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H K E Kl KO y 1· SANIYOR? 
f{urulacal\ bir 'tesis 1~1n halk1n saghgt deneme konusu yapthyor! 

T I• p Diyarbak1r Milletvekili Tar1k Ziya Ekinci, 
• • • iskenderun'da Toprak Mahsulleri Ofisl ta 

raf1ndan kurulan «Cobalt - 60» radyoaktif 'ualand1r 
ma cihaz1 ile JUalandlnlacak yemeklik bugday1n 

halk sagl1gona yapacag1 muhtemel zararlar hakk1nda 

Sagl1k, Tanm ve Ticaret Bakanlar1na birer yazll1 

soru onergesi yoneltmi,tir. Tiirk halk1n1 kobaylar 

gibi deneme konusu yapmaya yeltenenlerin, bu soru 
lara ne kar~ll1k vereceklerini merakla bekliyoruz. 

<< I - iskenderun'da 
giinde 400 ton bugday 
~ualand1racak kapasite 
de «Cobalt - 60 ,~ ihtiva 
eden bir radyoaktif ~ua
landuma tesisinio Top· 
rak Mahsulleri Ofisi ta
raftndau kuruldugu dog
ru mudur? 

2 - Bu tesisle, ha~e
relere karp biitiin yemek 
lik bugdaylann ~ualaodt 

I"NA'T'o~·;·;·,;·;~·i"l 
§ imtiyazlar! §1 

~ NATO te,kilat• ista i 
- tlstiklerine gore, iiye dev -
~ letlerin bu yllki askeri ~ 
§ giderleri, ge~en ylla oran § 
§ Ia 8 milyar 277 milyon § 
§ dolar (yakla,•k olarak 82 § 
~ miJyar 770 milyon Tiirk § 
§ Liras1) olacak. § 
§ NATO i~in harcanan § 
§ milyonlann yan1nda, ye- § = = § ni imtiyazlar verilmesine § 
§ devam ed i liyor. Resmi Ga § 
§ zetede yay1mlanan bir ka § 
§ rar ile Turkiye'dekl bii- § 
§ tiin NATO in~aatlar1 her § 
~ tiirlii vergi ve har~tan ~ 
§ muaf tutuldu. § 
§ Hangi !ilke bizim ka § 
§ dar NATO'dan yana ve § 
§ kendi 11rkarlann•n kar11· § 
§ s1nda bir tutum i"inde- § 
§ dir? Bi len vars a beri ge l- § 
§ sin! § 
=ummumuumuumuummtmnimmlnuuumu• 

nlacagt ve ballca yenmek 
is:in arz edilecegi dogru 
mudur? 

3 - Bu tesisin ilk 
defa Tiirkiye'de kuruldu 
gu \'e ballumtzm sagltgt 
n1o bir deneme konusu 
Y-'piidigt dogru mudur? 

4 - ~imdiye kadar 
hi~bir insan toplumunda 
denenmedigi soylenen bu 
tesisin ~ualandtracagt bug 
daylarm balk sagltgt i~tin 
zararh olmtyacagmt~ dair 
kesin ilmi etiidler yaptl 
rtlmt~ mtdtt? 

5 - ~ualandtnlmt~ 

bugda•·to tiiketiminde zu 
hur ed~>cek radyoaktif ~ua 
hastahklartntn belirtileri 
vc bunlara karp ahnacak 
tcdbirler konusunda hal
ktn aydtD)atllmast dii~ii

niilmekte midir? 
6 - Cihaztn monta

jrnda ~ah~an ustalartn 
r:•dyoaktif ~ualara maruz 
k aldtgi ve bunlardan bi
riuin ag1r bir deri basta 
hg1oa yakalaodtgi dogru 
mudur? 

7 - Batt A1manya 
H ii kiime tinin, halk sagh 
gtnt bir tecriibe konusu 
ya pmamak i~in ve balkt 
muhtemel tehlikelere sok 

mamak i~in, · bu tesisi 

kurma teklifini reddetti 

gi d ogru mudur? 

ettri§tir? 

9 - Biitiiu milletimi 

zi ilgilendiren ve topyc 

kiin halk saghgm1 tehdit 

edebilecek bir tesisin ku 

rulmau i~inin bir kanun 

mevzuu olmast gerekmez 
mi? Bu konuda parlamen 
toya bir kanun tasartsl 
s unmayt dii~iinmekte mi 
siniz?» 

