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Kong renin 
uydurma 

ba§arisindan uykulari ka~an ~tkarctlar, 

~alt~Iyor haberlerle hall\I aldatn1aya 

T URKiYE lt~i Partisi'nin Malatya' 
da yapdan 2. Biiyiik Kongresi do
layisiyla "bir lns1m bas1n,da ~1kan 

haber ve yorumiar, bu gazetelerin 
sahlmi§hklann.t bir kez daha dogru 
lami§, belgelemi§tir. 

Tiirkiye'nin biricik 
sosyaHst partisi T.i.P., 
Mal.ttya'da bir kongre 
yapm:~tir. iktidar orga
Dl pa~avralar, daha kong 
re toplanmadan tahrikle 

re ba~lamt~, Malatya'hla 
n lu~ktrtlct haber ve yo 

rumlarla, kongrenin sabo 
te edilmesini, kartpkltk 
Jar pkartlmastnt istemi!? 
lerdir. Fakat, sagduyu sa 

bibi Malatya'hlar bu tah 
,_.iklere aldtrmam•~· tersi 

ne T. i. P. delcgelerine 
goz ya~arttct bir konuk
severlik gostermi~, Bii
yiik Kongrenin diizen i
~incle ge~mesine yarJtm 
ct olmu~lardtr. 

1ktidar beslemeleri 
bu konoda ba~artsJzltga 

ugraywca ba~ka tertiple 
re ba~vurmu~ ve bu se
fer de uydurrua haberler 
le kamuoyunu yamltma
ya pl1~tnt ~lardtr. 

Gozii karartnt§ miite 
ahhit gazetelcri bn konu 
da oylesine ileri gitmi~
)crdir ki, T.t.P. delege
Lerioin biiyiik bir co~kun 

lukla dakikalarca ayakta 
alkt~ladddan Gencl Ba~ 

kan Mehm.et Ali Aybar'a 
Kong,..ede "Y ALANCI!, 
diye bagnldtgJDt uydur 
m~k namussuzlugunu bi 
lc gouter mi~lerdir! 

Bu arada i sta nbul de 
le~esi Ya§ar Kcmal ile 
Mugla delegesi Can Yii
cel araundald agtz mii
naka~asmt "kanh - bt~ak 

It mcydan kavgau, §ek
litide verenlerden tutun 
da, bir Trabzon delegesi 
nin "Amerika'hlarla her 
konu§an komiinisttir!, 
dedigine kadar, bir siirii 
diizmece, ipe - sapa gel 

mez dedi - koduyu "ha 
ber, ctiketi alttnd.l ~ar
~af · ~aqaf yayan satJl

mt~ varakparelere rastlan 
mt~t1r. 

Kongreyi Milli Emni 
yet mensuplan, Hiikum <! t 
Komiserleri son una kadar 
izlem.i~tir. T eypler gece 
giindiiz ~a l1~nu~ttr. Kong 
rede soy lendigi iddia edi 
len bu sozled, mal bul 
m.u~ magnbi gibi man
~etlerine ge~irenler, yaz 

dtklartnt ispat etmek zo
rundadular. Bu iddialar 
ispat edilmedigi siirece 
"iftira, olmaktan oteye 
ge~emezler. Ve o zaman 
da bize iftira eden sozdc 
gazetelere "namnssuz, sa 
ttlmt~, hain , al~ak, de
mek hakktmJZ dogar? 

1966 Tiirkiye'sinde 
yeniden hortlayan sattl
mt~ "Miitareke Basu11, 
bir kii~iik partinin geli~
mesiui onlemek i~in ne
den bunca yal~na ba~vu 

rur, akla gelmedik iftira 
lac, ter t iplcr pe~inde ko 
far? Nedcni a~1kt1r .: TiP' 
in git g ide geni~ balk yt 
gwlanna m a l olmast, bu 
sattlmJ~lart besl£yen scr 

maye ~evrelerinin gozii

nii korkutmakta, u1kusu 

nu kaprmalt tadtr. Bu 

yii:zdeo de efendilerinin 

buyruguna uyarak TiP'c 

saldtrmakta, onu halktn 

goziinden dii~iirmeye p
lt~maktadtrlar. 

