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DIKKAT! DiKI{AT! D vi 1 adyosund 
Am erik an Prop gandUSI YDPIIIYO ' • Osn1anh Bankas1'n1n duzenledigi «Size Bir Mektup Var» program•, 

r e k I am s 1 n a rIa r 1 n 1 a~ an t i p i k b i r p r o pagan d a s .a at i d i r! 

AMERiKAN Casus
Juk Orgiitii (C.i.A.) niin, 
Tiirkiye'deki toplumsal 
uyan1~1 engellemek 1~1n 

son zamanlarda gir i~tigi 
5U~lama ve su~lu yarat
ma kampanyasJ, aktl al
maz bir seviyesizlik i~in
de yiiriitiiliirken, bu o
y unlardan ha ber si z bir
taktm m illi miiessesele
rimiz, goziikapalt bir 
Amerikan propagandast 
ile halk1 aldatmaya ~alJ~
maktadu lar. 

ihtilaller yapan, ht
kumetler deviren, cina-

yetler i~leyen ve az ge

liJmi~ iilkelerdeki ulusal 

kurtulu~ hareketini yiirii,. 

ten ger~ek m illi yet~ileri 

«komiinist» di ye kovala
yan C.i.A.'mn Tiirkiye'
de ' de <<komiinist avJ>) 
tertiplerine ba~vurdugu 

bir SJrada, Osmanh Ban
kast, Amerikan kapitaliz
minl goklere ~1karmak 

i~in Devlet Radyosunda 
propaganda programlan 
diizenlemektedir! 

22 Mart 1966 giinii 
ak~am1 istanbul Radyo
sunda dinledigimiz bu 

programda, hi~ yeri yok
ken Amerik<:n halktnlD 
zenginliginden, ~ah~kan
IJ gmdan, yard1msever li
ginden ve ileri ya~ama 

seviyesinden ~oz edilmi~; 
heqeyin _en biiyiigiiniin, 
en iistiiniiniin ancak A
merika'da; bulunabilece
gi, Tiirk turistlerinin (!) 
agzmdan soyletilmi~tir. 

~imdi ilgililcrden so
ruyoruz: 

• I - Emek~i Tiirk 

halkmm odedigi vergi
lerle ~ah~an bir ulusal 
kurumda, «reklam» kis-
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~ BI"Uk sen koyli.i karda,rm, yarrnki g i.i ne ~ 
:: V Haz1rla kendini, itilme di.ine, :: 
= • Yiiri.i senden olmayan•n i.istUne, = i Kem~kte Dort yllda bir mutlak sozi.inle yi.iri.il.. I 
E § 

-~ H · Sen yazar karda~•m, dava der i nde, :_~ 
§ angi gi.ine duruyorsun arkada~? Yi.iri.i, vuru' on saflarrn bi r inde, § 

Yi.iri.i, kalk olanca h1z1nla yi.iri.i!.. ~u kaba kuvvetin her seferinde 
Br~ak geldi ta kemige dayand•, Ba~•nda patl•yan yaz1nla yi.iri.il .. 
Oglunla, karrnla, krzrnla yi.iri:il.. 

sen, terlik~i dostum, bir daha, gine 

sozi.im sana iHi karda~, bak dinle, Di.i~man han~er indirmeden derine, 

Gi.in bugi.indi.ir, yi.iri.i, zaman seninle, Sen onun alnrnrn orta yerine 
Ayag•ndan kesilirsen elinle, Orsi.inle, ~ivinle, biz'inle yi.iri.il .. 

Olmazsa di,inle, dizinle yi.iri.i!.. S 
en A~rk l<arda~1m, ~al, ~agrr, co~tur , 

S Oturup uzunca beklemek bo1tur, 
en i~siz karda,rm, !len benim gi.ili.im, Yi.iri.i, halk1n i~in bu son sava, t lr, 

Boyle ya~amaktan evladrr oli.im, 0 kutsal silah1n sazrnla y i.i ri.il .. 
Yi.iri.i, kahrolas1 kuru bir dilim ,... • n 

Ekmege sattrg•n gozi.inle yi.iri.il.. A~1 k I HSAN I 
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vesi altmdaki bu ka ba 
ve yakt~JkSJz propagan
daya naul miisaade edil-
mektedir? 

