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Hiirriyet ekmek demektir 
Trabzon'lu emek~ilerin ba~artlt bir stnav verdikleri ii Kongresinde 
Nihat Sargtn, Hikmet i~men, ~aban Erik ve Adil Kurtel konu~tu 

Tiirkiye i§c;i Partisi Trabzon ii Kongresi, ilc;elerden ve 
kom§u illerden gelen yiizlerce konuk ilebini a§km dinle 
yici oniinde 7 Nisan'da Belediye Evlendirme salonunda 
yaplldi. Salonu tJkhm-tikhm dolduran dinleyicilerin bii
yiik bir dikkatle sonuna kadar izledikleri kongre, son 
derece olumlu ve ba§ariii gec;ti ve T.i.P.'li hatiplerin 
c;e§itli yurt sorunlarmll, deginen konu§malari, genel bir 
tasvip gordii. ~ 

Divan Ba§kanhgma 
Giresun 11 Ba§kam Mus
tafa Oksal'm sei;ilmesin 
den sonra §ayg1 duru§u 
yaplldi ve hep birlikte 
tstiklal Mar§l soylendi. 

tL BA~KANI 
KONU~UYOR 

Daha sonra kiirsii
ye gelen tl Ba§kam At 
tila A§ut, ~e§itli yurt 
ve dlinya sorunlar1yla 
orglit ~ah§malarim kap
sayan geni§ bir rapor 
okudu. Raporda Tlirki
ye'nin buglinkli goriinii
§li kahn ~izgilerle belir
tilmekte ve ozetle §oyle 
denilmekteydi: 

"Bugiin yurdum uz, 
Amerika'nm bir yar1 so
miirgesi durumundadir. 
Bu somlirgecilik li~ kol
d a n yiiriitlilmektedir. 
Bunlar agalar, kompra
dorlar ve Amerikanc1 
biirokratlardir. Halkiml
zm goz nuru ve almte
riyle yarattigi ulusal ge
liri, i§te bu «demir li~

g en» payla§maktadir. 
Mustafa Kemal onderli
gindeki ulusal kurtulu§ 
hareketimiz,194 7'lilerden 
sonra somlirgeciligin tu
zaklariq~an kurtulama
ml§tlr. 1952 ythnda gir
digimiz NATO, bu tu-

zaklarm en tehlikelisi 
olmu§ ve Tlirkiye NA
TO yiizlinden, ulusal p
karlarm gerekli klldigi 
zamanlarda bile, kendi 
askeri giiciinli Amerika' 
nm izni olmadan kulla· 
namaz duruma dii§mli§
tiir." 

«TERTtPLER, 
TUZAKLAR BtZt 
YILDIRAMIY ACAK» 

A ttila A§ut, Vietnam 
konusuna da deginerek 
konu§masmi §oyle ta
mamladi: 

«Az geli§mi§ bir lilke 
olarak, dlinyadaki h1zh 
degi§ik ikleri dikkatle iz
lemek ve halka kurtuluj 
yolunu gostermek blitiin 
milliyet~i , yurtsever, 

demokratik glic;lerin 0-
devidir. Yarm Kao Ki'le
rin, (::ombe'lerin durumu
na dli§mek istemiyorsak, 
artik halkm iktidarma 
giden yolu ac;mam1z ge
rekiyor. 

Oniimlizdeki sec;im
ler, sosyalistler ic;in yeni 
bir smav glinli olacak
tlr. A.P. iktidarmm Mec
lis c;ogunluguna dayana
rak <;Ikarad1g1 anti-de
mokratik Sec;im Kanu
nu'na ragmen, emekc;i 
halkumz. bu sec;imlerde 

di§ini t1rnagma takarak 
biitiin gliciiyle Partimi
zin ba§arisi ic;in c;ah§a
cak ve Tlirkiye 1§c;i Par
tisi'nin ald1g1 oy oramm 
yiikselterek, iktidara en 
anlamh dersi verecektir. 

Yarmlar bizimdir, e
mekc;i halkimizmdir ve 
yakmdir. Tam ba~ms1z, 
demokratik, so s y a 1 is t 
Tiirkiye'yi hep birlikte 
kuracag'IZ. Korkunun e
cele faydas1 yoktur. Ter
tipler, tuzaklar bizi ytl
dtrmayacaktir. 

