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Sirke
Keskinr'
vatandaghkla ilgisi nedir? Berlin'de ne yapolera zamanrnda sirke baldan tatlr
makta? Hangi devletin emperyalizmi igin
olduya bazt gazeteler de onun KESgahgmaktadrr ki onu <Vatandaghktan grkar'
Hakkr
basladrlar.
tedarike
riN;ini
mak' söz konusu olsun? Bilelim de sayrn
Keskin adrnda birini koleradan ve sirkedakrzrl
ki,
Danrstav, vinq,,durdursun yürütmeyi"'u
Tutun
ettiler.
rekläm
beter
den
kahraAäaLevsi Ismet'in Türk Kültür ve Yar'
mrzhkta toraman veya domuzlukta
drmlalma Cemlyeti eliyle gönderdifi mekman türettiler.
tup'ta
onun hakkrnda göyle bir hüküm var:
Keskin'i önce bay Ecevit arkaladr. Son..Hüläsa bir avuq krzrl ve Stallnlerln
ra Dantgtay'm 5. Dairesine verip grrak 9rgönlünü Oad edtp bütün Türk - Müslüman
kardrlar ve sonra uzattrlar babam uzattrlar.
zL\'' ärcmintn gönlünü vlran etti.u" Aynca yullt
Cumhurbagkanr Berlin'i ziyatet ettiäi
Radbabasr uMoskoflar zehirlediler oflumu" diherhalde
ve
TRT
bizim
man,
"Bizim
ye feryat etmektedir. Besbelli - bu Hakkt
yon da bu Hakkr Kgskin'in adtnr ve eylemkeskin, orada galrgan iki Pardeginin ahn
lerini Cevdet Sunay-dan fazla artdr. Berlin
bir
neymig
teri dövizler ile Berlin'e gidiyor. Sonra DoÜniversitesinin rektörü müfmüg
Alman kriptosu Türkiye Cumhurbagkanr'na
[u Berlin paralan ile orada Türk iggilerine
sokularak:
f,topugottdä yapmava memur s,atrlmrg sebibu zavalhyr älet ediiq iglerintze kangmak gfbf olacak
' k"vä ätiftiyor..sonra Türkiye,komüni'stleri
"Türk,
kryrmr
yoilur.
Äl-utt,ama, buradakl makamlannrz'talebe
yapryor!> demig. Neyse ki sayrn Sunay've Ecevit el birliäi halinde kahraman yaplbazr
Hükümet de bu fa4liyetleri ve bir
üniversiteslnden
..Ben
Berlln
de
vorlar.
dan:
äe askerlik hizmetine gelmemesi dolavrsiyalmaktayrm fakat ünt'
yolsuzluk mektuplan
htlQl etmek lstemem,r
le kesivor ilgisini.
versite muhtariyetlnlzt
Namuslu iki iSgimizin kardeqi ve dindiyerek susturucu cevabr almrgtr.
gu gamatacrhfrna do$rudar bir kövlünün oälu olan bu aclnacak,
Komünistlerin
su'pes-demi9imdir... Bir ger igin mücadele-. zavalh Hakkr Keskin'in .bagrna gegirildi$i
ye koyuldular mr atlart, itleri, bagyazarlarr,
tegkilät sözde ATöF (Almanya Türk Ögrenci Federasyonu) fakat gergekte Gizli Komükartlarr, giengleri, genel sekreterleri, hrmhrm
nist Partisi'nin yan kurulu;udur. Yüz kadar
liderleri, soylularr soysuzlave u[ursuzlan,
vatan pargalayrcr Barzani'nin, beq on macen, frkracr, latifeci, ägifte ve hipileriyle birlikte koyuluyorlar.
Drgarrdan igerden, iplisi,
raperestin yürüttügü bu tegekkülün görevi
gqdur:
ipsizi, serserisi karrgryor. Ha babam bir cur.cuna koparryorlar, hakikat kim vurduya giNereden eeldiäi bilkrmez paralarla Türk
diyor!..
Ordusu aleyhinde, yalan ve, genaat dolu (AlEh Dünya nüfu5u arttt... Bu alicengiz
manca) bildiriler dafrtrp dünyanrn nefretini üstümüze gekmeye gahgmak, oradaki
oyunlarrnr seyredecek ve okuyup
dinleyeyip tleri bilimsel ahkäm grkaracak embesil,
Türk igEilerine vatanr cehennem gösteren
' budala, dangalak, aptal, idio, kagrk, tath
bro$ürler dafrtmak ve ikide bir "Ba$mstz
kagrk, manyak takrmr da'günden güne goTürktye! NATO'ya länet! Irkgrhk, gericillk
lstemiyoruz!" dövizli mitingler yapmaktrr.
Sahyor. Eh, marifet rafbete täbidir.
Türk iggilerinin neredeyse bo$acak ka'
Kimmig bu Hakkr Keskin ki tutar ülkenin,Cumhurbagkanrna
kargr grkarrrlar!
dar nefret etti[i bu kigileri Ecevit'in säVUrl'
Kimmig bu adam ki, segimli demokrasiye
masl, bir gazetenin yrrtrnrrcasrna övmesi,
meftun oldufunu haykrran
ve yüce Dahrgtay'rn baSrglamaya giiigmesi
saym
Inönü'nün sekreteri, onun <Vatandaghktan grkabilmemekten mi yoksa gok bilmekten mi
nlmasrn"
insan haklarrna tecavüz diye gösolacak? Ecevit'in cHalk detlfuntr Dolu Bertermeye kalkar! Kimdir? Zaten Türkliikle
lin'den mi baghyor acaba?
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