8 2 - Reklam SJntr
lannt a~an ve Tiirkiye'
de Amerikan hayranhgt 
yaratmak amacJDl giiden 
«Size bir m ektup var)) 
adh program• Tiirk hal
ktna sunmakla, Osmanh 
Bankas1 ne gibi bir ~tkar 
saglamaktadu? 

Konuyu, toplumcu 
bauntmlZln ve uyantk 
gii~lerim izin dikkatine 
sunuyoruz. 

* 
SUNAY, 
ANAYASA 
BEK~isi 

Eski Genel Kur
may Ba~kam, Emekli 
Orgeneral hem~ehri

miz Cevdet Sunay, 
T.B.M. Meclisinin pa
zartesi giinkii bir le~i
minde, Tiirkiye Cum
huriyeti'nin 5. Cum
hurba§kanl se~ilmi~tir. 

Halk~1 ve devrim
ci Tiirk Ordusunun bu 
se~kin iiyesinin, Ana
yasa'mn bek~iligi go
revini yiiklen mesi, bii
tiin yurtseve~ leri se
vindirm i~tir. 
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CEl ALET1 iN CET iN 

113 ~ubat 1961'de bir avu~ emek~i-1 nin kurdugu Tiirkiye t§~i Partisi, 
5. y1hna girmi§ bulunuyor. A§ag1da~ 
ki yaztda, "AK~AM, Ga:letesi Ya 
zarlarindan Celalett~n «;etin, bu 
mutlu ylidoniimiindeki duyu§lanni 
dile getiriyor. 

BalHali'de §U kadar 
y1l... ~u kadar cinayet, §U 

kadar yang1n, §U kadar 
afet VC ~U k ad a r VUfDlU§ 
Yurulmu~, _soymu~ soyul
mu§, ezmi§ ezilmi§ insan .. 
H{'psinin ardmdan is
tekle . VO§tum.. Hepsinio 
oykiisiinii oturup is
tekle yazd1m. Ama 
§U partiler, particiler ve 
politikacdar yok mu, 
onlardan btkk1nhk geldi 
bana ..• 

u~ zenci 

u~ xenci arkada~lm vardl 
hint denixlerinde 
biri uganda'll biri kenya'll 

ve digeri 
madagaskar'll siy3h 

gokleri vard1 benimki gibi 
mavi 

yapraklar1 biiyiik ve ye~il 
giine~leri daha s1cakt1 

S1cac1kt1 
soy I iyeb i liyo r lard I 
hiirriyet tiirkulerini 
seveb iIi yorlard 1 
abanoz derili k1xlar1 
hatta a~lk olabiliyorlardl 

ekmek ve adalet 
topr·ak ve hiirriyet 
nedir biliyorlard1 

U~ arkada~1m vard1 
beraber kiirek ~ekerd i k hint 

deniz lerinde 
biri uganda'll biri kenya'll 

ve digeri 
madagaskar'll siyah 

ali taygan 
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<;iinkii hep aynt vaad
leri, ayntnutuklarl diole
dim ve aynt deme~leri al
dtm ellerinden. Bakkala, 
manava, kasaha bir gii.a
de odedigimiz parayJ 
bir tck ta§tna harcadt g t
mJZ o biiyiik binadaki 
konu~malardau tutun da 
kongrelere, mitinglere 
ve bastn toplanttlartna ka
dar hep ayn1 plaklar ~al
dJ gramofoniarda... Bu 
yiizden de kendi adtma 
partili olmaktan, bir par
tiye girmekten miithi§ 
korktum ..• 

Ami' nzun si.irmedi 
bu korku ve bu bd,kJDitk. 
Tiirkiye'mizde « bir a
vu~ insan » geldi politi
ka aluDJna... Ortaya yii
reklerini koyan, soyliye
cek sozled olan, yoksul 
iilkemizi n tii m sorunla n
na ~oziim yollan arayan 
bir avn~ in~an .•. i~te on-

.lardan sonra, yani 1961' 
lerJ eu, 62'lerden sonra 
bir partili olmaniD, bir 
partiye girmecin aruk 
korkulu dii§ olmadtgtnt 
anladun. 

