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II ETiN ALT AN'LAR TOKENMEZ!, 
Gen~!il< !<urulu,lar•n•n dag1tt1g1 bildis·i uzerine baz1 derneklerin memur 

niteligindeki ba,kanlar• «kar'• bildiri» yay1mlayarak gen~leri su~lad1 ! 

.;eTiN Altan'on dokunulmazltgmtn kaldtrtlmast, 
biltlin yurtta oldufu gibi, llimizde de sert tepkilere 
yol a~m·~· gen~lik kurulutlart, yaytmladaklart bildi· 
rilerle A.P. ikt idaran1 suslamtJiardar. 

B t a rada T.M .T.F 
Trabzon Yiiriitme Kuru 
lu, K.T.U. Mimarltk Ta 
lebe Cemiyeti, K.T.U. 
Fikir Kulubii, Trabzon 
Devrim Ocagt ve f.T.U.li 

ler Fikir Kuliibii tarafan 
dan basttnhp dagtttlan 

.. <;etin Altau'lar Tiiken
mez!• b~fhkh ortak bil

diri, siyasi polisin istegi 
ile toplattlbltf, bildiriyi 
imzalayan ve dagttan og-

<;ETiN ALTA N 

renciler, yaka-pa~a sii
riiklenerek Emniyet Mii
diirliigiine gotiiriilm iit
lerdir. Sorgulan yapal
dtktan lionra serbest bt
raktlan gen~ler, bildiri
lerio usulsiiz toplandagt
Dt ileri siirmiiflerdir. 

A.P.'Li ZORBANIN 
YENt MARiFETl 
Bildiri dagtttlmast 

strasmda, Universiteli 
gen~leri sopa ile kovda
yan A.P.'nin ~i~siz-gii~

siiz» taktmtndan «mef
buu Ferhan Eyiiboglu, 
kendisine miidabale et
mek istiyen T.l.P. eski 
il Ba~kam, tn~aat Mii
hend isi Mahmut Doruk'u 
yiiziioden yaralamJ~tlr. 

Mahmut Doruk bir hafta 
rapor almt~ ve A.P. 'li 
zorbayt Mahkemeye vcr
mi~tir. 

Bilindigi iizere, bu, 
Ferhan Eyiiboglu'nun 
T.i.P. yoneticilerine ii
~iincii fiili saldarntdu. 

SAGCILARIN 
.,iHTAR»I! 

Oniversiteli ogrenci. 
lerin biiyiik yankt uyan
dtran ve olaylara yoi 
a~an bildirisinden iki 
giin sonra, Komiinizmle 
Miicadele, ilim Yayma, 
Okul Yaptuma, Koy Kal
kandarma gibi sadece ad-

lart olan bilinen dernekler 
bir alhtar Bildirisl.. ya
y•mlayarak gen~lere goz
dagt vermek ve Mahke
meyi etki alttnda bulun
durmak istemitlerdir. 

Savcaltgtn, bu «kartt 
bildiri» ye imza atanlar-

dan hir ktsmtntn memur 
olmaSlDl dikkate alarak 
kovnttnrma a~masa bek
lenmektedir. Bildiride 
gen~lere hakaret edilmek 
te ve <;etin Altan'tn do
kunulmazltgtnan kaldtrd
mau alktflanmaktadu. 

CiiPCUierin sesi 
kaldt be belediye batkanJ 

Sana bir ders vermemiz:e ne kaldt? 
Senin o cop ile vuran kanunsu:& 
Ellerini ktrmamtza ne kaldt? 

c;alattak, eyledik fU kadar sene 
Bir dilim ekmege muhtactz 1ene 
Scni yuksek adaletin onune 
Siirum silrum slirmemize ne kaldt? ' 

Kimimiz ttrnaktan, kimimiz candan 
Kopup celdik her birimiz bir yandan 
Senden ve de senin gibi olandan 
Bir-bir hesap sormamaza ne kald1? 