' 8 - Halk sagltgmi 

tehdit etmesi muhtemel 

bu tesisin Tiirkiye'de ku 

rulmast kim tarafmdan 
ve ne maksatla teklif e
dilmif ve Hiikiimetimiz 
bunu kabul ederken ne 
gibi faydalar miilahaza 

VAT AN 
G er~ekleri gun yuzune sermeye 
A§1k1 duvarda saz1 bekliyor, 
Anya bal, ~evreye can vermeye 
c;.i~ek kar alhnda yaz1 bekliyor ••• 

D avullar tokmag1, potinler bag1 
Kavgalar yigidi, yigitler dag1, 
t,~i makinay1, koylii toprag1, 
Toprak kanun; kanun hiZI bekliyor ••. 

B esiye ~ekilmi§ birtak1m ki~i, 
Her biri bir yere babrmi§ di§i, 
Dertliler derman1, i§sizler i§i, 
i§ bakanJ, bakan gezi bekliyor ••• 

V atans1zlar kalkmi§ vatan almaya, 
Ak iistiine kara leke ~almaya, 
Vatan, §U diin yada vatan kalmaya 
Bir seher vak tinde bizi bekliyor •.• 

ASU{ iHSA Ni 
;, 



Tekzip MUesses s · 
Nas11 CaiiSIYO ? 

T RABZON'da ad1 «ilerh>, kendi «geri» bir gaze-
te var. Zaman - zaman T.i.P.'e sata,•r, yonetici 

lerini su~lar. Ge~enlerde yine boyle bir yalan savur 

du. Yalan1n1 yiiziine ~arpmak i~in, T.i.P . il Ba~kan1 
Mahkemeye baJvurdu. Sulh Ceza Mahkemesi, T.i.P. 

il BaJkan•mn takzibinin ad1 ge~en gazetede aynen 

yay1mlanmas1na karar verdi. Fakat gazetenin sahibi, 
usulsiiz ve delilsiz bir itlrazla, Asliye Ceza Mahke
kemesinden tekzibin yay1mlanmamas1n1 saglayan bir 

karar ~1kartt1. Bas1n Yasas1, itirazm ancak Sorum 
Ju Miidiirler eliyle ve «delil gosterilerek» )'ap.fabi-

Jecegini soyliyordu. Ama Asliye Ceza YargiCI, kanu
nun bu a~•k hiikmiine ayk1r1 hareket ettigl gibi, 

T. I. P. ir Ba,kanmln itiraz1n1 da dikkate almad1, 
Tekzip miiessesesi bir kez daha kotiiye kullanllm•J, 

Yarg1~ Kamil .Ergiiney de buna arac1 olmuJtu. Tek
zip metnini, ger~ekiEre '''k tutan bir beige o ·masl 
bak1m1ndan okurlanm1za sunuyoruz : 

«iLERi» GAZETESi'N iN 

YALANINI 

D0ZELTiYORUZ: 

FERHAT OCAK 
TRABZON'DADIR 

~tLERf» Gazetesinin 

::llllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

-~i-= l~ti~~~=~:~lZI;; ;;;-
Sahne Miizigi 

= Yapblar! = 

A MERiKA'daki 
Broadway sahnelerinde 
oynamakta olan <<Sl T

YU i<;ME•> (Don't 
Drink the water) piye 
sinde sahne miizigi o
Iarak iSTtKL.AL MAR 
~IMIZ kullandmakta
d tr. Ge~enlerde bu gii 
liin~lii oyunu aeyretrne 
ye giden iki Tiirk rnii 
hendisi, rniizik ~: ba~lar 

batlarn.tz ilk once §a~
klDhkla saygt durU§U· 
na ge~iyorlar, l::soara 
tpn i~yiiziinii anlaym
ca, bu rezalettl isyan 
ederck yetkili Tiirk 
rnercilerine ba~vuru

yorlar. Acaba o gun
den bu yana piyesin 
muz1gt degi§tirilrni~ 

rnidir dersiniz? 