Y a§asm Tiirkiye! 
Ya§asm emek.;i halki
'Jniz!, 

«NA TO'Y A HA YIR» 

A§ut'un konu§ma
smdan sonra 11 Sayma
m Erdogan Goniiller ve 
Merkez tlc;e Ba§kam Fik-

Tertipleri 

ret Ersezer, NATO'nun 
ifYylizlinli ve sOmliri.icli 
miteligini apklayan hi
rer konu§ma yaptllar ve 
biitlin Tiirkiye'de NATO 
aleyhtart havanm geni§
lemesine ragmen, oteki 
partilerin hala NATo~ 

nun yararhgm1 sa
vunmalanm yerdiler. 

Bu arada, T.1.P. Ge
nel Ba§kam Mehmet Ali 
Aybar'm Trabzon Kong
resine.,. gonderdigi mesaj1 
Divan Ba§kam Oksal ta
rafmdan okundu. (Biiylik 
sevgi goster;leri ile kar
§Ilanan ve ayakta alkt§
lanan Aybar'm mesajmi 
2. sayfamtzda bulacaksi
niz.) 
. NtHA T SARGIN 
KORSODE 

Siirekli alki§lar ara
(Sonu 4. de) 

Bo~a c;1kti! · 
Egemen SIDiflarm ma~aSJ olmaktan oteye ge

c;emiyen bir avuc; sahlmi§, T.i.P. Trabzon ii Kongresini 
baltalamak ic;in 6 Nisan gecesi acemice bir t er tibi 
sahneye koymak istemi§lerse de partili karde§lerimizin 
uyarukligi sayesinde bu oyun geri tepmi~ ve eleba§lari 
yakalanarak adalete teslim edilmi§lerdir. 

•Komiinizmle miicadele• maskesi altmda emekc;ile
rin toplantJsiru sabote etmek i9in masum imam - Hatip 
Okulu ogrencilerini de kandiriP gizli bildiriler dagitti
ran bn komiinizm tiiccarlari, maskeleri T.i.P.'liler tara
findan ~Ikariiinca cascavlak ortada kalmi§lardu. 

f,;'Ikarci c;evrelerin c;e§itli tahriklerine aldirmiyarak 

T.i.P. Kongresini biiyiik bir olgunluk ic;inde izleyen 
Trabzoa.'lularl yiirektea. kntlariz. 
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T.i.P. Genel Ba§kam Mehmet Ali Aybar, Trab

zon il Kongresine onemli bir mesaj gondermi§tir. 

Aybar'm mesajm1 a§ag1da veriyoruz: 

•Sevgili Trabzon'lu 
karde§leri.m, 

Anayasa ~;izgisinin bo
yuna gerisine dii§en Demi
rel hiiku111.etinin demokra
siye kihf giydirme ~;abasi 

ve Partimize kar§I giri§tigi 
tahrik v e tertiplere rag
men Tiirkiye i!;l~;i Partisi 

a d I m - a d I m iktidara 
yiiriiyor. Haziran se~;imle
ri, biiyiik se~;imlerin bir 
genel provasi olacak ve 
halka horlrunmaktan, alda
blmaktan, somiiriilmekten 
kurtulmamn yolunu gos
teren Partimiz, 1969'da ba
!?a giire§ecektir. 

Tiirkiye i§~;i Partisi 
kisa zamanda biiyiik bir 
geli§me giistermi§tir. Bu
giin en uzak koylerde bile 
Partimize biricik kurtulu§ 
yolu goziiyle bakan ve 
sarllan vatanda§larimizin 
sayiSI artmakta, hem de 
hizla artmaktadu. Bir a
vu~; biiyiik toprak agasi, 
yabanCiyla ortak biiyiik 
tiiccar ve miita§ebbisin le
hine olan, fakat Qah!jaD 
halk kitlelerini ezen bu
giinkii kapka~; diizeninin 
siirdiiriilemeyecegi arbk 
belli ohnu§tur. Bu diizen, 
Anayasanm ongordiigii re-
formalar dogrultusunda 
mutlak degi§tirilecektir. 