• 
Istanbul-Ankara ylirli ha yuru 
Siiplirge petinde omrunii slirii ••• 
Yuzlimuze savurdufun klifiiru 
Surattna vurmamtza ne kaldt? 

Arala kapalt gozilnii uyan 
Az degil, ~ogaldt bizleri duyan 
Belirtisi ucun ucun batltyan 
Ger~ek bir giin gormemize ne kaldt? •.• 

A~IK iHSANi 

I 



Jetler Ve KiiyiUier 
Oguz KOYUT0RK 

Her sabah birinci sahi fesini Hamido, Ko~ero ve 
benzeri en ilgin~ cinayet haberleri ile siisleyerek 
kazan~ saglryan ~ok sat1~lr bir istanbul gazetesi, bu 
kez beyin yrkama usuliine, «Evinden c;rkryor)) diye 
bir ba~l1k atarak, sozde bir Anadolu ger~egine. de
ginmi,l Burada kocaman bir resim ve resmin altrn
da da ~oyle bir yazr var: «Karlarrn altrnda kaybol
muf ~avuta koyiinde bir ev ve evin i~ine r~rk veren 
aynr zamanda kapr olarak kullanrlan damdaki oyuk
tan ~rkmaya ~alr~an bir koylii,)) 

Bazan kapitalistlerin 
gozii oylesine doniiyor 
ki, pis sa tt,lan ugruna, 
bir meml eket yarast da 
olsa, bulduklart en ilgint; 
yazt ve re!litnleri gazete
lerine koymaktan fieltin
miyorlar. Burada goste
rilen o zava 1 It koylii ile, 

. o rnegio sigara i~en ayt 
veya k~man ~alan bir 
sirk n:.aymunu arastnda 
hit;bir fark yok bizce. 
Adamlar boyle dii~iinii

yorlar, boyle gazetecilik 
y apryorlar. Ve biliyor
hr ki, ~arth olarak ye
ti§tird ikleri okuyucu, sa
bahleyin kalkmca o koy
lii resminin dramtndan 
t;ok, bu ya~ama hiineri 
ile ilgilenecek ve bunu 
kesik ba~h Nurten'in 
;J ctkh serii veni yle kaqt
la~ttracaktu. Yoksa, ~a

vuta koyii nire, bu in
sanlar kim?.. Kapitalist 
em indir, okuyuculart 
bu!l lar t dii ~iinmeyecek, 

sadece o lii gozlerle 0 re-

aimlere bakacak ve ge~Je· 
cektir. i~t& bizim gaze
te patronlan i~i bu derece 
aztttt! Daha kimseden 
korkulart kalmadt. Hal., 
ktn suttnda, halk1n t;ile
sini bile kendilerine ser
maye yaparak yaman bir 
oyun oynuyor1ar Tiirki
ye'de. .-Evinden t;tka n 
adam», yabut «sigara 
i~en ayu ... Yaz yazabil
digin, uyut uyutabildi
gin kadar bu zavallt hal
kt. Bakahm diidiigiin da
ha ka~ ytl otecek. Ve 
sen daha kat; yal harabe
lerde ugursuz bayku~lar 

gibi tiineyeceksin. 
Bu tutum , bizce balk 

dii~manhgmm en tipik 
Mr belirtisidir. Halkt bi
~e sayan, balkm uyu~uk
lugunda onun beynini 
daha da ytkayarak, onun 
sefaletini bir ayt ser~isi
ne t;eviren bu en al~ak 

kapitalist tutuma Janet 
o!suil ! 0 zavalh resim 
ve yaztlara bakarken 

Tiirkiye'de Tiirkii Gelenegini 

Degi§tiren Bir Olay : 

A~IK iHSANi 

Dort §iirini pliga okudu! 
YAZACAGIM, 2 YAKINDIR, 

3 GELEN VAR, 4 BALTA 

"A~KIN PLAKLARI, SUNAR 

iHSANi'yi seven biitiin dostlara duyurulur. 

