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HU iYETIMil 42 YASINDA 
Bayran1, btittin yurtta co~kun torenlerle kutlandt 

CUl\'IHURlYET'l· 
mhi.:1 42. y:~ . 

d o niimii, biitih1 

yurtta oldugu gi 
bi ilimizde de 
cojkun torenlerle 
b:u Uanm1~hr. 

Cumhuriyet Bayra
mtmtztn, «Fetih ~enlik

leri»ne raslamast, Trab
zon'da bayramtn co~kun
lugunu arthrmt~ ve Ui
miz, bir hafta boyunca 

~ok hareketli giinler ge
~irw.i~tir. 

Bu arada Trabzon'
da a~tlan minyonFuar bii 
yiik ilgi gormii~ ve Fuar 
daki. ~e~itli pavyonlar, 
Bayram siiresince binler 
ce ziyaret'ri tarafmdan 
dolup ta~m1~t1r. 

g 

«SAVA~» 
ENEKc;i HALKIMIZIN EN 

BQYOK BAYRAMINI 

YUREKTEN KUTLAR 

~@] IT~~~ 

Bizi mahvetmek iste ye n emper· 
ynlizme kar§l v e b iz i yutmak 
isteyen kapitalizme kaq 1 millet· 
~e sava§mayi uyg un goren blr 
doktrinl izleyen in sanlar1z. 

ATATURK 

I. i. P. 
Milletvekilleri 

nla§ma olmad1 
Y iiksek Se'rim Kurulu'nca arttk oylartn 

hesaplanmastnda yaptlan bir yanh~hk sonucu, 
Tiirkiye i~~i Partisi'nin 5. saytmtzda verdigi
miz Milletvekili listesinde kimi degi~iklikler 

olmu~tur. T.i.P. Milletvekillerinin tam ve 
dogru listesini a~agtda sunuyoruz: 

I - Mehmet Ali Aybar (istanbul) 
2 - vetin Altan (istanbul) 
3 • Sadun Aren (istanbul) 
4 - Rtza Kuas (Ankara) 
5 - Cemal Hakka Selek (izmir) 
6 - Ali Karel (Adana) 
7 - Yunus Ko~ak (Konya) 
8 - Yahya Kanpolat (Hatay) 
9 - Yusuf Ziya Bahadanh (Yozgat) 

I 0 - Tartk Ziya Ekinci (Diyarbaku) 
II - Adil Kurtel (Kars) 
12 - Behice Boran (Kontenjan) 
13 - Muzaffer Karan (Kontenjan) 
14 - Kemal Nebioglu (Kontenjan) 
15 - ~aban Erik (Kontenjan) 

Bir siire once Trab
zon'da Likat-i§ Sendika
Sllltn- ba~lattagt grev, i§
~ilerin kararlt tutumu 
sayesinde ba,anyla de
vam etmektedir. 

Trabzon'daki kardet 
sendikalar, grevin ilan 
tarihindeo beri Liman 
i§~ilerini yalmz btrak
mamakta ve grevcilerin 
biitiin ihtiya'rlartyla ya
kandan ilgilenmektedir
ler. · 

«G0NDEM»iN iLGisi 

·ate yandan, Basan-t~ 
Sendikast da ba~andan be 
ri grevi desteklemi~ ve 

«GUNDEM» gazetesinde 
grevle ilgili haber ve fo
toiraflara genii yer ver
mi§tir. Grevciler, Ba-

stn-i§ Sendikast ve <<GUN 

DEM>> Gazetesioin bu Sl• 

cak ilgisinden biiyiik 

memnunluk duymu~lar, 

Gazeteyi her giin kendi

lerine ulafttran Sendika 

yoneticilerine te§ekkiir 

etmi§lerdir. 

Ok.urlar1m1za 
Klmi okurlarJmlZln 

gazetelerl, adres degi1ik· 
ligi yuzunden sahlplerini 
bulamad1g1 i~in geri gel· 
mektedir. 

«SAVA'» i duzenli a 
lam1yan abonelerimlzin, 
yeni adreslerini gazete
mize bildlrmelerini onem 
le dilerlz. 



