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kart• savatmay• uygun gilren 
blr doktrini lzieyen insanlar1z. 
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Vali Celal Kay a Can, Bay ram Toren in i U~ Amerikan l{omutaniy Ia izledi ! 

I CuMHURiYET'imizin kurulu,unun 
44. yddoniim iidolayltnyla Trabzonda 
diizenlenen kutlama toreninde, gen~
lik temsilcilerine konu§ma hakk1 
tanAnmaml§hr. 

T. M. T. F. Trabzon 
Bolgesel Yiiriitme Kurulu 
Ba~ka01 Aybay Ahuka
h'nm Valiliie yapttgt 

~e~itli ha,vurmalar so
nu~ vermemi§ ve f~i§le

ri BakaoltgiDID bu koou
da genelgesi oldugu be

lirtilerek kon U§ma istegi 
reddedilmi§tir. 

Ahukalt, yaytmladtgt 

bir bildiri ile bu parti
zan davrantp protesto 
etmi§se de, bildiriye hi~

bir mahalli gazete yer 
vermemi§tir. Fakat ayhl 

gazetcler, 29 Ekim gun
Hi" saytlartnda «Atatiirk, 

Cumburiyet'i gen~lige 

emanet etmi§tir!» §eklin
de beylik man,etler ~ek
mekten geri kalmamtt-

1~1 K SA V A~c;ISI 

AI bu bayrag• gotiir uzaklara 
En ozgiir blldigln burca ~ek 

At1na kanat takt1g1n glln ~ocugum 
Evrenin kanll maskesi dii1ecek. 

Yorgunlugun doruklarda son bulmall 
Dagdan daga yank1d1k~a sesin 
c;:aglard1r •J•k bekleyen k1rk bin koyiime 
Mustafoa Kemal'le gireceksin. 

V e lsmini yaz giineJe elin de~erse 
Etin-kemigin yanacakm1~ yansm 
Oliimiin devG:e bir anlam oldugunu 
OHimden korkan ci.iceler anlasm. 

AI bu bayrag1 gotiir diledigin yere 
Golgesini bana diiJilr en yak1n 
Gccelcrin sanc1S1 dinecek ~ocugum 
Tutsakllg1 bitince aydinllklar~n. 

ismet Y AZGAN 

I 

lardtr. 
AHISKALI'NIN 

SOZLERi 
Aybay Ahukalt, ma

halli Llaunm halktan giz
lemeye ~alttttgt bildiri
sinde ~unlan soy lemek
teydi: 

« Cumhuriyet'imizin 
kurulutunun bu ytldonii
mu dolay1Slyla ilimizde 
diizenlenen Bayram tore
ni i~in, Trabzon Yiiksek 
Ogrenim Gen~ligine, Ter 
tip Komitesi Batkant olan 
Vali Celiil Kaya Can ko
DUJma hakkt vermemi~tir. 

Partizan dii~iincenin 

geoelgelerl ile ger~ekle

rin halka anlattlmanot 
engelliyen bu zihniyeti 
ki1ili ginde temsil edeo
ler, tarihsel akt~lll silin
diri alttnda ezilip yok 
olacaklardtr. 

Biz giiciimuzii Ata
tiirk ve O'nun devrimle
rinden almaktay1z. Bize 
yap!lan basktlar, partizan 
diitiincenin Anadolu'daki 
yardak~1lanna, Amerikan 
emperyalizmine ve ooun 
Tiirkiye'deki kapitalist 
kuklalanna kaqt miica
delemizi engellemek §oy
le dursua, daha da gii~

lendirmektedir. 

Atatiirk devrimlerini 
ve O'nun bize emaoet 
etmi~ oldugu Cumhuri
yet'i kendi ~tkarlan ug
runa yozla§tlran bu «uy-

du,. diitiinceye «DUR!,. 
demenin zamaot gehni§
tir.» 

... VE PROTOKOLDE 

tic; AMERiKALI! 

Gen~lik tem&ilcileri, 
Atatiirk'iin kendilerine 
emanet ettigi Cumhuri
yet'io 44. ytldooiimiinde 
konutturulmazken, aynt 
giin sahil yolunda diizeo
lenen kutlama torenini, 
Saytn V;tli Celal Kaya 
Can, yantnda ii~ Ameri
kalt Komutan oldugu 
halde izliyordu! 