it;imden iirpertiler ge~ir 
dim. Baktntz sabab ~a

ytnda okuyuculartna bo~
~a vakit ge~irtmek 1pn 
hazulanm1~ bu yaztda 
diinyanm ne ilgin~ ba
berleri vardt: <(Diinya ile 
irtibatt olmayan 350 ki
~ilik koyde, bir ayda 12 
~ocuk bogmacadan oldii
Hakkari'nin ~c. vuta ko· 
yiinde evl er magara o
yuklannda yaptlmt~ ve 
koyliiler radyo nedir bil
miyorlar. Koyde Tiirk!Je 
konu~an sadece iki kiti 
var. -Hakkari ile ~avuta 
koyiinii birbirinden ayt
ran Zap suyunu a~abil

m ek i~in karda kt§ta mu
bakkak soyunup suya 
girmek ve aktnttdan kur
tulmak i~in de kCSyliile
rin t;ekecegi bir ipi bele 
baglamak gereklidir.
Koylii 20 ya,ma varana 
dek ~ebir, kasaba nedir 
bilmez, ancak askere gi
decegi vakit il~eye ve 
ile iner. Askerligi sua
stnda Tiirk~e ogrenir, 
terbisten sonra koye do
niince bunu da unutur. 
~avuta'ye Jandarma ha
ri~-o da pek nadir-dlf 
diinyadan hi~ kimse git 
memi~tir. Tabii ki ~a

vuta'da okul da yoktur. 
Burada koylii'ler giinetle 
kalkar, giin ba tuntnda 
da yatar. Tek eglence, 
arada bir iizer lerinden 
get;en Turk jetlerini sey 
retmekten ibarettir ,,. 

Sonra reklamlar ge 
~idi. Almanya'da bir 
Turk i~t;isinin lotto sah 
tekarlt g t ve Tiirki ye'de 
1967 giizellik miisabaka 
Ian... Arkada~lan ile 
Ka yseri 'ye giden Feyzi
oglu da yolda, «Ya~a, 

varol miicabit» diye kar 
planmtt! Acaba bu ha 
berlerden hangisi daha 
ilgin~? Santnm okuyucu 
o baftaki pazar keyfin
de en yiiksek puvant ~a
vut a koyiine verecektir. 

Jetler ve ~avuta koy 
liileri .... 

Gozii donmiit kapita 
listler, istedikleri kadar 
bu halkt uyutarak, onun 

yoksullugunu gazetelerin 
de «siiriim yolu» baber 
ler olarak versin ler ve 
bu ~ileket milletle alay 
edip keselerini doldursun 
lar, bizim gene de bu re 
zillik ve balk dii§manhll 
kar§Utnda sinir lerimize 
bakim olarak, <(Evinden 
~tkan adam,.a derin derin 
dii~iinmemiz ve gelecell 
giinler it;in bilenmemiz 
gerek. Bunu unutmaya 
hm. 

anadolu 

~ocuklann1n 

iinleyiti: 

anacrg1m 

gel, bir ,eyler soracagrm. 
-gline, batmak iizere
getir artrk kor koyunu 
senin karnrn a~ken 
olur mu onun karnr tok? 

anacrgrml nerde yrrtrldr 
bu giysin? 

0 ~alryr kesecegim, soylel 
niye ayakkabrnrn ok~eli 

yok? 
altr delik 
biri ba,ka.? 

n. diitiiniiyorsun ana? 
yoksa kor koyun mu hasta 
oliirse kurban kesmiyecek 

miyiz bu yrl? 
hadi ana satalrm bunu .. 
bana pontir, kepe, giye. 

cek ederiz 
smna da dastar •• 

«olsun» de be anal .. 

omer dereli 

SA YIN 

OKUYUCU! 

.. sA VA~>) balktn 
gazetesidir, onu oku 
duktan sonra atma, 
bir kurnJluk pul yaptf 
ttrarak ktiye gondCI'! 