~in osyalizm? 
Mustafa DUMAN 

D E~i~i M; evrenin, bilimin, felsefenin temel ilke-
sidir. De~i~miyen madde ve diifiince oliidiir. 

Varolu~un saptanmas1 deiP~imle ba~lar ve geli~ir. 

insan, degi~ip geli1mesi ile bir deger kazan1r. Kar-

~·t durumda fiiphesiz bir hi~tir. Demek ki varolu
fumuzu «degifim>> denilen yiice yasaya bor~luyuz. 

Evren degi§iyor, in
san degi~iyor, bilim ve 

felsefe degi~iyor. Bu a

rada toplumun duru~u 

nedir acaba? Bu sorunun 
kar~thgt sosyolojide, top 

lumun tarihinde apk'ra 
ortaya konmu§tur. · Eve t 

top!um da degi ~ iyor ... 
Toplum denilen diizenin 

yasalan da degi§iyor. 

Toplumlann ba~lan

gtcmdan bugiine degin 

gec;irdikled evreler, bir 

'rok ekonomik sistem 

Jeri ortaya c;tkardt ve ge 
geli§tirdi. insanoglunun 

dogup biiyiiyiip gorevini 
yaptp ij)mesi gibi, bu e-

konomik sistemler de 
dogdu lar, biiyiidiiler, ya 

ni geli§tiler ve sonunda 
ortadan kalkttlar. Orne-

gin ilkel ekonomilerin, 
Lonca ve Corpora!ion'Ia 

rtn tarihe kart~mast. .• 
Yerlerine yenileri goldi. 

19. y ii zytlda makinele

sen endii stri, kapitaliz

min dogmauna sebep ol 

du. Kapitalizmin uc;ra

ma t ahtast ise «hurjuva
zi,. idi. Kapitalizmin or 

taya c;tkmast, ezilen st
ntflann orta ya c;tkmastna 

sebep oldu. Kapitalizm, 

kiic;iik bir aztnltga «hal» 
verirken koylii, i§c;i ve 

kiic;iik esnafa «zehir>> ve 
riyordu. 

Sosyalizmin (toplum 

culugun) ortaya c;tkmast, 

tarihsel ve toplumsal 

bir zorunlugun 
dir. Bir dii§iince 

geregi
olarak 

Marx ve Engels tarafiD
dan ortaya atllan sosya-

lizmin ilk belirtilerine, 
gec;en yiizytltn filozof 

ve yazarlannda, dinlerinde 

rastlantltr. So~yalizm, 

Marx ve Engels'ten son
ra gelen dii§iiniirler ta

rafmdan ac;tklandt ve 
toplumlara duyuruldu . 

Babeuf, Prudhon, Saint
Simon, Luis Blanc, Ca-

bet ve Bertrand Russel, 

so•yalizmi c;e§itli yon

Jeri ile ac;tkladtlar, uy

gulant§ bic;imlerini an

latttlar. 

Sosyalizm, Georges 
Bourgin ve Pierre Rim-

bert'e gore, tarihsel bir 
geli§imin sonucu olarak 

kapitalizmin yaratt•g• 
dengesizligin kar§IStnda 

daima varolacakttr. Bu 
bir tomlumsal yasadtr. 

Oniine gec;ilemez. Bir 
siire ic;in durdurulabilir, 

fakat sonuca etki edile
mez. 

Somiirgeciligin, diin

yanm her yantnda yava§ 

yava§ iflas etmesi, dev

letin gorevlerinin gittik-

c;e artmast, 
bankactltk, 

ula§ttrma, 
sigortactltk 

ve P.T.T.'nin devlet te
keline verilmesi, kapita

listleri son direni§lerini 

yapmaya zorluyor. Diin
yayt kana ve yoksulluga 

bogmak ic;in harcadtkla
n c;abalar (Vietnam, Do-

minik, Kongo, Yakmdo

gu, Ortadogu ..• ) ortada .. 

