrama
nından tkiai AP Milletve
kili. diğer Iküd de kankoca! Kadın İmar lakkn
Bakanlığı MALI tştrr
Müdürü Hrr ne «ebebdenae (!) »oyadı kocaaıoın aoyadmı tutmuyor
Kocaaı da
mülrahbri.
.hür trşebbüa» yapıp
müyon kırıyor. Son ola
rak İçel'in Gülnar ilçe«inde .Gecekondu önle
me Rdlgea.nın müteah
hitliğini almış Köylerin
de topraklarını kaptın)
ve
az topraklı halkımız önce
gecekondulara balık latifi

at maunlan bir yol daha
«oymak İçin «Grçekcodu
Önleme Bölgem, «oçllmlş. Müteahhit Bay G.
O'da paranın kokuzumı
almış, hanımı Bayan O.
B-'ln yardımıyla ihaleyi
karanmış Hanımının göreri yolaualuğun devlet
daırvaznln içindeki knznı
nı İdare etmak!
Tabii kİ bu >lş> aiyaal
kodamanların yardıau ol
madan becerilemez Böylece AP Nevşehir Millet
vekili Bav Erat Kıratlı
oğlu ve AP Kayran Mületerkili Bay Çevkrt Do
ğan da takıma katılmış
E Kıretlıoğtu e a k i
İller lUakam Genri Mü
dürü. Hem devlet daire
atnden terrilbeU hem de
Slmri Şirketi nden (Ha
tırla nacağı
gibi irat
KıralİJoğlu'nun adı Sime)
şirketindeki tara 100 mil
yo» liralık bir diğer yolimzluğa .la kanşnrvrmlş
ÖD Kayrarill mepua Şea
ket Doğa a da boş değil,
o dz İHrr llaakaaı MalT»
rnr Dalrral'run «eki baş
kanı Dört kafadar bira
raya gelmişler ve 1 milyo» «W Ida lira ufak bir
İhale numzrazıykz fakir
halkın cebinden zengin
beyierin cüzdanına gir
miş »Hürriyetçi Kalkın
ma» ılediğın böyle olm,
ll
VrrlM böyle yapana
vahaaruu ae
tkincı olay da İçel viliyetinden
Bir Kuveyt
şirketi İle Aznl Sanayii
(Türk) --'aşıyorlar. Mrr
zln’.le ortaklaşa btr güb
re fabrika»! kurmaya gi
rişiyorlar. Kuyeyt şlrkrti heri randan bu fahrikn

Sahihi vr Başvuran l>r. Illkınrl Kıvılrimlı
S.mımlu Yan İşlen Mlülürü llidatet Kaya
I.lare Yeri lAlell C-d Çbllkpalaa Apt 1 3
Ankara Bürooıı Sümrı Sokak. Vrnlla Apt
Daire 13 D>'inlrtepr
Ankara

Sosyalist
III >1 M t »e DAVMAMr- lik/.nKHI

alınan har ücret farkına da da bari ış lalıyla. Takat
bir müddet aonra yok ol- bu İşçi araafrara parttri
duğunu hepimiz Ubyo
biliyoruz
işverenlerin hem anndlkzlaştıklanm. hem de parti
Partıaaa İşçi mnıfı ha?
ler etrafında buirrip ikta- bomık bir orduya beaaer.
oara hlkım olduklanm da Başı bozukluktan kurtul
bdlyorua. Buler de aaodlmanın İlk şartı proletarya
kalaşmakla beraber ayeı (İşçi auufıl partlM İçte
zamanda bir parti etrafın budeşmaktir.

\ ıll*k :
5« T l.
« Allık :
13 Tl*
İLA T l.
1 Avlık :
mı I Aldı I. Hanka-ı Hnlıral
Vatan Matbaam

1

nn İhtiyacı olan amonya
ğl İmA) ederek diğer Ur
fabrikayı da Kuveyt'te
yapmaya başlıyor Böyle
ce yabancı şirket hara
gübre fabrikamda amon
yak ratarak ham da güb
renin kinna ortak ola
rak çifte kir elde ede
erk. Nazd olaa amonyakaız gübre olmaz Kuşeyi
şirketi gübre fahrikaaının şahdamarını elinde
»’
VeUkin hempU ufak
bir ak«aklık oluyor. Kuveytlehl fsbnk anm

ln «-

ab gecikiyor Beri yan
dan Ak denil Gübre Sana
yii Anonim Şırkrtı'nln
İdare heyeti Başkanı bir
Hlrk Menin avarud*
azot Imtl edecek bir te
mrin kurulmam IçU kol
lan mnyor. işte burada,
yağlı kama eklen gidece
ğini fart odca Kuveyt
şirketi. Menindeki mü
dürü bir Ingiliz'in manÎS2
£ nv^fr
r
Kkriu
nııKıirün görevi gühte fabrikamnın inşaatın yavaşlat
mak ve İdare Hryrti'ndeki .işgüzar» vatandaşı
mızı yerinden aökttp at
mak
önceleri
.Işguaar»
Türk baakın çıkıyor, la(Devana 3. ravtadal