A ma be~ ytldan beri, 
her tiirlii insaf ol~iileri

nin dt~'mda ya ptlan bu 

saldtnlar, T.i.P.'in gel i ~ 

mesini durdurmak bir ya 
na, daha da htzlandirmJ~ 
ve halkm goziindeki de
geriui arttttm.I~tlr. yiin
kii Tiirk halkt, ancak mey 
ve veren agactn ta§landt 
g1nt ~ok iyi bilmekte
dir. 
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T 0 RKiYE Gazet ecil er ve. Pas1n Sanayli i~t;ileri 
Sendikas1 ( BASIN - I~ ) Trabzon ~ubesi, 

iet;en hafta i~inde kurulmu~tur. Get;ici Yonetim Ku. 

rulu Ba~kanlrg1n1 Attila A~ut'un yiiklendigi S.endika 

kurucular• arasmda Ayhan K1yal<, 

Ozgiin Baran, Fevzi Eyi.iboglu, 

·met Macit bulunmakt.adrr. 

Hayati Yllmaz, 

Temel Ada ve Ah-

T ra bzon'da t;all~an .bi.it u n bas1n iHilerini tek 

t;at• a l t1nda to p la yac<.k olan se ndi ka, oniimiizdel<i 

giinlerde kongres i ni ya !> acafc ve ye n i Yonetim Kurt:· 

lunu set;ecektir. Kong r e d e BASIN- i ~ S en dik a s1 

Gene! Sekreteri Bekir <;iftt;i' n in de haz1r bulun a c a g1 

ogrenilmi,tir. 
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F ikret Otyam ba§kentte ikinci fo• 
tograf sergisini a~h. Birincisi gibi 
bu da pek ilgi gordii. C~ci cici k1z· 
lar, ithal mah kokular siirmii!j ka· 
rdar, sakalh K1zllay ziippeleri ve 
tiim bur juva aergide •.• 

<;elenklerin biri gi
dip, biri geliyor. "Ma
kal'm kitapian ~i~irme, 

memleketimizde onun an 
latttgt gibi koy yok, di 
yen Bakan'm ~elengi hep 
sinden goz alrc1. Defter 
ovgiilerle dolup ta~tyor. 

Hi~ saym y<.>nii olmayan 
A.P. milletvekillerinden 
biri "Otyam, Anadolu 
insanlar1111n actst yiiregi 
me i~ledi, dedi. Aynt 
zat, se~im konu~malan 

snastnda buna henzer soz 
ler eden T.i.P.'li bir ha
tibe "komiinist, demitti. 

Oy Otyam oy ... Bi
rinci sergiudenberi neler 
degi~ti? Kimler Anado
luya yoneldi? U stelik se 
cin fotografla yapt•gmt 
yrllardtr romanda, oykii 
de, tiyatroda ve bastnda 
~ok yapttlar. Bir sonu~ 
altndt mt? Hem fUDU bi 
liyor musun Otyam, ben 
bu sergiyi Kayseri"de a-r 
~aydtm, "Komiinizm pro 
pagandas•, yapmaktan 
i~eri girerdim. Bunu sa 
na dn yapabilirlerdi ya, 
heriflere Zaman oJdiirme 
Jeri i~in f~rsat, ilcrici go 
riinmeleri i~in konu ver 

OnbeJ Giinliik Sosyalist Dergi 

3. say1s1 ~1kt1! 

fsteme yeri 
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Yeni~ehir- ANKARA 

din de sustular! 

inonii, scrginin son 

giinlerinde geldi. Pn1ayt 

goriince birden heyecan 

laudtm. ilk defa goriiyor 

dum. Anam babatn hi~ 

gormedi l'lma, b1ila on dan 

korkarlar ve ba§tmtzda 

bulunmadtglDa ~iikreder

Jer. Pa~a fotograflan u

zun uzun inccledi. iza

hat aldt. <;ok gii~ i~itti
ginden, Otyam durmadan 

bagtrtyordu: 