ACIKLAMA 
Baszmevi degi$iirmek zo-

7unlugu yiiziinden, 'Sava$,ln 
bu sayzsz yine gecikmi$fir. 
Bu gecikmeyi bagz$latzr 
dii$lincesiyle, gazetemi
zin ge9en sayzsmz bu sayz 
ile birle$firmeyi uygun 
.bulduk. Bir {:e$if «Kongre 
Ozel Sayzsz>~~ sayzlabilecek 
bu birle$ik saymm, bel
gesel bir nitelik fa$tdzgz 
na .inamyoruz. 
Saygzlarzmzzla. 

"SAVA~, 

Bu da belli olmu§tur. A. 
P. iktidarmm tela§I ve 
Anayasa ~;izgisinin boyuna 
gerisine dii§ii§ii; demokrasi 
ye, fikir hiirrlyetine, top
Ianb hiirriyetine tahammiil 

siizl iigii; tertipler pe§inde 
olu§u ve kaba kuvvetten 
medet umu§u bundadu. 
Demirel hiikumeti, yalan, 
iftira, tertip ve klllba kuv
vetin kol gezdigi bir ortam 
yaratmakla, kapkaQ diize
nini degi§tirecek o l a n 
Partimizin sindirilebilece
gi, halkiD U:.tDI§IDID 
durduruliabilecegi samsma 
kapllmi§br. Fatsa'daki ka
ba tahrik ve tertipten son
ra, §imdi . de · Trabzon'da 
halki bize kar§I ln§kutan, 
bizim oldiiriilmemizi iste
yen, bildiriler dag·Ihlmi§br. 
Tiirkiye i§~;i Partililcrin 
§ikayeti iizerine su~;lular 

yakalanmi§br. Faka t asll 
su~;lular, i§ ba§ma geldik
leri giinden beri Anayasa'
·ya ters dii§mii§, demokra
SIYI bir sandik meselesi 
olarak gordiikleri i~;in onu 
adim-adim tahribe kalki§
mi§ olanlardu, yani De
mirel ve arkada§laridll'. 
Demirel ve arkada§lan, 
tutulmayacak vaatlerle ve 
milyonlar harcayaralc sagla
diklari oy ~;ogunlugunun 

kendilerine Simrsiz bir gii~; 
kazandudigi v e h m i n e 
kapilmi!;Jlardu. Fakat hal
kin hizla uyanmasi, bu 
~;ogunlugun hizla erimesi
ne yol a~;mi§br. Bugiin De
mire} v e arkada§larma 
koalisyonsuz hiikumet kur-

ma imkamm saglayan % 52 
oramndaki ~;ogunluk, aslm
da % 2'Iik bir nefes paym
dan ibarettir. 1969 se~;im

lerinde A.P. % 2 . oramnda 
bir kayba utradi mi, De
mirel ve arkada§lan ikti
darda ka.l.amiyaeaklardu. 
A.P.'den o y kopartacak 
biricik Parti, Tiirkiye i!;lc;i 
Partisidir. KI§kuimalarin, 
tertip ve salduiiarm ba§h
ca nedeni budur. 

Tiirkiye i~~;i Partisi, 

s o s y a l smiflar arasmda 
hangi smiflarm hak ve 
menfaatlerini savundngu
nu ve hangi simflara kar
§I oldugunu a ~Ikca soyle
yen tek Partidir. iktidara 
hangi yoldan gelecegini 
ve iktidara gelince neler 
yapacagmi bilimsel b i r 
kesinlikle soyleyen tek 
Partidir. Biz, ~;ah§an balk 
smlflarmm Partisiyiz. <;a
h§an h a I k I n hak ve 
menfaatlerini koruruz. Mil
Ii menfaatlerimizin halkm 
menfaaleriyle bir ve aym 
§eY olduguna inamriz. Ve 
Tiirkiye'nin bagimsizhgmi, 
egemenlik haklanm her
§Cyin iistiinde tutanz. Ne 
Amerika, ne Rusya, ne de 
herhangi bir yabanci dev
Ietin yurdumu'llda niifilz 
saglamasma kar§IYIZ. Ya
banm sermaye ilc i~;li-di!;lh 
olan ve Amerikan emper
yalizmini yurda sokan ve 
yurdumuzda tutan bugiin
kii kapkaQ diizenine kar§I
yiz. Devlet eliyle, yani 
halktan toplanan paralar
Ia, bir avu~; miite§ebbisin, 
vurguncu tefecinin zengin 
edilmesine kar§IYiz. 

