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Mahalli sendikalar, Lil<at-if"n 
. . grevan1 destekl iyor 

Bizi muhvetmek isteyen emper· 
yalizme kar~1 ve bizi yutmak 
isteyen ka pitalizme kar~t millet· 
Qe sa va ~mn yt uygun gllren bir 
doktrini izleyen insanlartz. 

ATA'.l'URK 

D ENiZCiLiK BanltasJ 

Genel Mudurlugu ile Li· 

kat • i~ Sendikas1 arastn 
da ~1kan anla~mazllgon gi 

derilememesi uzerine is

tanbul ve Tr:tbzon Liman 

lar1nda ilan edilen grev, 

ba~artyla devam ediyor. 

Grev dolaytstyla Trab 

zon Limanmdaki biitiin 

yiikleme ve bo~altma i~

lemleri durtnU§ ve yol

cular e~yalarm1 kendile

leri tapmaya ba~latnl§tlr. 

Bu arada bir~¥ok gemi, 

yiikiinii bo~altamadan ge 

ri donmii~tiir. 

Toplu sozle~me dii

zenine giri~imizden bu 

yana, Trabzon ilk defa 

bir grev olayma s:>hn:! 

olmu~ ve liman i~~¥ileri, 

grevin bapnya ula§mast 

i~¥in, ornek bir . dayam~

ma gostermi§lerdir. 

BASIN • i~'iN BiLDiRiSi 

ilk olarak Basm-i~ 
Sendikast Trabzon ~ube
si Likat-!~ grevini des
teklediklerini apklam1~, 

hafta i-;inde yaytmladtk
lan bildiriyle, haktan ve 

emekten yana butiin de
mckratik ba~b gruplan-

nt' Ana yasatn 1 Z1!1 on gor
diigii sosyal devlet anla
YlpDI, Tiirkiye'de egc
men ktimaya s:agum!j
lardtr. 

Daha sonra Trabzon'
daki bu<.iin Sendika JJ a ~-

• ' > 

kanlart ortak bir toplan 
t1 yaparak grevi · destekle 
me karan almt~lardtr. 

EKMEI{ KAVGASI 

Likat - i~ s~ndikast 

Trabzon ~ubesi Ba§kanl 

Osman Kara, zafere ula 

§tncaya kadar dir~necek 

lerin i apklatni§ ve gre

vin amac1m §oyle ozetle 
mi~tir: 

«-Biz, ekmek kavga 

s1 yaptyoruz. KarntmlZl 

doyuracak kadar ekmek 
istiyoruz. Haklanmtzt 

kimseye ~¥ignetmemek i

~iu kararh ve azimli
yiz.>' 
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PET s 
pETROL Kanunu'

nun Tiirkiye'nin ~¥tkarla
nnt ne ~ekilde baltaladt 
gt, yurtsevcr bilim adam 
lart ve yazarlanmtz ta
rafmdan defalarca yazll
di. i~ini bir yana buaktp 
bu konuda uzun - uzun 
konferanslar veten, ne
fes tiikctenler oldu. fa
kat onlar -§oyle ucuzun 
dan bir afcrin almak hir 
yana- komiinistlikle sui¥ 
lamp durdular. 

i.T.U.'de de boyle 
bir ikili konfcrz.ns yaptl 
dt. Prof. Muammer Ak
soy ve Prof. Fethi <;::elik 
ba§ «Petrol Politikamtz 
nastl olma ltd ir» ko nus un 
da tartt~tibr. 

<•Mukaddcs ozel sek
torcih> <;::elikbafm fikri 
~oy le ozetlene bilir: «Tiir 
kiye'nin petrolii, en kxsa 
zama:nda ycryiiziine ~¥1ka 
rdm:<bdtr. Liiksenburg'a, 
bana yuz milyon dolar 
ver diye el a'rmaktan>>Sa, 
petrollcri ya bartc1lara ve 
rip i~lettirmek daha o
nnrln bir davrant§tlr. 
Petrol sorunu dener.ne, 
tckuik ve laboratuvar i
§idir. J3iz, Amerika'l,Iar 
gibi bu i§in altmdan p-
kacak gii~¥te dcgiliZ.>> 

RU VE BA II 11 
SUieyman AL TUN 

Prof. Aksoy ise: <<Pet 
rol Kanunu'na gore yur
dumuzdaki 8 petrol bol 
gcsinde Tiirkiye'nin ara 
ma yapma haklo, bir ya 
banc1 §irketinkiyle aynt
dtr. Mesela, I 0 yabanc1 
§irket gelir 8'erden 80 a
rama yapar, biz ancak 
8 .. Petrol arama sahamtz, 
yabanct ~irketler · tarafm 
dan tamamen stntrlantni§ 
tlr. Elimizde yabanct §ir 
ketlerin ytlda ne kadar· 
petrol ~¥Ikardigtna clair 
bir kaytt yoktur. Onlar 
ne derse, ne verirse ver
sin eyvallah demek zo
rundaytz. Pettol Dairesi, 
bu §irketleri kontrol e
dcr durumda degildir. 
Petrolii bize % 35 paha 
It fiatla satmaktadtrlar. 

