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II l~KEI KOMiiESiJJ, UlUSOY'U KAYIRMI$! 
Felaketzede vatanda§larimtzt bile 
~ekinmeyen kapitalistler mi bu tilkeyi 

I 
CUMHURBA~KANI Sunay'm Karadeniz gezisi s1ra 

smda admdan bir hayli soz edilen A. P. Samsun 
il Ba,kan• ve ULUSOY Kollektif ~irketi Ortaklann 
dan Mehmet Ali Ulusoy, bir «kereste yolsuzlugu» 
dolay1s1yla Trabzon'da yeniden siiniin konusu oldu. 

iddia edildi~inc gore 

Ayanctk ~oforler Derne 

gi, ((Felaket Komitesi» ne 

ba~vurarak, Ayanctk Or 

man i~letmesi'nden dep

rem bolgesine gonderile 

cek 30 bin metrekiip ke~ 

resteyi, tonu 135 liradan 

·---------------------------------------------
HAD i 
HAYIRLISI 

Bu bir egn diizen 
Deve boynundan egri 
Ama kim bu diizeni bozan 
Kalpazan oglu kalpazan 
Bilelim bari 

Bu bir deli bozuk diizen 
Bu da bir deli-dolu diinya 
Hadi sizinki ya§amak hal gibi 
Ama bizimki de ya§amak m1 yani 
Degil ya ••• 

Neier olmadt bu diizende neler 
Kulaklart ~tnlastn edenlerin 
Bu gidi§le daha nicelerin 
Agtzlartna stvanacak ama 
Bakahm kimiu 

iLHAN DEMiRASLAN 

·---------------------------------------------

ta~tmak istemi~tir. Fakat 
adt ge~en Komite, keres 
teleri ta~tma i~ini, tonu 
210 lindan ULUSOY Fir 
mastna vermi~tir. Bunun 
iizerine Mehmet Ali Ulu 
soy, keresteleri, tonu 135 
liradan Ayanctk'h ~ofor 

lere ta~ttmaya ba~lamtt
ur. ULUSOY Firmast 
boylece havadan 2 mil
yon 250 bin lira komis
yon saglamt~hr. 

Basmda ~tkan ~e~itli 

yaztlara ragmen, yolsuz 
luk iddiasmtn heniiz ya
lanlanmamt~ olmasr, ola 
ym ger~ekligini dogru· 
lamaktadrr. 

Nitekim, Trabzon 
Milletvekillerinden Ham 

di Orhon, Ba~bakana bir 
telgraf ~ekerek, olayrn 
ger~eklik derecesini sor 

muftur. Orhon, bu arada 

Siileyman Demirel'e, §U 

sorulan yoneltmi~tir : 

• «I - ihale hangi 
makam tarafrndan, han-

gi kanuna gore yaptlmq 
ttr? Bu ihaleye ka~ ki§i 
i~tirak etmi~tir? 

• 2 - A~rktan mil 
letin milyonlaq, bir ka 
lemde Adalet Partisi'ne 
Ba~kanltk eden bir Fir
maya hesapstz - kitapstz 
yattnlmt~ ise, sorumlu
lar hakkmda kanuni bir 
i~lem yaptlmt~ mtdtr ve 

somtirmekten 
kurtaracak? 
ya dii§iiniilmaktl' midir?* 

Ba§bakan bu sorular 
karpstnda Jii§iinedursun, 

. vatanda§lar da «kapitalist 
yolla kalkmma>> edebiya 

tmm ~ampiyonlan hak

kmda ~ok kotii §eyler dii 

~iinmeye ba§lamt~lardtr. 

Bu olay da gosteri

yor ki, kapitalistlerde in 

saf, vicdan, merhamet di 
ye bir duygu yoktur. On 

lar yalmzca, daha fazla 
kazanmantn ve kazrkla

mamn yollartnt dii~iiniir 

ler. Hatta, biitiin diinya 

nm yardrma ko§tugu bir 
biiyiik deprem felaketin-

de bile kendi yurtta§lan 
Dl somiirmekten ~ekin

mezler. 
~imdi anltyorsunuz 

degil mi «kapitalist yol 
Ia kalkmma>> safsatauntn 
iuiiziinii? 

Adamlar ~alacaklar, 

~trpacaklar, havadan mil 
yonlar vuracaklar, fela-

ketze.de yurtta§lanmtzt 
bHe somiirmekten ~ekin 

m~yip <•kapital birikimi>> 
yapacaklar da, sonra in
safa gelip bu iilkeyi kal 
kmdtracaklar! 

Ge~ efendim, ge~!.. 