Biz Anayasa'mn em
rettigi gibi, topragm aga
Iardan ahmp topraksiz ve
ya topragi yetmeyen koy
lii ailelerine bedava dag~

blmasmi istiyoruz. Ve ikti
dara gelince agalarm elin
de en ~;ok 500 doniim bua 
kiP biitiin topraklan ihti
yaQ i~;inde olan koylii aile
Ierine dagitacagiz. 

Biz di§ ticaret, . banka 
cihk ve sigortamhgm, mil
let yararma devletle§tiril-
mesini i>tiyoruz. Bir'e ithal 
cdilenin halka be§'e, on'a 
sablmasma ve iirctici balk 
tan bir'e ahnanin be§'e, 
on'a ihraQ edilip aradaki 
farklal'ID bir avuQ vurgun
cunun o e b i n e inmesine 
kar§IYIZ. 

Biz, devlet eliyle agu 
sanayi kurulmasmi istiyo
ruz. Dolayh ve _.ilaha da 
soyguncu bir ithalat yolu 
olan montaj sanayiine kar 
§IYIZ. Biz, herkese emegi
ne gore iicret ve gelir 
saglanmasmi, herkesten gii
ciine gore vergi ahnmasi
m istiyoruz. 

Ve de hepsinin iistiin
de halkm itilip kakilmasi
na, horlanmasina taham
miiliimiiz yoktur. 

Biitiin bu i§leri ancak, 
~;ah§an balk simflan ikti
dara gelerek, devlet yoneti 

mine aguhk koyarak ba§aru. 
Bundan dolayi halki uyar
maya, uyandinp orgiitle
meye ve se~;imlerde hal
km oyanu bilin~;Ie kullan
masmi saglamaya ~;ah§l

yoruz. Bize kar§I iftira
larm, tertiplerin, ta§h so
pall saldullarm nedeni, bu 
saydigimiz ~;abalanmizda 
aranmahdu. Halki uyan
dumamiz, haklarma sahip 
Qikmasi i~;in orgiitlememiz, 
agalari, boy-boy araci ve 
vurguncularla o n I a r 1 n 
Qikarlarma hizmet eden 
~;irkin politikamlari ~;ileden 
Qikarm~dadu. B u n l a r 1 
A n a y as a'y 1 ~;ignemiye, 

demokrasiye paydos deme
ye itelemektedir. Fakat ne 
yapsalar nafiledir. Halk 
bir kere uyanmiya gorsiin. 
Halk bir kere uyanmaya 

ba§ladi m1, bir kere alcla-ka 
rayi se~;ti mi, arbk onu 
yolundan ~;evirmek kimse
nin giiciinde degildir. Tiir
kiyemiz i§te boyle bir u
yam§ i~;indedir. 

Giizel giinler u z a k 
degildir. Tam bagimsiz, 
demokratik ve sosyalist 
Tiirkiye'yi se!;imle iktida
ra gelip mutlaka kuraca
giz. Hepinize sevgiler, say
gllar. 

MEHMET ALi A YBAR• 

Biiyiik yanktlar uyandtran 

<<ANA Y ASO» 
§iiri ustune soylenenlerle "ANAYASO,nun yata

r• ~EMSI BElli'nin "SAVA~"a mektubunu gele

cek sayrm1zda bulacaksrmz. 

Bekleyiniz! ... 
~ -- ~ .. ~ . 



T.i.P. Kongresine 
Gelen Telgraflar 

Turkiye i$r;i Parlisi il Kongresine, yurdun dort 

yanzndaki toplumcu dostlarr tarafzndan telgraflar 

gelmi$fir. Telgraflardnn bazzlarmz okurlarzmzza su-

narken zor gunlerimizde bizleri halzrlamak inceligini 

gosteren dostlarzmzza fe$ekkur ederiz. 

"Oiumlu Kararlar" "Sonlan Yakla§lyor, 

«Kongrenize ba§ari
lar diler, saflar1mza ka
tilan biz Eregli emekc;i
leri olarak, sec;imler ari
fesinde Partimizin gticti
ne gtic katacak olumlu 
kararlarmiZI §imdiden 
tebrik ederiz. 

