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'*AF *RN *Hf~CE rrmwtsA 

T. i. P. Gene I Ba~kan1 

'' 
' TE~KiLATLA tanr,mak amacryla buyilk 

bir yurt gezisine o;rkan T.i.P. Genel 
Ba~kanr M, Ali Aybar, Trabzon'da yaptr· 
gr konu~mada halkr devlete sahip o;rkma
ya o;agrrm•~ ve «Emeko;iler olarak siz dev 
let i'lorine agrrl•gm1zt koymazsanrz, . bu 
fukaraltk, bu haksrzltk, bu karanlrk de
vam eden> demi~tir. Aybar, ne A.P.'nin, 
ne C.H P.'nin halkm partileri olmadrkla 
rtnl soyleyerek konu~mas•na ~oyle devam 
etmistir: 

«Amerikan emperyalizminin ita 
atli bir muttefiki olan A.P. iktid<> ... , 
Turkiye'yi maddeten ve manen iflasa 

MEHMET ALi AYBAl 
(Halk1n yantnda) 

UM 

Mehmet Ali Aybar, Trabzon'da konu~tu: 

.A 
«Amerikan emperyalizminin itaatli bir muttefiki 
olan A.P., Turkiye'yi ifiasa si.iri.iklemektedir!» 

suri.iklemektedir. Ti.irkiye, mi.itareke 
ytllannt and1ran ,artlar io;indedir. 
Amerikan emperyalizmine kar~1 i
kinci bir kurtulu~ sava'' vermek zo 
rundayrz. 

Osmanlt devlet tipinin son mi 
rasc;rsr olan C.H.P., tekrar iktidara 
gelmek umuduyla ortanrn solu deyi
minden milli l<urtulu~ hareketine 
vanncaya kadar her ileri harekete 
sahip o;rkmal< hevesi ic;indedir. Ama 
ne var ki C.H.P., bugi.in kar~• o;rktr· 
gr koti.ili.ikleri ilk ba~latan kurulu~

tur. Amerika'yr yurdumuza ilk de
fa C.H.P. soktu, ikili anla~malarla 

ulusal bagomsrzl•grmt:zdan ilk taviz 
leri C.H.P. iktidarr verdi. Bunlarrn 
hesabtnt ver·meden, vebalini kabul
lenmeden C.H .P.'nin ulusal kurtulu~ 
hareketinin onci.iliigi.ine heves etme 
si, ci<ldi vatan 
da~larrn endi
~eyle izledikle 
ri kab:t bir ma 
nevrauor. 

Trabzon'a geli~ ve gidi,lerinde 
bi.iyi.ik sevgi gosterileriyle kar~•· 
lanmr~lardrr. 

Ozellikle Aybar'1n konferans 
niteligi ta~•yan bilimsel konu~ma 
s1, bi.itun dinleyicileri etkilemi~

tir. Bu arada A.P.'II oldugunu 
soyleyen Ferhat Ocak admda bir 
Cami Hocasr yerinden kalka,.ak 
Aybar'rn boynuna sartlmr~ ve <esi 
zi bize yanlr~ tanrtttlar bey, ger 
(#ek milliyetfj:iler sizlermi~siniz!» 
demi~tir. Aybar'•n Kurtulu~ Sava 
$1 ve ulusal bagrmsrzl1k konusun 
daki sozleri, bi.iti.in dinleyicilerin 
gozlerini ya~artmr~trr. 

T.i.P. Genel Ba~kan• ve yanrn 
daki Milletvekilleri, teikiliit o;a· 
lr~malarr hakkrnda yoneticilerden 
bilgi :r.ld1ktan sonra Elazr~t'a ha· 
reket etmi~lerdir. 

OLMA Ml? 
Ti.irkiye an-

cak sosyalizm 
le kurtutaca!<· 
trr. Sosyul!zm, 
emeko;i halk1n 
iktida'l-r demek 
tir.» 

Anac1m be, akJam eve doni.ince 
Neden hep agl1yon, giilsen olma m•? 
Koyde bana «pip> diyorlar, ne dimek? 
Birinden ogrenip gelsen olma me? 

Aybar'dan 
sonra T. i. P. 
Milietvekilleri 
Behice Boran, 
Prof. Sadun A· 
ren, Rrza Kuas 
Yahya Kanpo· 
lat ve ~aban 

Erik, Parti lo 
kalinde vatan· 
da~iarla soh
bet etmi~ler

dir. 
BUYUK ILGi 

T.i.P. Ger.cl 
Ba~kan1 M. Ali 
Aybar ile bera 
berind e ki Mil 
let V~ki lleri, 

Bugi.in Abuzrt'rn siisli.i Memed'i 
Gordi.iydi.im, elinde. ag ekmek yedi, 
Bir 1strtk istediydim vermedi, 
'iersin deyi haber salsan olma m1? 