Halk goziinii a~tt. Kimin 
kendisinden yana, kimin 
domuzdan yana oldugunu 
goriiyor, anhyor, bili
yor!.. 



rl ' ese u, 
v. s. 

•1 MAR - iskan Bakanr Haldun Mente,eoglu, ge~en 
hafta i~inde Varto'lulartn nabzrnr yoklamaya he

veslendi. Fakat, adamcagrz Varto'ya gittigine bin 

ltere pi~man oldu. Hukumetin aczi yuzunden karakr 

~· dr~arda ge~irmeye mahkum edilen Varto'lu fela

ketz~deler, Bakanrn kar,rsrna kale gibi dikildiler, 

Bagrrdrlar, hakaret ettiler, su~ladrlar ve nihayet 

kovdular! Mente~eoglu, neye ugradrgrnr ta~rrmt§tt. 

Memleket yonetmeyi ~ocuk oyuncagr sanan Hukiime 
t i n suratrna §amar gibi inen bu «bozgun»un oykiisii 
nii, METE AKYOL'un agzrndan dinleyelim: 

u~ gundenberiyagan 
yagmurun altwda yiizler 
ce Varto'luoun bekledigi 
lmar-is ldin Bakant Hal 
dun Meute~eoglu, onceki 
gece nihayet Varto'ya 
geldi ve Kaymakamhk 
barakaswda kendisine 
c'ertler:ni doken felaket
zedelere, yerinden kalka 
rak ~oyle dedi: 

«Tiirk Hiikiimeti an 
cak bu kadarmt yapabili 
yor. Yapttklartmtzt be
genmiyorsantz, kendini
ze ba~ka bir hiikiimet bu 
lursunuz.» 

imar - iskan Bakant 
DID bu SOZU uzerin~, ya 
muda bu]unan Koy i~le 
ri B akant Sabit Osman 
Avct, koluou tuttu ve 
«Ne yaptyorsuG Haldur1 
bey? Saldn ol.>> diyen·k 
a•kadap nt teskin etmeye 
~ah~tt. 

Mente,eoglu diin og 
]eden sonra tckrar Varto 
ya gitmif bir gece on<"e 
«pa~ka hiikiimet bulun» 
d-emedi g ini iddia ederek, 
•<De diyecegimi ~a~trdtm >> 

diye konu~mu~tur. 
imar - iskan Bakam 

ntn so zu , Kaymakamltk 
baraka ~ t r. Jn dr~tnda topla 
nan y iiz lerce Varto'lu a
t <'! SIDda d uyulunca, kala 
bahktan Bakana karp 
bazt sozler yagdtrdmaya 
ba~Iadr. B ·r Varto'ln da 
§Oy le h •g trdt: 

«Biz bu millctten sa 
ytl n uy orsak , bJrakm ba ~ 

ka devl etin tebastna ge-

~elim. Elbette, bizi in
san diye kabul edecak 
bir memleket vardtr bu 
diinyada.» 

Bn soz iizerine bir 
I)Ok ki~i <<Bizi ba~ka te
baya ge~irin.» diye ba
gtrmaya ba~Iadtlu. 

DiPyiK 
Dtprda toplanan halk 

Bakanm bulundugu Kay
makamhk barakasiDa dog 
ru yiiriimeye ba~ladt, fa 
kat, ilerlemelerine jaudar 
rna dip~ik kullanarak en 
gel oldu. 

imar - iskan Bakant 
Mente~eoglu, baraka i~in 
de kalan muhtarlarla ko 
nu~mastna devam etti ve 
~oyle dedi: 

••Ceo a b-1 Allah Ia se
net mi imzaladtm ben? 
19 Agustos'ta Varto'yu 
ytk diye? .. Bir felaket ol 
rna~. Ben ne yapapm? 
Ben mi ytkttm Varto' 
yu?» 

Muhtarlar, Bakana 
dertlerini dokmeye ba~la 
dtlar ve «~imdiye kadar 
50 - bO baraka yapan 
hiikiimet bund.tn sonra 
ne yapabilir ki? Hepimiz 
a~tktayaz. Bin~ol dagla
nna kar yagdt. Dagtn e
teklerindeki koylerin hal 
kt, ~imdideu donmaya 
ba~ladtlar, Hiikiimet ne 
balde oldugumuzu hala 
aolamtyor mu?•> dediler. 

imar - iskan Bakant 
Mente~eoglu, hn sozleri 
soyleyen Aydtn p tnar ko 
yii Muhtara Naztm Han'a 

«politika yaptyorsun muh 
tar bey, politika yaptyor 
sun» diyerek kar~tltk ver 
di. 