Turkiye i$r;i Partisi 

Karadeniz Ereglisi ilr;e 

Yonetim Kurulu» 

* 

«Sec;im dolay1siyla 
aramzda olam1yoruz. Kap 
kac;c;1 dtizenin sonunun 
yakla§bgi bu donemde 
emekc;i karde§lerimize 
sonsuz ba§anlar diler 
emperyalizm sava§mm 
ba§arilacagmi mtijdeler, 
mutluluklar dilerim. 

Hamza Kaynak 
T.i.P. ilr;e Ba$kanz 

Siverek» 

A~KALE'DEN SELAM! 
«Kin afe$inden, iftira afe$inden, korliik afe$in

den, huzunlerden, $ikuyetlerden, kederlerden, ye
isdeiz, ge9im cehenneminden, gunduz e$kiyalarznzn 
soygunculuklarzna son vermek ir;in; kan ile, gasp 
ile, hakszz menfaat ve musadere ile devam eden 
adiliklere, mide ve $ehvet oburlarma, zulim, kaba, 
udi, faydaszz hazlarai.a dur demek i9in, Turk mil
lelinin hakkz olan vicdan ve fikir hurriyetiyle Turk 
sosyalizminin $erefini, ne$esini, refahz, huzuru na
mzna azgzn kapitalist ejderhasznz ve nice canavar
larmz samimi emellerimizin hukmu altma almak, 
idrukzmzzzn Allah'a varan varlzgz ile toklukla, 
ruhlarzn fesat bulmu$ saraylarz degil, ar;lzkla ze
lil kuliibelerin nedenlerinde milyonu karanlzk dehliz 
lerden gunun Z$Zgzna r;zkarmak ir;inkudsi jaaliyetle
lerimizin bir $ekli olan Trabzon Kongresi'ne ve 
ona i$firak eden milli vicdan muhasebecileri karde$ 
lerimize, A$kale'den erkek simalz erkek r;ehreli 
koylu ve i${:ilerimizle muvaffakiyetler temenni eder 
vicdanlarz tersine donmu§_, utanma duygularr kezzap 
lanml$ haszmlarzmzzzn kirli du$unce ve tcavuzle
riyle kendi kendilerini yiyip bitirmekte olduklarznz 
hepimiz ve Turk milleti gormektedir. Binaenaleyh, 
bitlerin, cucelerin fecaviizlerinden masiim bulun
masz temen~ileriyle Kongrenizi, duvetiyenizi henuz 
almakla gecikme iiziintiilerimizi UJ7 z samimi kalp!e 
arzeder, aynz Jman ve dileklerimizle selumlartz. 

A~kale Partilileri Nom ma 
Dova· Vekili Refik c;,g, 

Y a~as1n Sosyalist Tiirki ye 
"Ankara'nm taban orguti.i alan Altmdag emek

~ilerinden Kongreye selom ve sevgiler. Ya§asm 
NA TO'~uz, bag1ms1z, Sosyalist Turkiye! 

"Barbarca Sald1nlar" 

«Anayasa dli§man
larmm barbarca saldin
larml gogtisleyerek, ba 
gimsizhk ve sosyalizm 
yolundaki mticadelesine 
sarsilmadan devam eden 
Ttirkiye i§c;isi Partisi'nin 
saflarmda yilmadan go
rev alan Trabzon'lu kar
de§lerimizin ba§arilanm 
kutlar, candan sevgileri
mizi sunar1z. 

Nazife Cemgil 
Adnan Cemgil 

iSTANBUL» 

* "C>Ium- Kal1m Sava§l, 

«Somtirti dtizenine 
kar§l bir oltim - kahm 
sava§I veren Trabzon'lu 
emekc;i karde§lerimizin 
Kongresini candan kut
lar, ba§arilar dileriz. 
Ordzzlu Emek9iler Adzna 

T.i.P. il Ba$kanz 
Kemal Aksoy» 

"fa§istlere Kar§l ... , 

· «TUrk emekc;isinin bi
ricik orgtitti olan Ttirki
ye l§c;i Partisi'nin Kara
deniz BOlgesinde en gtic;
lti te§kilati olarak fa§ist 
iktidara kar§l verilen sa
va~m mutlaka halk ya
rarma kazamlacagma o
lan inancimiZI arzeder 
Kongrenizi ytirekten se
lamlar, ba§ar1lar dileriz. 