HılVAN ZİRAAT BANKASINDA
PATLATILAN DİNAMİT
lUlva» ISO köyü ! Borağı ra 28.000 ritfumı İh
bar ilçe, halkı l aaaamr» tarımla uğraşıyor. Solak
arazi çok aa olduğunda yaiam buğday ae Arpa «Al
mİ yapahr. HAlge kurak bklgarid». 194»
.e le
ÇiftÇUtçkd çok güç «arlar alta
ri keteriuıa tuaağma dOş K .jttr. Ziraat ItaakaaOM
verdiği krrOUrr çiftçiyi tefe, kira kurlara mam»kar
988 yduada baal a m a ataaaa Müdür Fehmi Oğua
çiftçilerle dgilenaakş çiftçiye yaradı eidoğe kadar
öaakaauı karoyu laaFrimdede titreme.tir ba amada
Ziraat naakaıu gerçek çiDçrida urmvlu h.lıra geimky ae daarall çahşm. devrmiae glror-tlr.
’/ zm ala Bnylr Tirat Baakamu Müdürüdür be
-ırada gemei Müdürlükçe yapdaa öari tah.kılw4a
h— i , » — duruma «analıvar. Reşir Tiratta llOraadaa İyi net ■haada a başka yara ataaıyer. harada»
« a n haaha— «eraaahılan («oy adUraaı tl « iriyi
tim i MahaarheH KJfal Be Zirai Krediler -efl AS
k) lavı adadır, çek k— bir -üre kçrrialadr beBI baMrklraı Fİrrt. kalahahk Saleter aepdarak ytta MoT e fe r ile r ea eSaria kıraa■« a
k r çerçaal
— göge r .k lrtun k ola ı
çiftçMa kı
re hareket ılm h l»* r . Çağeatekla moamrialır ge
re azpdmvı ae criadaalara geçirJerek kaaaşo Hh*
dra İni paralara çekflmeri ciheöae gidMşMr. Ge
nel Müdürlüğü dikkatin çekrari aiaeakkı Z3raa4
flaakalan llilaa» taaarruf edada aı taşayaalan ♦de
ne t »pnıamritır. Müfelthdrriai» kcmtrıS.r — ya
pıyov te her -ey açık arçik rai yılaada Sara he ge
ri pllri.1 rfc kr-Hmeri İkan geira ha Od rat A l
Memleketi olan Mtri'a KKalta Türkiyerio en gtari
İçeri Soke'ye alaarrar ae rihayrt ! » • ylh güme
rezaleti. Bankama -ontııdı— \ ehip Tlanr ba ratta
İm gün Arahaa Ikeetatde görevi tıaş roda ıhı. Altruda öari arahaaile G. Vntep Ihar ae pavyordırraAa
gıuukmekİrilir ((.urenlrr avdır) Mr aürrdrm ham
geeri raüdürMğüa öari etnri İle baahammla rirai
muamele aepdnayor duydoğunoaa gire Oamri
müdürlük yetkilileri lllltan
patlatma» tamir rilümrdee hiç bir
yarak dly orter.
simdi bir telamla- olarak «orayovura ba d r
■amiti kbn putlatnu-lır Hiç Mr mnamrir yaptten
dağına göre ortada teakalhde bir duranı tar-br
Suçlu kömür yetldKIrr bu maçioiar hakkrate ae
gHd Mr mnamrir yapan«şiardır, bir yamtea « " » e
•ıırlııl. duytruMradaa avda— neınurUrirınn duru
mu bir aendua töhmet alIrada tarahı’ar 13.000 İlil

Tekrar heKa-brek rihriıııkl potltBc
belli Mr kaç kkşiyr yepttea öari laahaiairrZiraat Iterkaaına kredi mevzuaIma aygıra olmarkğı gibi bura
otaaoştar.
NOT: flUaaa Ziraat Itenkaaşma 57 mdyera kptaarm aı »e r d ir Rn 51 m lyoatra çoğu
lar h -tü a r çekUnaritir T e k ra r tahall

r i f m e r i Ira

HILVAN HAIJflVDAN
ABT'ZTJt AKSAKAL VE AR.aADASLkJO
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