22 ~ubat 1967 giinlii sa
yumda, Cerna} Rtza Os
rnanpa§aoglu imzaYtyla 
pkan «MUHT ARLARA 
BEDAVA S A V A ~ 

GAZE T E S i DAGI
TILDI» ba~hklt yaztda, 
Partirnizle ilgili olarak 
okuyucuya yanlt§ bilgi
ler verildigi goriilmii§
tiir. Bu maksatlt yanh,. 
lart strayla diizeltiyoruz: 

• I - Gene! Ba,ka 
ntmtz Saym Mehmet Ali 
Aybar'tn Trabzon'u ziya 
retiyle ilgili olarak «SA 
VA~» Gazetesinde yer a 
lau haberlerin, aradan ay 
Jar ge~tikten sonra yalan 
lanmaya kalktplmast, gii 
ne~in bal~tkla stvanmaya 
~ahplmast kadar giiliin~ 

ve bo§ bir ~al-adtr. 

• 2 - G enel Ba§ka 
ntrntz, din leyici bulun
rnadtgt i~in degil, daha 
elveri§li bir salon kirala 

namadtgt i~in Parti loka 
Ii nde konu§mU§tur. Esa
se n, Saytn Aybar'tn bu 
~e;,dsi tarnamen parti yo 
neticileri ve partili kar., 
detlerimizle tant§tnak a
rnactnt giidiiyordu. Boy
le olrnastna ragmen Ge
ne} Ba~kantmtzm parti 
lokalindeki konu§mau, 
kalabahk bir vatanda1 

toplulugu taraf10dan dik

kat ve heyecanla izlen· 

rni~tir. 

3 <•SAVA~·>an 

Saym Aybar'la kucakla~ 

ttgtnt yazdtgt cami hoca 

st Ferhat Ocak, iJdia et 

tiginiz gibi ~rnuhayyel•> 

ve «uydurrna>> bir ki§i 

degildir; Trabzon'da ya 

tayao uyamk bir vatan

dapmtzdtr. Bir diu ada

mtuti. Genel Ba§kantmtzt 

i~tenlikle kucaklamast 

kar§tstnda, hakirn stntfla 

rt, sozciiliigiinii yapan 

ki§ilerin tell§a kaptlrnast 

nt olagan karttlartz. A

rna, yiizlerce ki§inin goz 

leri ooiinde cereyan eden 

bir olayt inkara kalkt§· 

rnak, ho§gorii stntrlartnt 
a§an bir da vrant§tlr ve 

bun un diiriistliikle, hele 

gazetecilikle bagdapntya 

cagt apa~tktll. Ferh~t 0-

cak'la Genel Ba§kammt

ztn bir arada ~ekilmit 

fotograflart albiirniimiiz 

dedir. Fotograf yaytmla

rna imkanJDJZ bulunsay

dt, onlart bu yaztrnJZia 

birlikte size gonderrnek 

ve yalacctltgtntzt belge

lemek istcrdik. Bu zevk 

ten mahrum kaldtgtrntz 

i~in ger~elcten iizgiiniiz. 

• 4 - Tiirkiye 1§~i 
Partililer, Ferhat ie ~i 

rio efsanesinden esinlene 

rek «ustaca . ve kurnazca 

tertipler•> diizenlerneyi 

dii~iinmeyecek kadar er

dernli ki~ilerdir. Boyle 

bir. «te~tip •> yakl§tlrmast 

nt, yakt§ltrrnactlartn su

ratlDa ~arpanz. 

, S - Tiirkiye i§~i 

Partisi, biitiin saldtrtlara 

ragmen, haJkt uyandtrrna 

ve bilin~lendirme miica

deJe,.ine devarn edecek

tir. Yalan, tezvir ve if

tiralarla halktn uyant§tDt 

onlernek miirnkiin degil
dir. 

Bn a~tklamarntztn, 

Gazetenizin aynt siitunun 

da, aym puntolarla yayt 

rntnt, Bastn Yasastntn 19. 

Maddesi geregince dile
rim. 

T. i. P. Trabzon ir Ba,kana 

AUili A~UT 

NiCE 
ZONGULDAK 

V e §imdi Zonguldak iistiinde 
Bir toz dolanu ince 
0 giinle bugiin dolantr gezer 
UzanmJ§ topraga potini bagh ayakla 
Sogumu!j yatar yiiziistii suds1klam ter 
Ostiinii b ir toz orter ince 
Ve hemen akla 
Vurulan bir i§~i gelir 
Kur~unla 

Zonguldak 
Deyince 

iLHAN DEMiRASLAN 