Bu tabloya bizim 
ekliyecek biqeyimiz yok. 
Yorumunu, btrakaltm da 
arttk ger~ekleri gormcye 
batlayan balk yapstu! .. 
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B :a i as1mevimlzdeki blr § 

c: 
~ teknik ar~za yiiziinden, § 
~= bu say1m1z1n ~·k•J• gecik- § 

miJtir. Gazetenin yazlla- § 
i rl onceden haz1rlan1p VC• g 
~ rildigi .. l~in, bu say1da ~ 
~ ATATURK'e yer vermek § 
~ miimkiin olmamiJtlr. Bu ~ 
§ biiyiik eksikligl gelecek ~ 
E say1m1zda gidermeye ~a- E 
~ r.,acag•z. ~ 
§ Gecikmeden dolayt ~ 
§§ bagtJiamaniZI diler, gele· ~ 
§ cek say1m1z1n biitiiniiyle ~ 
~ ATATURK'e ayrllacagm1 g 
§ duyururuz, § 

~ "SAVA~, § s ~ 
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiii::IIIIIIIIU~ 



•• 
ismail GEN~TURK 

G e~enler_de koyiime gittim. Degi 
§en bir§ey olmayacagJni biliyo
rum bu diizen i~inde •• Ama, yine 
de ozliiyor insan koyiinu •• - Ama
cim hem dostlan, akrabalar1 gor 
mek; hem de olup bitenleri ogren 
mek ••• 

Koyiin ogretmenioi 
siirmii~ler koyden.. Og
retmeni tantyordum. Ne 
den siirdiiklerini sorma
ya gerek yoktu. Gene de 
anlatt1 koyliiler.. <;ocuk 
lara bagtmSJzhktan, Ame 
rikahlann bizi somiirdii 
giinden ve Mustafa Ke- . 
mal Tiirkiye'sini bag1m 
h hale getiren i~ ve dt~ 

kapitalistlerden bahsetti
gi i~in ... 

Eski ogretmenin ye
rine, uyduruk birisini 
gondermi~ler .. 0 da muh 
tara stzlantp duruyor 
"duramam,, diye.. Ada 
mtn ne Amerikan emper 
yalizminden haberi var, 
ne bagtmstz Tiirkiye'den, 

ne de toplumcu akim
dan.. Eviode ''Hayat, 

ve "Hiirriyet,ten ba~ka 

biqey yok .. Ustelik koy 
liiyii scvmiyor. Dt~ olay 
larla ilgili en ufak bir 
bilgisi yok. Bizim koy
se i~ olaylardan daha 
~ok, dt~ olaylan dii~iinii 

yor. Bunun nedeni ~u: 
Adamlar h1kmi~lar sava~ 
tao, luthktan, yokluktan. 

MUTLU BiR 
EVLEI'~ME 

T.i.P. Trabzon il Yone
tim Kurulu iiyesl Hamdi 
Utku, ge~en hafta i~inde 

Dayan §abahat Atall ile 
istanbul'da evlenerek iii 
mlze donmiif.t._iir. Arkada 
~1m1z1 kutlular, mutlu 
bir aile hayat1 dileriz. 

<•f~erdckiler bizi nastl ol 
sa idare '" eder, yeter ki 
d1~ardan salduan olma
sm» diyorlar.. Bizim 
koyde ~ogn ya~h insan
lar boyle dli§iiniiyor .. 0 
nun i~in de Amerika so
rununa dikkatle egiliyor 
lar. Dt~andan kim gelir 
se a~1lan, : sorulan konu 
Amerikahlar.. "Ne za
man gidecek coniler?" di 
yorlar, "ic;imizde elin 
gavurunun ne i~i var?" 
diyorlar.. Hele Ganath 
Amca hayli ofkeli: "Biz 
kan dokduk o topraklar 
i~in, ne hakla gclip taht 
kuruyor Amerika?" di
yor •. Sonra girdigi sa•·a~ 
Ian, askerlik antlarmt 
anlatmaya koyuluyor ... 
Hep dinJiyoruz ... 

