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AVN lLER OLMEZ
1958 DE DENıZLİ,YE BAĞLl HoNAs NAHıYESıNDE DOĞDU. BABASı
sADıK EcrNiN işi sıNırıNıN SAvA§ıMıNA OMuz vEREN nin rĞi-
r[ıı rıırrçisi oİııesı tjzüNorN öĞnrNiıııiNi eynı ayni yrRı-eR-

oe .reııeMLAMAyA çAUşrı. iı-x öĞneNiııiNi HoNAz vE TuRGuT-
Lu,yA aaĞıı ıjaı-iı-gryı-i röyı-eniNoE yApTı oRTAoKuLU BAL-
covA vr ırpıröyDE oKuDu . ı-isr öĞnrNiııiNi auca ı-isrsir.ıoe
sünoUnUnrrN, iı<iNci sıN!rre yARlDA BıRAKMAK zoRUNDA KALDı.
DAHA onra öĞRrNiıı yıı-ı-aRıNDA DEMoKRATir ı-isr sAvAşıM|NDA
eN öN sAFLARDA yER ALAN avNi eeı-EĞTENjMTNi- vARıDA BıRAK
TıKTAN soNRA rünriyr işçisıNırıNıN ain sıRA NEFERİ otanar ara
işve niNo r " gaoı 

^ısı 
z Lı r 1 b r,üo rnes i_aanı ş_ro pı-u^^sa L. irFn rril^r vr

s-o sya ı_ iz ıı-rSNIW:iffi T . "GENÇLıĞlN YoLU
lEi-ŞiNTFlNlN yoiuouR. " BELGisiNi rrNo isiNe. Kı tAvuz eo iNrN
AvNi rcr io o izııin şuaesi işi_ orNçı_ir aünosuNp4§ , işl.:GENçıiĞiN soMuT işrııı-eniNDEN yoLA çıKARAK i.ı-rnicj GENçtiK
ııanrrrriNiN UTKUyA VARMAsı, isi sıNlFl nnnerşi iı-r uyuı,ıı-u
KıLıNMAsI ÇiN vıLMADAN sAvAşrı...

o sin sosyaı-işri .

e.s saaıLi« is yoncuNıuĞuNoeN
;.

TİNİN HER TURLU SAVAŞ!MlNDA HİÇ
ıırrsiziN yER ALDI.

o sin sosyaıişri ,

işiı_rn[N, ı<öyı_üı-rniN, EMEKçiırniN,.gENçıiĞiN caN oüşııaNı
işBİRLiKÇi -TEKELci BURJUVAZıNıN PoLıTıK, KARARGAH!, GERlcl_FA-
şisr «anııası Mc xıiN oUşünüı-üp,yrniıır iı_eni DEMoKRATir rıaı-r
TAN vANA ain irrioanıN KuRuLMUsl sAvAşlMıNı , oiĞrn ULusAL
DEMoKRATir cüçı-rRı-r ainı-irıe, ıüRriye işisıNıFıNıN ainicirc sı-
NıF VE xirı-r srııoireı_ öncUrü pisxr KATILMA KARARı ALAN BE-
roN-iş sAFLARıNDA eüı,t-ı« ain özvrni iır slınoünüyoRDu :.T*
o sin sosyııisııi ,

re serıoirasıNıN zg Nci KuRuLuş yıı-oöNüııü
NüN, üzeniN»e yıĞı*ıaRıN özı_rııi oLAN,,EKMEK-BAnış-özcünı-üı<
ar ıc is iN i i asıvaN,qr ısigi ııı ı 

-van 
ş ı nivo no uffiarı_cisiN i raşıvaN ırişı_uniııi yApışrıRıyonou@

DAşLARı iı-r. ğinıirrt r(ıırr_cüı_ vğ rıünniyFt DoLu,MüTLu, vAşANAsı
BlR DUNYA lÇlN sAVAşlYoRDU:..

raşisr gaRaanı-ıĞn, rcAıLiAııınna, işrrNcELERE, BAsKlyA,rrnönr «aRşl
sıNırsaı- önoürı-üı-ür içiNoE açılaN'sAvAşıN gayRaĞıNı DAHA DA
ylirsrrırREçıKARTMar içiN aNr içıııişi. e vrr: vuRD u LAR
o N U |.. oöĞüşü,vıLMADı, slK^aAoı,
6ffi!-TD-ij ı.. - '=-+

öı-rı.ıı-eR
oöĞüşenı« öıoü ı_ın
...iiı. ırar ,^Arıf l ı ııf i ı rn

soNRA iı-enici GENçı_ir naRe«r-
sin yıLcıNı-ır srı-inrisi oöşrn-