"- Su tapyor Pa~am, 

Anamur'da ~ektim, 70 

yapuda bir kadm ... , 

inonii · incelemiye de 
vam etti. <;tplak saytla
cak bir ~ocuk fotograft 
oniiLde Otyam'a dondii : 

"- Bu ~ocugu sen 
mi ~oydun?, Salonda bir 
kahkaha tufant... Ve o 
noktada ... Diinya dondii, 

dondii ... incelemiye de-
vam eden inouii son fo
tograf i~in sordu: 

'' Buu)ar kim?,, 

" Alauya'lt kadtn-
lar ... , 

"- Boyle yok11ullar 
var nu?, 

Duyun beyler, iyi du 

yun, inonii soruyor : 
"- Boyle yoksu\lar 

var mt?, 
Yazarlar, gazeteciler, 

tiyatrocular dinleyin de 
oyle bo~a otmeyin! ioo
nii sorn,.or: 

"- Boyle yoksullar 
var nu?, 

Siz soruyu ~oga1tabi 
lirsiniz: Boyle i~sizler 

var mt, ktzamtk var mt 
sltma var mt, a~Itk var 
m1? .. 

«Halk halk diye y•rt1n1p 
halka inPmiyenlerin 

Halk oniinde bu ka~JnCJ 
yenilgisi 

C.H.P. gene ii~ dersten s1f1r 
aid• 

Tarih, Sosyoloji, bir de 
Yurtta,l•k Bilgisi» 

ismet Pa~a'yt demir 
l{Jskatla ~evirip halktan 
uzakla~ttran C. H.P. ileri 

gelenleri ..• Utantn... A
dtntzdan utanw!.. Kotu 
bir ozantn iyi bir dort 
liigiiyle bitirecegim so
zii: 

Bir soru da b~nden: 
"- Sergilerinin yara 

rtna inantyor musun Ot 
yam?, 

i 
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Hasan Ktyafet'e 

sen ~~ini serin tut ogretmenim 1 
ilkel ya~amlar1n bir biiyiik pencereden bakar $imdi :;: 

bu senin asll oviinciin insan - kiJi dedigim ~=
maymun bir agaca ~·kmiJ derler ogretmenim 
dogaya uymak i~in tiiriine ozgii korkusunclan 5 

= sen bu agac1 kesmiJsin ~aglar oncesi =.-=~-
saptanm•' bu g~lenin «sen» oldugu 
sen i~ini serin tut ogretmenim ~ 

Sen i~int serin tut ogretmenim:==== ~===_:~ <<bin yllllk ateJie uyand1 ellerin» 
suyla kuJiarla bir 
yiirekler ayaklar diiJiinceler IJidJ giizele 
erimiJ golgesinde bile olsa karde~ligin 
tiinedi umut kabil'in i~ine 
ger·~ege yonelmiJ her evrede 
sen i~ini serin tut ogretmenim 

sen ic;ini s~rin tut ogretmenim 
gelecegin mutlu giinled 
seninle gc lmede 

cner kemal 

BiR BAK 
ben kald1r1mlar ~ocugu yoksul mi~o 

HELE 

1slak ta,larda yagmurun silemedigi izlerim yatar 
bir bak hele gor giizelligimi benim 

bulaJ•kc;Jnln biriyim ben 
gece yar11ar1na degin karanl•ga seslenirim 
oiitiin sokaklar benim 
bir esmer l<1z soyar giysilerini gecenin 
senin degil ama bu sa~lar gecenin ald21tma beni 
bak hele tan1 gozlerimi benim 

buram buram yaln•zl•k tuter bacalar1 
hi~ sevenim yok JU yeryiiziinde anla 
bir bak hele bil sevgimi benim 

biraz diiJ biraz 
ben yine benim 
yoksul mic;o 

umut otesi yok 

gemilerin 
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