Muhtar Na21m Han, 
«Ben politikadan anla
mam. Durumumuzla po 
litikanm alakau yok. 6-
lecegiz diyoruz size, si
zin yiiziiniizden olece
giz.,. dedi. 

lmar - iskan Bakam 
muhtano bu aozii iizeri 
ne elini htula ileri dog 
ru salladt ""e «Efendi, 
sen buraya derdini soy
lem"ye mi geldin, yoksa 
insanm asab1n1 tahrip et 
meye mi?,. diyerek bagtr 
dt. 

Muhtar Naztm Han 
Bakana ~oyle cevap ver 
di: 

«Ben politika yapm1 
yorum. Derdimizi anlat 
maya ~altpyorum. Bu 
derdi sozlerimizden an
ltyamtyorsantz, gelin bu 
gec~yi misafirim olarak 
benim ~adtnmda ge~i

rin ... Belki o zaman an 
hyahilirsiniz ne halde ol 
dugnmuzu.» 

Bakan, Muhtarm 'rag 
rtnna <<liizum yok>> diye 
rt>k karpltk verdi. 

imaz - tskan Bakam 
Mente§eoglu, bir ara ye 
rinden kalktp, iki elini 
havaya kaldtrarak <<Biraz 
da beni dinleyin>> dedi. 

Bakan soziinii bitir 
dikten sonra, muhtarlar 
konu~tular: 

«Verecegiz dediginiz 
2000 lira om sadece I 000 
lirasuu pe~in veriyorsu
nuz. iskan edobilecegi
miz yere gidince, bir ay 
sonra 500, bir ay sonra 
da 500 olmak iizere ka 
Ian 1000 lirayt da iki tak 
sitte vereceksirdz. E~ya
mlzt sadece koyden bu 
raya tattmak, 200 liraya 
maloluyor. Buradan l\1u~' 
a kadar bir kamyon e§-
ya tapmak i'(in 600- 700 
lira istiyor. Gidecegimiz 
y ~'.rde en ucuz ev kiras1 
ISO 1· r 1. Ailelerimizin 
~ogu 10 - 14 niifu~Iu. Bu 
para ile ~Itt ay nanl ge
~iniriz?» 

1000 LiRA fLE 6 AY 
Bakan, Muhtarlann 

soziinii burada l!esti ve 

«Bu para ile neden ge~i 

nilmezmi§?» diye sert~e 

sordu. 

Muhtarlar duvam et
tiler: 

«Hepimiz insan oldu 
gumuz i~in ge~inilmez 

bu parayla. insana yiye 
cek laztm, giyecek li
ztm. Yatacak liz1m. Siz 
de insanstntz. Siz de ay 
da 5-6 bin lira ile ge~i

nemiyoruz diyorsunuz. 
Biz bin lira ile altt ay 
naul ge~inelim? 

Barakaya gelince .. El 
kadar barakalarda 14 nii 
fuslu bir aile naul ban
ntr? Sobam1z1 nereye ku 
racagt z? Altt ayhk erza 
ktmtzl nerede sakhyaca
gtz? Biz burada tandtr 
ekmegi yeriz. Ekmegimi 
zi yapacagtmtz tandtr ne 
rede? Burada altt ay kar 
ii~ metreyi ge~er. Alt1 ay 
barakadan adtmtmtzt at 
mamam1z laoz1m. Baraka 
Ian yan yana yapacakmtf 
SlnlZ. 

Hela durumunu dii
§iindiigiiniiz yok. 14 uii
fuslu bir ailede en az ev 
li 2-3 ~ift vardtr. yocuk 
lar vardtr, bunlar bir a
rada nastl bannacaklar? 

Herkes agthnt kendi 
yapun diye Soo lira ve
recekmi~siniz. Bu agtHa 
n biz yapacagtmtza go
re 2'nci bir zelzelede ka 
ytplann mesulii kim o
lacak? .. >> 

Bakan tekrar ayaga 
kalkarak konu~tu: 

«Sizin ic;in i~ten ve 
d1~tan yaptlan yardtmla 
rtn toplamt 24 milyon 
500 liradtr. Daha fazlas1 
01 beklemeyin» dedi. 

Muhtarlar, Bakantn 
bu sozii iizerine barakayl 
terkettiler. 

Bir sea yiikseldi Ata 
tiirk biistiiniin arkaunda: 

Ben bunun askeriyim 
yapm 80, ben bunun em 
rinde ~arp1~t1m. Sizler 
kimsiniz, kim oluyorsu
nuz?» Bakanlann otomo 
hili Mu§'a hareket edin
ce yollara dagtlan halk 
<<Gidin bir daha gelme
yin>> diye bagtrdtlar. 