T.i.P. Altzndag il9esi 
ANKARA» 

, 

* •-'Antalyo'dan Bo~anlar, 

«Partili karde~leri
mize ba~ar1lar ve mutlu 
yannlar dileriZ. 

T.i.P. Antalya lz 
Yonetim Kurulu<» 

T.i.P. Altzndag Uyesi 
Yalpn Kaya 

"Biricik Orgutumuz, 
«Ttirkiye'mlzln ba

gimslzhgmi ve mutlu 
yarmlanm haz1rlamaya 
c;aba gosteren biricik or
gtittimtiztin bugtin yapi
lan il Kongresine kati~ 

lamadiglmiz ic;in tiztintti
lerimizi bildirir, Kongre
ye candan ba§arllar di
leriz. 

Fatih'teki Trabzon'lu 
karde$leriniz adzna 

Mehmet Sahin» 

* "Ya§asm Emek~iler, 

« U yanan karde§le
rim, sava§mlzda yammz
dayim. Fiilen ic;inizde ol
mamakla beraber gtir 
sesinizi duyuyorum. Kal
bim sizinledir. Y a§asm 
emekc;iler, varolsun fa
kirler. 

Kunduracz Ali Bag 
Siverek» 

* "Bag1ms1z Turkiye, 
«Mutlu ve bagimsiz 

sosyalist Ttirkiye'yi ku
racak olan mticadeleci 
ve namuslu emekc;i kar
de§lerimizi selamlar, say
gilanmi sunar1m. 

Remzi inan9 
ANKARA» 

(Sonu 4. de} 

«Trabzon,Ju -
Iart Kutlartm)) 

«Ezilenlerin, hor gorii
lenlerin, emek{:ilerin, fa
kirlerin l$zgz ve rehberi 
olan T.i.P.'nin Trabzon 
il Kongresine ba$arzlar 
diler, aydtn ITrabzon'Zu
Zart yurekten kutlularzm. 

ATE~ Gazetesi 
Cahit Albayrak 

BALIKEStR» 



T.i.P. Trabzon il Kongresi Yaplld1; 
(80§1 1. de) 

smda klirsliye g e 1 e n 
T.i.P. Genel Sekreteri 
Dr. Nihat Sargm konu§
masma ilkin Fatsa'da 

sahneye konulan oyunu 
anlatarak ba§ladi ve ter

ti~ileri korumakla su~
ladigi Ordu Vali'sini §id
detle yerdi. Sargm, bir 

glin once Trabzon'da da

giblan gizli bildirilere 

de degindikten sonra, 
bu ~e§it tertiplerin i§~i 

Parti ileri yolundan don 
dliremiyecegi belirtti.Ge
nel Sekreter bu arada 

A.P. iktidarmm su~lu ol
dugunu; Demirel'in se

~imlerin e§it ortamda 

yapilacagmi soylemesi

nin emek~ilerle alay et
mek anlamma geldigini; 

Meclisteki saldm olaym
da as1l glivenlik tedbir-

lerini almas1 gereken 
Bakanm bizzat grubu- , 
nun t a h r i k ettigini, 
Anayasanm ongordligli 
ilkelerin T.t.P. tarafm
dan kanun teklifi olarak 
Meclise sunulmu§ olma
sma ragmen iktidarm 
bunlara kulak asmay1p 
komisyonlarda uyuttu
gunu soyledi ve sozleri
ni §oyle bitirdi: 

«Bizim yerimiz, maz
lum halklarm yanmda
dir. 1: kin c i Kurtulu§ 
Sava§Iroiz, mutlaka za
fere ula§acak ve Ame
rika p1hm- p1rbsm1 top
layarak lilkemizden gide
cektir.» 

HtKMET t:SMEN 
Kocaeli SanatOrli 

Hikmet i§men ise, s6z
lerine «Anayasa ~izgisi'» 
ni a~1klayarak ba§ladi 
ve «Anayasa ~ i z g i s i, 
Anayasanm ongordligli 
ilkeleri uygulamak br» 

Kongreye ~elen telgraflar 
(80§1 1. de) 

"Sungurlu Emek-;ileri .. , 

«Kongrenizde bulu
namadigiroizdan mlitees
siriz. Kongrenizi candan 
tebrik eder, Sungurlu 
emekc;ilerinin 
selam ve muhabbetler.ini 
bildiririz. 