Bizim petroliimiiz tiike
niyor diye % 27 tiiken
me payt ahnmaktadtr. 
Boylece kazancm ~¥ogu

nu yahanct ~irketler ah
yor; bize az1 kah yor. 
Petrol sorunu, heqeyden 
once bir siyaset i§idir .. » 

Bir ara <;::elikba~, «e
scflc>> Kanada'da biiyiik 
bir petrol §irketinin ba
§lllda bir Tiirk miihendi 
sinin oldugunu soyledi. 

<;::elikba§'a sormah, 
o miihendis ncden Tiirki 
ye'de kalmatni§? 

Biz hala kendi petro 
liimiize sahip olamamt
~tz; diinkii Mtsir, Sii
vey§'i devletle§tirmeyi 
becerdi. Bunlar hep siya 
set i§;dir saym profesor. 
Heqeyin bir siyaseti var 
dtr. 

Eger bunca sorun 
bireye btrakthrsa - Fik
ret'in «Haliik, ziya ku
cakla getir.» dedigi hal
de, Haliik'un Amerika'da 
demir atmas1 gibi - ba
ttdan bize ruj, boya, mo 
da ve ahlakuzhk gelir 
~ogu zaman. 

Devlet ve onun orga 
ni hiikiimet, batllllll il
mini getirmede oncii ol
mah. Cumhuriyet'ten bu 
yana Avrupa'ya ogreni
me ~¥ok saytda ogrenci 
gonderip, yeti~tikten son 
ra memleketimizde kal
malan ni~in saglanma
IDI§ttr? Bizim elemanla 
atmtza birka':; kuru~ ve
rip tatmin etmek yerine 
petrolleri yabanctlara tes 
lim etme yoluna gidil
mi§tir. 

(Sonu 2. de) 
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S VA y i B 
Umran BARAN 

s E<;iMDEN once, Ti.irkiye i~~i Partisi'nin Mil
letvekili aday1 S1fat1yla ~·kt1g1m1z halk1n kar~ISin· 

da, 10 Ekim se~iminin bir olagan se~imden ~ok, Ti.irk 
ulusu i~in «var olma - yok olma» sava~• oldugunu, 
oylar1n bu sava~a h1z l<atacagm1 soylemi~tik. Di.i~i.in 

cele•·imizin ifadesi olan sozi.imi.izde yanlld•g•m•z• 
sanm1yoruz. 

<;iinkii, Tiirkiye'de 
bir miktar arazi Ameri
kah'lartn i~gali alttnda
dJr. Petrol ve madenle· 
rimiz yabanct firmalartn 
~tkartna uygun ve onla
rtn isteklerine gore i~le-
tilmektedir. i~ ve dt~ ti
caret, do!aylt yollardau, 
Tiirkiye ve Tiirk halkt
nm ~1karlanna ayktrt bir 
mekanizmantn etkisi al
ttna sokulmu~tur. Top
rakldrttntz, yabanctlartn 
diidiigiinti ~alan biiyiik_ 
toprak agalartnm elinde
dir. Dt~ politikamtz bu
tiin bu faktorlerin e~kisi 
ile, renksiz, ki~iliks\z ve 
yonsiiz bir haldedir. Ya
ni Tiirkiye bagtmh bir 
devlet haline dii~iiriilmii~, 
eri-kolu baglanmt~ttr. 

10 Ekim, bu durum
dan kurtulabilmemiz ir;in 
ulu sun elioe, bilerek ya 
da bilmiyerek verilmi~ 

biiyiik bir ftrsattt; ulu
sumuzun bu ftrsatt iyi 
degerlendirdigini soyle
mek, nezaket bahastna, 
gerr;egi inka r etmek olur. 

Y!.>nii, yontemi r;ok 
iyi bilinen Adalet Parti
si, iktidart ~ogunlukla 
almt~, dolaytstyla bu 
partinin yoneticileri, tu
tumlanntn halk taraftu
dao benimsendigi kant
stna varnu~lard1r. Hak
hdtrlar!. .. 