Okula komadr bizi Kel Agal 
Odunu yogumu~, iletti daga, 
Ta~ kestiydi, basamryo:n torpaga 
Ayagrma papu,.: alsan olma m:? 

•• 
ogretmen, jandarma, hi.ikilmot, kanun, 
Dam, su, inek, e~el< hepsi mi onun? 
Oyle is c ~u di.ir.yada agan1n · 
Olmad1gr bir yer bulsan alma mr? 

I H S A ~! i 
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I A YDINLIK SA VAS~ILARI i 
= = 

Yeni bir as maday1z! 
= = E UMRAN BARAN E 

HAMDi KONUR § § • I «SAVA~»tn son sayut (32. sayt), gelecek gii-1 
~~inde bulunulan bunallm1, demokrasinin ifHis1 gi· E zel giinlerin mu~tusunu veriyor bizlere. Tiirkjye'- E 

bl 1osterme gayretlerl gittik~e yaygm bir hal all· I_ nin arttk ya§antr bir iilke olduiunu hayktnyor. I_ 
yor. Yii:l:ey glSriinii'ii ile bu, dogru bir gozlemdir. § Bilin~li, yigit, altmlt kimselerin otagt oldugunu § 

Halk~• bir devlet anlay•,ma kar,, yiit·iitiilen bir mii- § bildiriyor yurdumuzun. Gelecek ku§aklartn gozle- § 
cadele, nihayet ciddiyetini yitirerek ortaokul of· ~ rinde, 1966 ydtmn bir utan~ sayfast olmaktan ~tk- ~ 

rencilerinin tutuklanmasma, k1rm1z1 •J•k altmda ~ ttgtnt; Ali Faik Cihan'lann, Apk ibsani'lerin, At- ~ 
kitar ~alman1n su~lanmas1na ve plak toplanmasma § tilli A§nt'lar 1n ya§a&igt giinlerden, ~ocuklartmtztn § 
kadar varm1,t1r. - -

~ onurla sozedebilecegini anslttyor. ~ 
Demek ki, bir ~e,it 

devlet anlayt§t fikir ala
nuada ~okmiit ve omrii
nii tamawlamt§tlr. Bu 
~okii~iin ikinci a§amast, 
kimdi kurumlanniD ken
di kendini yiyip soysuz
Ia,ttrmau §eklinde ~tkt
yor suyiiziine. Devlet ku-
rumlartniD yerine birta
kim besleme dernek ve 
yasa dt§t koroandolartn 
kol gezmeai ornegi .•• 

Bunlar1 ger~ekten bir 
bunaltm i'areti s;aymak 
dogrudur. Ama, bunlart 
demokrasinin bir bunalt
mi saymak dogru degil
dir. Demokrasi kurulma
di ki bunaltmt olsun. is
ter burjuva anlamt ile, 
ister daha genif halk~t 
anlamt ile bir demokra-
si dii~iinelim; bunlarm 
her ikisinde de, belirli 
bir ekonomi ilitkisinin 
nitelendirdigi «sosyal 
mubtev•» ~Ciz konusudul'. 
Devlet anlay1p da bu ~e
~itten «sosyal muhteva»-
ya dayantr. Eger bir top
lulukta teknolojisiyle, 
ekonomisiyle ve sosyal 
kesimiyle bunlar yoksa, 
o toplulugun benimser 
goriindiigii devlet felse
fesi, yapmactk bir devlet 
felsefesinden ve bir o:aen
tiden oteye ge~emez. Ni
tekim, geri kalm1~ iilke
lerde burjuya devlet fel
sefesine ozenen mutlu 
aztnltgm kua siirede ka
zandlgt <<Komprador»luk 
stfatt da buradan gelir. 
Bu, kendi ulusu it;:inde 
yabanct uluslartn ~Ikar
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OZUR 
Bas1mevimizdeki teknik 

bir ir1za yiiziinden «SAVA~» 
tn ge~en say1sm• ~·karama· 

dlk. Oziir dileriz. 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllll 

lartnt saglamakta aract 
olmak demektir. Bir ba
ktma kendi ulusunun dt
~tnda kalmak anlamma 
da gelir. 

Mutlu a:unltk-yaban-
ct sermaye i§birligi ve 
buna davanan devlet an
layrft, adt ne olursa ol
aun, yerli §artlarla ve 
yerli sosyal ili§kilerle 
~eli~meye dii§tii mii ifla
sa mahkiimdur. itt• bi
zim i~inde bulundugu
muz bunaltm, boylesine 
bir felsefenin iflaundan 
dogan bir bunahmdu. 

Fakat, bu sadece on
lartn iflaundan gelen 
bir bunalrm degil, aynt 
zamanda, halk~t bir dev-
let anlapfiDJn dogu§unu 
da miijdeleyen bir buna
ltmdrr. 