T.i.P .. Snngurlu ilre 
Ba$kanz 

Hulusi <;alzk» 

* 
"lkinci Kurtulu§, 
«Emek~iler.in ikinci 

Kurtulu§ Sava§mda ba
§anlar diler; ezilen, hor-
1anan ve somlirlilen hal
kiiDIZiil c;1g gib.i uyam
§Inl mlijdeler, hlirmetle
rrmi sunar1m. 

Abbas izol 
· Siverek» 

* "Onur Duydum" 
«Davetin.izden onur 

duydugumu bildirir, im-

kans1zhklar sebebiyle bu
lunamiyacagtm Kongre
nize ba§artlar diler, he
pinizi i~ten ikle kucakla
nm. 

Aluattin Aydemir 
ORDU» 

* "Yigit Sosyalistler, 
Trabzon'un mert ve 

yigit sosyalistlerinin 1L 
Kongresini candan kut
lar, sonsuz ba§artlar di
lerim. 

ilyas Akar 
iSTANBUL» 

* "Hem§ehri Selomr, 
«Pazar glinli yap

makta oldugunuz Kong
renin, tlim emekc;ilerin 
yararma, vatanm sela
metine oldugunu bilerek: 
ba§artlar diler, Trabzon' 
lu hem§ehrilerimi candan 
selamlarim. 

Mu>tafa Kutla 
iSTANBUL» 

dedi. i§men ayr1ca fm

dik konusunu ele ala

rak, lireticilerin tefeciler 
elinde ezildigini, fmdl

gm g e r c; e k degerini 
bulamad1gmi s6yledi ve 
Zap Suyunda insanlar 

tel lizerinden gec;erken, 

1stanbul'da Bogaz Koprti

sti'ne oncelik tamnmastm 
ele§tirdi. 

:SABAN ERiK 
Malatya Milletvekili 

:Saban Erik, bliylik il
giyle kar§Ilanan uzun 
konu§masmda o z e t 1 e 
§Unlarl soyledi: 

«Sosyalistler, kendi
lerini halka adam1§ kor 

kusuz insanlard1r. 1kti

darm kapkac; dlizenini 

slirdlirmesi, kendi hay
rma olmayacakbr. Ana
yasa, onunla oynayanlari 
c;arpar. Adalet, hayatm 
dokusu, aki§I ic;inde var
sa ona adalet denir. 
Kundurac1, firmci, koy
lli, lirettiklerini bize sa-

tarak topluma hizmet 
ederler. Oyleyse, devlet 
memurlari gibi onlarm 

* 

da emeklilik haklar1 ol- · 
mabd1r. Bunu yapami
yan devlet, gavur para- · 
s1yla be§ para etmez_ 
Hlirriyet demek, ekmek 
demektir. Sanayile§me
miz, ancak ve a n c a k 

halktan yana devlet e
Iiyle ba§arllabilir. Kapi- · 
talistlerin kurdugu sana 
yi, sadece kendilerine-
yaramaktadtr .:. 

.A.DiL KURTEL 
Son konu§maci Kars 

Milletvekili .A.dil Kur-· 
tel ise ozetle §Unlarl' 

,. soyledi: 
«Ylizytllardan beri · 

ac;, sefil ve c;ileli bir ha- · 
yat slirenler, yine aga- · 
lara, zenginlere oy veri- · 
yorlar. Fmd1g1 dahnda· 
s a t 1 n alanlar, tlitlinli 

bahc;esinde kapatanlar, ban 
ka kredilerinden asian pa 
ym1 vuranlar, buglin sen in 
oy'unla Mecliste... Arbk 
memleket kadar bliylik · 
topraklara sahip olam1- . 
yacaklar. Senin kamm · 
slillik gibi em em tefeci- · 
lere, soygunculara f1rsat 
vermiyecegiz. Biz hasta . 
ya rec;etesini verir ve 
onu iyi ederiz, onu do§e
ginden kaldmriz.» 

T. i. P. Tra.bzon 
• 

I I 
Yonetim Kuru I 
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