Bu direni§, onlartn 

son direni§leri olacak! 
Nic;in . mi sosyalizm? .• 

lnsanca varolmamtz ve 
ya,amamtz ic;in! .. 
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Boliikba§t 
Rediyosu 

Muzaffer IZGU 

c;ok say1n Liderimiz .•• 
Biz, ( ..... ) gasabas1 Millet Partisi garda,lanmlz, 

~ok uzun gulis faaliyetlerinden sonra gasabam1z1n tek 
rediyo tamircisi olan ·Deli izzett'i partimiz safla
rlna alm11 bulunmaktay1z. Deli izzet, daha onceleri 
Halk Partisinden olup, siz boyii~iimiiziin Mecliste 
~1karm11 oldugu gavgalara hayran galarak ve ayn1 
zamanda iricalar•m•z iizerine Partimiz saflar1na 
ge~mi1 bulunmaktad1r. Gendisi, . «Pehlivanllk, redi
yoculuktan sonra en ~ok sevdl~im meslektir>> de
mektedir. 

Saym boyiigiimiiz ... Partimiz saflar.na Deli iz
zet'in gar1fmas1yla gazanc1m1z ~ok biiyiik olup, elin
deki es-ki rediyo lombalar1 ve aletleriyle ~ok yak.n 
bir zamanda gocaman bir rediyo verici mekinesi 
yapaca~1n1 bize sevin~le soylemi1tir. ~imdiden bu 
il i~in iki gaz tenikesini bozarak i~ine Iomba ve 
aletleri yerle,tirmege ba,laml,tlr. ~ahsen ben, par
ti ba1kan1 olmam dolay1siyle bu verici rediyo me
kinesinin bir an evvel bitmesi i~iin elimden geleni 
yapmakta, bu arada Deli izzet'in gosterdigi yerleri 
elimin yetti~i gadar lehimlemekteyim. Gendisi, ,im
diden bu verici rediyo mekinesinin Tiirkiye hudut· 
lar.ndan daha otelerde .. ta Almanyaya gadar duyu
lacag.nl beyan etmektedir. He~bir terete rediyosu
nun Almanya'dan duyulmad1g.na gore, oradaki yurt
taflar•m•zm da prupugandalar1m1z sayesinde parti· 
miz saflar.na ge~ecegi giin gibi afikard•r .•• Ve yine 
Deli izzet'in beyan ettigine gore, (Boliikbafl Redi
yosu) i'lemeye ba1lad1ktan sonra, BBC ismindeki 
rediyonun bilem babucu dama atllacakm•f··· Tiimii 
diinyaya sesini duyuracak olan bu rediyo sayesinde 
G1br1s meselesine de el atarak diinya gamu oyunu 
lehimize ~evirmek imkan1n1 bulacag•z ••• 0 zaman 
diinya gamu oyu bilem Emerika'ya gafa tutacak ve 
«Aim, G1br1s sizin olsun» diyacekler ••• Ne inonii'· 
niin, ne de Orgiiplii'niin yapamad1~1n1 bizim parH
miz, yapmak ,erefine nail olacaglndan otiirii ,imdi
den bahtiyar1z. 

Mekine haz1r olur olmaz , Tekb1yy1k Hiisnii'niin 
gayfesine monte eyliyecegimizl, rediye istesyonu
nun antin tellerini 1imdiden germeye baflad•g•m•z• 
bildirmekle ~eref duyar1z. Ger~i bu Tekb1yy1k Hiis
nii gar,• partiden olup, gendisi mekineyi he~bir za
man habar1m1z olmadan ~allftlrm•yaca~lnl yemin 
ederek soyledi. Yaln•z «ara Slra benim gayfenin 

reklam1n1 yap1n, he~bir ucret istemem» dedi. Say.n 
Liderimiz ... Sizi TRT derdinden gurtarmak i~iin gi
ri,ti~imiz bu olumlu ~abalar dolay1siyle slzden bir
iki ~ey istirham etmekteyiz. Deli izzet'in beyan et
tigine gore bu rediyyo i~iin ruhsat almak ilaz•m
m•f· Bu ruhsatla beraber, iki de sipikerci g1z1 tara
flmlza acele gonderirseniz ~ok memnun galaca~1z. 

Mektuba son verirken her iki miibarek elleri-
nizden oper, uzun omiirler diler, Deli izzet'in 
kasm.n saglam olduguna dair ald1g1m1z laporu 
raf.n1za ilifikte gondermeyi bir partili vazifesi 
liriz. 

Partili arkada§lar adtna 

Hamza BOBINCI 
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