Bugiine degin onla
rtn siirdiirdiigii miicadele 
halkp aktmlara kar~tydJ. 
Yenilgileri, elbette bu 
aktmlartu galebesi de
mektir. Boylece biz de
riz ki, bugiin tantgt o]
dugumuz buoaltm, bir 
yandan mutlu aztnhk-ya
banct sermaye karmastn <: 
dayanao devlet anlayJp
DID iflan, bir yandan da 
ulusal kurtulu§a dayanan 
balk~t dev let an Ia yt§tnln 
iistiin \iik saglamastdtr. 

Yeni bir a§amaday1z. 
Sosyal miicadeleyi art1k 
yaylalarda yiiriitiiyoruz. 
«Karanlrga vura Vltra>> 
ilerleyen A§tk ihsani ve 
onunla oviinen topluluk
lar bin ya§asrn. «Emper
yalizmi untr d1p edin~ 
ceye dek», «Anayasayt 
raftan indirip koye go
tiiriinceye dek» yazacak 
olan A~rk ihsani ve onu 
bagrtndan ~tkaran ulusal 
toplum bin ya§asm! •• 

:_= Avu~ i~i kadar bir gttzetecik •<SAVA~». Ana- ~
~ dolunun kitapuz, kalemsiz ya§tyan, t~tne doniik ~ 
§ bir keatinde, haftada b\r kez pkan, kii~ li k mii kii- § 

~ 'riik bir aazetecik ... Ama yapt1g1 it biiyiik. Bir kez, ~ 
~ daba ilk sayutnda duyurmU§ tum SOmiiriicii)ere ~ ! kar~t oldugunu, tiim emperyalistlerle 1&\'a§ttgmt ... ~ 
= Ve de, bu S&V3§1D ilk onderlerinden Atatiirk'iin = 
§ ~ 
~ sozlerini, sol yantnda 31 sayJdtr bayrak bayrak dal- ~ 
~ galaudtrmt§: ~ 

=~ «Em~eryalbi~mde kve .k~p~ta1 lizme. kar§
1
t sava§d~ayt --=~ 

_ uygun goren tr o trtnt tz eyen tnsan anZ>> tyor 
~ Mustafa Kemlil, ~ 
~ t,te bu kii~iicuk; bu avu~ it;:i kadar gazetelerin- ~ 

= = :: de, emperyalizme ve kapitalizme kaqt sava§mayt :: 

;; uygun goren bir dolttrini izliyen «SAVA~·>~tlart- ==_i=_:; 

mtz, bu doktrine baglanmt§ insanlann al~akgoniil-
lii hiiyiikltikleri i~inde ii~ haber koyabilmi~ler kii
~iik gazetelerine. 

Haberlerden biri <<Cemiyetin muhtelif SlDiflan-
nt umumun emniyeti i.yin tehlikeli bir tarzda kin 
ve adavete tabrik» iddiauyla .cSAVA~» aleyhirie 
aplar: dava. Oteki, Ak~aabat Yargtct Ali Faik Ci
han'IO mabkiimiyet haberi. Souuncusu da A~1k ih
sani'nin tutuklaadJgl hakktnda. U~ii de, yargt or
gawlannda kesin karara baglanmadJgl i~in iizerle
rinde duranuyorus ~ imdilik. Yasalar bu konuda 
konu§mamiZt engelliyor. Engelliyor ya, «SAVA~>>In 
aym sayutnda, biiyiik ozan Faz1l Hiisnii Daglarca'
ntn konupnastm engelliyememit. Diyor ki Daglarc:a: 

«Save•, nedir dii~iindiin mu, 
Yazllar1 su~lu kllan? 
Usia, yurekle bi.iyiimiif, giindiizler geceye kar,l, 
Ama nedir ~aglar iizre, 
Beni senden gu~lii kllanf» 

Ali Faik Cihan'm, A~tk ihsani'nin,Attila A~ut' 
un hakktnda kovu~turma .t~an savct, yaztlart su~-

=======_==- lu kdau nedenleri bilemez. Usia, yiirek!e biiyiiyen 
gii ndiizlerin aydmltgtnt bilemez. Bilemez Daglarca 
ka r ~ I~tDdta ne denli kii~iildiigiinii. Tutar «Daglarca» 
h akk1nda da bir kovu~turma a~ar timdi, <<Cemiye
t in mubtelif stDlflartnt kin ve adavete tahrik•> id
di as Jyla! Ac;ar da ne olur? Bir gun o «cemiyet», 
o <• :-~ luhtelif Stl'tflar»dan artntnca, ilkin kendi ~o-

_~==_~ cuklan gidip tiikiiriir savctntn mezarana. 
Bugiin yigit sava~plartn ya~adtgt giizel Tiir

§ kiye, ~ok yaktn bir gelecekte, ozgiir, mutlu, ban,-
3 ~~ insanlann yafad1gt apaytltnltk bir iilke olacakttr. = ~ Bu~iinkii sa vaJ(,;Ilarm amac1, o aydmltga biran on-

1 ce k;:;~:0:i::,k:~v;;:~~~;:;;;nlak sava,~tlart!... ~ 
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