Sonra bir dogu ~ezi
si. Sonra Tunceli daglart 
ve daglarda ~ah~an TiP' 
li gen~ler. Sonra bir ber
ber diikkiinmda, bir kah
vehanede,birbakkaldiik
kamnda yanyana, omuz 
omza duran TiP orgiit
leri... Ve kemikleri ~~k
ml~ hayvanlan, ta~ yiycn 
~ocuklart ve bir toprak 
kuru!ugu, bir toprak u-
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Okurlar1m1za § 

«SAVA~>>, ~e~itli gii~liikleri gogiis l y •· rek I 
yaytnmt siirdiirmeye ~altJmaktadtr. <;tkardigJ
mtz her sayt, bize yeni bir bor~ kapJSt a~mak
tadtr. "J oplumcu dostlanmtztn her baktmdan 
destegine gereksinme duyuyoruz. «SA V A~»tn 
siirt:kli olarak elinize ge~mesiai istiyorsantz, onu 
~evrenizde tantttntz, yeui aboneler saglayarak 
~abamtza destek olunuz. (<SAVA~»ID ytlhk 
abone .tutan 25 liradu. ~imdiye dek ~e§itli 

nedenlerle abone bedellerini gonderemiyen o
kurlartmtziD, bor~larmt odemelerini bir kez 
daha diliyoruz. 

Yazarlar1m1za 

Gazetemize yazt gonderen arka da~lartmt
Zin, 4<SAV A~ >> to boyunu dikkate d!arak, uzun 
yaztdan ka~JDmalartnt onemle dileriz. 

SAVA~ 
Ullll!llllllllillllllll!lllllll!llllllllllllillllllllllllllllj; 

DERNEK Mi DEDiNiZ ? 

Ger~ekterimizin acJIJgw• soyliyemiyor
duk bir zamanlar. Nelerle su~landutlmtyor
duk? ~imdilerde ensesi kalmlar k1ztyor, ho
murdantyor ger~ekcilere. ~imdilerde yaralart
mtztn derinliklerine inmek ~abaunt gosteren 
dalg1s:lannuz ~ogahyor. inecegiz bir giin. Sou
ra da kollartmiZt uvay1p kap'\tmak diifecek 
bize. 

(( Tonya tlkokullartDI ve Ogrencilerini Ko
rltma Dcrnegi » bir yardtma ~agnt bildirisi 
yay1mladJ. Bildiri Tonya'ntn ;;.c1 ger~egu11 ac1 
bir dille anlattiktan ~onra, iJin ~1kar yolunun, 
yeni yeti~ecekleri tam, eksiksiz bir egitimden 
ge~irmek oldugunu belirtiyor, yard1msevederi, 
yardtmtn en giizelini, en degerlisini yapmaya 
~ag•rJyor • • 

Arttk yurdun dertlerini, daha clogru bir 
deyimle kendi dertlerini dert edinebilme erde~ 
mini edinmeliyiz. Bu yolda ugra,aolnra gerek
li ilgiyi gostermeliyiz. 

Ama inan~uzlar : « 
Hangi birine yeti~elim? >> 
sinler. Desinler bakahm. 

Dernek mi dediniz? 
diyeceklermi~. De-

S0REYYA 
§mmmmmmn:mnnmmnnm:nmmnmmmum:mnnm E RY AS A R 

cak hgt i~inde a vu~lart 
~atlam1~ kad10lan ile Mir 
Seyid koyii ... ( Sosyalist
ler koyii oldu sonradan) 

Bir avu~, bin avus-: 

oldu boylece ... Onbin o
lacak, yiizbin olacak bi
liyornm ve Tiirkiye'miz 
onlann ucakl•g•nt duya
cak ... 