Daha sonra sozii ben 
ahp iyice Jctgtna-ctctgt
na_dek j anlatJyorum bu 
koauyu. Ben onlaun ara 
stodan gcldim, bunu hi 
liyorlar, dilimiz aynt. 
Oyle bir aoltyorlar ki A 
merikamn yapnklartni, 
sormaytn .. Si:ik sokebilir 
sen bizim koyliilerin ka 
fastndan .. Bu arada Ga
natlt Amcamn torunu 
Celiil geldi yanmuza .. 
Ufak tcfek Cdal.. Okula 
yt>ni gidiyormu,. Ganat
Amca bava: "Hele bi 
yokla ~unu, naSJ okuya
bilii mii?" diyor ..... okur» 
diyorum, uen yeti~tirir 

sin, yaman adamstn sen» 
diyorum .. Dunun iizeri
ne ~ocugun kulag10a egi 
lip bi§eyler soyliiyor. 
<;ocuk itiraz ediyor, st-

YANKI. 

us kllk! 
U ~akhk deyince, hem en us'a "ufakltk" 

deyimi de geliyor .. Aga u~akhgt, makam u,ak 
hgt, somiiriicii u~akhgt ... Son zamnnlarda so
zti ~ok ge~en Amerikan U§akltgt.. 

Bu u~akhklartn ~ogunu her zaman, her 
yerde gorebilmek biraz da olagan saytlU'. A
rna ~u Amerikan u_,akhgt da nereden ve ne za 
man ~·ktt, onu bir tiirlii kestiremiyoruz. 

Kimi, <d946'da ba~Jadt bunun ilk kaztgm 
diyor. Kimi, <<esas 1950'den sonra,. diyor. Ki
mi de «§imdilerde .• » diyor.,. Bize kahrsa 1947 
de ba~ladt .. <;iinkii~ ilk geri donii§ (yani ilk 
defa gerici ve boliiciiye yiiz urme) o ytlda 
goriildiigii i~in .. Yiiksek Koy Enstitiisii o ytl 
dagtttldt. Koy Enstitiilerine o ytl gene• ve 
ukplar uzdtnldt. Devrimci ogretmenler o ytl 
kovu~turulmaya ba,Iandt. Ameril. a'nm sozde 
uzmanlan (~imdi CiA'ctlar oldugu anla§tldt) o 
zaman yurda sokulmaya ba~ladt .. 0 zaman Ha 
san Ali Yiicel ecULUS» yazarltg1ndaa attldt, o 
zaman diinya ~apanda biricik yiice egitimci
miz ismail iHakln Tongu~ bir ko~eye itildi. 
Ve boylecc 194S'te kurdurulan gerici bir parti 
(o zaman bir avu~ ger~ek yurtsevcr toplumcu 
ise inadana eziliyordu. Bugiinkii ezme ~abala

rt ise o gunlerin hir ah§kanhgmdan ba~ka hir 
anlam tattmtyor.) 1947'lerde tam gemi aztya 
almtf, tiim Atatiirk devrimleri unutulmaya 
ba§lanmJ§tt. !§te o zamanlar, daha azth olarak 
1960'lara dck siirdii .. 1961 Anayasastna ragmen 
CHP Koalisyon iktidarlan ise hemen hemen 
aynt crizgi iizerinde devam etti.. Millet yine 
i~siz, a~ vc sefildi.. 

Eger bugiin bir u~r.kltk goriiliiyorsa, yani 
varsa, o mutlaka 1947'brin ~ocugudur. Onun 
i~in CHP pek §ll§masm! 

.., 
KAVALC!CGLU 

kthyor. D?.ha sonra para 
uzatiyor Ganatlt Amca. 
Ve gene bi§cyler flstidt
yor Cclal'e, 

Birden <•dinleyin Ce 
lal'i» diyor Ganath Am 
ca. <;ocuk ortaya ~tlup, 

bizi selamhyor. i!giyle 
baktyoruz ne olacak diye. 

Cel&l : 

«Dan d ia i dan dini dasdana 
Amerik~ll ::'glrmii bosdana 
Amerikai•'Y• ne yapmall 
Tutup kuyrugundan atmalt» 

diye bir tckerleme oku
du. Ganatlt Amca bunu 
fiStldarm'~ meger. Oku

cluktan sonra kalkip ~o
cugu optii. <<Git bunu bii 

tiin ~ocnl(lara ogret, 
mar~ yaptp soyleyin!" 
dedi. Bu yetmi~lik insa 
mn davram~1 gozlerimi 
ya§artml~tl. 
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I <~~n~U~~c~~e I 
~ .i.P. Zonguldak or· ~ 
~ giitii tarafrndan, «Som!l- E 
g riiciiye YUMRUK» ad1yla ~ 
~ IS giinliik bir "gazeto ~·- ~ 
~ karllmaya baflanm•Jtlr. ~ 
~ Kardef ga::eteyi top· ~ 
~ lumcu dostlarlmtza du· ~ 
§ yururuz. § 
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