0 halde, petrol ve 
madenler yabancilartn is
tifadesine daha geni~ im-

ozgur 
ilu~uncenin, 

~agda~ 

kanlarla sunulacak, 35 
milyon metrekare arazi, 
Amerikaltlann tapuln 
mall olarak kalacak, top
rak, &galanu elinde da
ha da geni~liyecek, dt~ 
ticaretten 1500 ki~i ala
bildigine yararlauacak ve 
Tiirkiye belli bir tem-
poyla bagtmstzltguu her
gun biraz daha yitirerek 
yart somiirgelikten tam 
somiirgelige dogru ka
YIP gidecek ... 

i~te yaztmtztn ba~h
gt burada anlam kazant
yor. Tiirkiye i~~i Parti
sinin Biiyiik Millet Mec
lisi'ne soktugu bir avu~ 

halk temsilcisi, Tiirki
ye'nin dort bucagtndan 
gordii kleri bin er, ild ~er
iir;er bincr oy'luk destek
lerle, bu kayt~tn kar~l
stnda durmaya ~alt~a

cak, gidi§in deh~etini 
gostermeye, biiyiik halk 
~oguolugunu uyarmaya 
u gra~a cak lardtr. 

10 Ekim, somiiriicii
liige ve sattlmt~ltga kar
~~ sava§tn ilan tarihiydi. 
Oniimiizdeki giinler ise, 
bu sava~tn tiim agxr1tk
la rt y I a siird iiriil ecegi dev
redir. Dilegimiz, ~ok 

kotii ko§ullar alttnda 
ba§layan sava§tn, uzun 
siirmemesidir. Sonur;tan 
ise hi~ §iiphemiz yok. 
Zafer, mutlaka halkm 
olacakttr; ttpkt 1919'lar
da oldugu gibi ... 

gen~ 

sanat~1larm, 
gen~ligin 

dergisidir. 

~agda~ Destan 

sava~ alanlna ~okerken ak~am 
Bi.iti.in di.i~manlar yok edildi 
Sonra telgraf telleri di.idi.ilder ~ald1 
Haberler iletildi. 

Q gi.in di.inyan1n bir ucu kabard1, 
Gokkubbede bir ugultu par~aland1, 

Ofkeli ag1zlardan bir ~•gl1k koptu, 
Bi.iti.in cinnetleri i~ip goklere yaylld1. 
Uinetle sararan dudaklar binlerce 
Nefretle s1kllan eller binlerce. 

V e obi.ir ucunda di.inyanm 
Gokkubbede par~alanan sevin~ ~•gl•klarl, 

Eglence ta~lon1 naralar, azg•nl1klar, ~•lg•nllklar, 

G oguslere dolan rahat nefesler .•• 
Eski dualar1 okuyan dudaldar binlerce 
Dindarca kenetlenen eller binlerce. 

V e gece telgraf tel!eri 
Alandaki oli.ilere ti.irkuler ~agnyordu, 

i~te bak, susmu~tu ama dost - di.i~man, 
Orda burda 
Analar agl•yordu. 

BE R 1 0 L T g R E C ~H 
Tiirk~esi: Fazll SAGLAM 

Petrol so run u v e bakan aldt 
(Ba~• - 1. de) 

1953 ytltnda kurulan 
Maden Fakiiltesi, II ytl
dtr neden bize yetecek 
kadar petrol muhendisi 

~tkarmadt? 

Bizim hukuk bilgin
lerimiz, iktisatplaruntz 
dururken, Petrol Kanunu 
nedcn yabanctlara haztr
lattldt? 

Ha kabul edildi, ha 
edilecek olan Petrol Ka
nunu'ndan ilham alma
rak haztrlanan, Kapitii
lasyonlart dirilten Ely'ye, 

altt yiiz bin kiisiir lira 
kazandtracak olan Ma
den ,Kanunu Tasanst!.. 

Uyutulan toprak re
formu ... 

Ne yaztk ki, devlet
~i ge ~inen bir parti, bu 
siyasi sorunlartn bir kts 
mtn a teknik i§i deyip te
get ger;mekte, bir ki~mi 

n1 d-. tonton gobeklile
rin oylartnt kaybetmiye 
l ; m diye, derin uykulara 
btrakmaktadu. Boylece 
alt1 ok, be~e inmektedir. 

Haytr, Petrol Kann
nu degi~meli. Petrolleri 
mizin yurda yararh ola 

bilmcsi i~in tezelden dev 
letle§tirilmcsini sagltya

cak yeni kanun haztrlan 
maltdtr. B u i~, ger~ek

ten yurtsever, Atatiirk 
devlet~iliginin dii§ degil, 

ger~ek olmastnt candan 
dileyenlerin, ~imdilik A
merika kadar t:andt:nan-

h i~letmesek de yabanct
lara teslim etmekten kat-

kat kar sagltyabilccegimi 
zi kavnyan siyasct adam 

laruun i§idir. Bn bir tek 

nik i~idir, o kanunda 
c; nk kart~lk uaddcler var 
c yip, petrollerimizi ya 

banctlara tcslim eden ka 

nunu okumadan imzah

yan «mukaddes ozcl sek 
torcii>) <;elikba~ ve aym 

yoldaki Mehmet Turgut 

gibiler, damarla nnuzda 

ki kam da yabanctlara 
teslim ederler bu gidi~

le!.. 
Si.ileyman AL TUN 


