
Emperyalizme ve kapitalizme 
kar~1 sava,mayl uygan gl!re n 
bir doktrini izleyen insanlanz. 

S 0 M U R DC 0 L D G.E K A R S I 

• 
ONBE~ GUNLUK TOPLUMCU GAZETE 

Y1l: 3 Say1 83 15 Aral1k 1967 Fiat1 : 50 Kuru' 

Sahibi ve Genal 'fayon Yilnetm•llh 

ATTiLA A~UT 

Sorum~u YlSnetmenl t 

ERDOGAN GON0LLER 

YOnetim Yerl : 
Uzunsokak Cad. No. 3, Kat: 3 

Yaz1~ma adresi : 
P. K. 80- TRABZON 

Baskr : "HAkimiyet, Basrmevi 

------------------------------------------------------------·mEDa.__..__..__.&mBEB 

T.i.P.Tonya ·l~e Kongresi Yaplld1 
«Turkiye'miz boyle kalmay•p elbet· 

emek~i halk1m1z birgun demokratik 

kurtulacak ve ezilen, hor gorulen 

yoldan Meclisi dolduracal<tar !» 

T.i.P. Tonya ll~e Kongresi, 18 Ka51m 1967 cumar
tesi giinii yapllmlf ve it~e Bafkanl•fma yeniden A
saf Yavuzaslan se~ilmi,tir. Boylece il~e kongreleri 
tamamlanm•' ve il kongresi haz1rl•klarma ba,lan
m•Jtlr. 

it Ba~kam Attila A· 
~ut'un Ba~kanhg1nda ya
ptlan Tonya il~e Kongre 
si ~ok i~ten bir hava i
~inde ge~mi~ ve soz alan 
emek~iler, s;e~itli yurt 
sorunlaruu dile getirmi~ 
Jerdir. 

Tonya il~e Ba~kam 
Asaf Yavuzaslan, Kong-

reyi ~~~~ konu~masmda o 
zetle ~u~lan soylemi~
tir: 

«Bu kongre, partimi 
zin 2. Kongresidir. Yolu 

na canlmJZJ adad•g•m•z 
T .i.P. Tony a il11e Te~ki 
latt, . ge~en temmuzda b1r 
avu~ emek11inin birle~me 
siyle kurulmu~tur. Ge
f1en ytldan bu yana ~ok 

~eyler degi§mi~tir. Tiirlii 

yokluk i11inde partimtZl 
ya~a tma 11a bas tnt bii y iik 
·bir inan11la siirdiirdiik. 
Bundan boyle de parti
mizi ve partimizin dii
§iincelerini yaymaya o
lanca giiciimiizle -;ah~aca 
gtz.» 

Hutsal Ramaz n ay1n1 
uKumnr ayn1 yap111ar! 
T RABZON'dak ( kapitalist partiler, kutsal 

Ramazan aym1 "kumar ay1"na -;evirmi~ ve lo 
kallerinde sahura kadar tombala r;ektirmeye 
ba§lamt§lardu. Parti ve deroeklerde tombala 
~ekilmesi yasak oldugu halde, bu iri ktytm ka 
pitalist partilerden gece yan!artna kadar so
kaklara ta§an «tombala !•> seslerine kulak asan 
hi11hir i lgiii -;• kma mt~tlr. 

Fukara emek~i halktmJztn partisi olan Tiir 
kiye i~11i Partisi'nde ise Ramazan geceleri, 
e<Program Apldamalart•> ve yararlt sohbet top 
lanttlart ile degerlendirilmektedir. 

Miisliimanlq~t kimselere btrakmayan kapi 
talist SOWUriiciiJerin bu davraOI§I ~mek~j haJk1 
ttllZlh hakh tepkilerine yol a~ml§tlr. 

Yavuzaslan, 
sonra ba~tndan 
-;ek bir olayt 
sozlerini ~oyle 
ttr: 

daha 
ge~en ger 
anlatarak 
bo.glamt~ 

«MECLiSt DOLDURACA 
GIZ» 

«Malum ya, hepimiz 
~iftf1i, ziraat~iyiz. Benim 
stg~rtn karntnda si vilce 
~eklinde bir ~i~kinlik 
meydana geldi. Bunu 
bir Baytara gosterip al
dumak istedim. Fakat, 
Baytar Efendi hayvan1 
goriince, bunu kasaba 
vermemi, elinin kirlene 
cegini soylcdi! t~te kar
de§lerim, biz bir kaza 
merkezinde bu durum
larda olursak, koylerde 
oturan zavalh vatanda~la 
rtmtzln garip hallerini 
bir dii~iinmemiz gerek
mez mi? 

t~te arkada~lar, once 
somiitiilmekten kurtul
ruap bilelim. Tiirkiye'
ruiz boyle kalmaytp, el
het kurtulacaktu. Emek 
-;i halktmlz, e) bet birgiin 
demokratik yoldan Mec
lisi doldur.acaktu. 0 za 
man, ger~ekten bag1n1stz 
bir Tiirkiye'ye kavu§aca 
gtz.» 
BEKTA~'IN SOZLERi 

Daha sonra soz alan 
il~e Sekreteri Nud ih
san Bekta§ ise, <•Tonya, 
Tiirkiye'nin en yoksul il 
-;eleri n den biridir. B u 
yoksulluk, somtirii diize 
ninin bir sonucudur» de 

mi§ ve A.P. Hiikiimeti
' nin, yattrtmlart geli~mi§ 
bolgclere kayduma poli 
ti1cas1n1 yerm i§tir. Bek
ta§. konu§mastnt ~oyle 

bitirmi~tir: <•"Qriinlerimi 
zi . degerlcndirebilecegi
miz, ahntcrimizi deger 
fiauna satabilecegimiz 
tesislerin, orgiitlerin Ton 
ya 'da kurulmastnt isti yo 
ruz.» 

OTEKi KONU~MACILAR 
T.i.P. Merkez il11e 

Sekreteri Oncr Ciravog 
lu, konu~mastnda ozellik 
le SJDif bilinci ve parti 
ile ili~kiler konusunda 
durmu§, ii Saymam Er
d.:>gan Goniitler ise, 
T.i.P. dt§tndaki biitiin 
partilerin somiiriicii Sl

mflara hizmet ettigini 
soylemi~ ve «Dcmirel Hii 
kiimeti, halka kar§t bir 
politika izlemektedir» de 
mi§tir. 

ii Ba§kan1 Attila A
~ut, Kongreyi kapayt~ 

konu~masmJa ~e~itli ko 
nulara deginmi§ ve soz
lerini ~oyle baglamt§ttr; 

«Birinci stntf vatan
da~ olarak agnhgtntzt 
devlet yonetimine koy 
~adtgJntz siirece, b~ . ~i
kayetleriniz siiriip gide
cektir. Ve kapitalistler 
torunlattna, Karun'un 
zenginliklerini buaktr-

ken, siz ~ocuklartntza a~Y

hgtntZJ, yoksul!ugunuzu 
ve sefaletioizi miras 
buakacakstmz!•> 



"SAVAS,A MEKTUPLAR • 

IIAliNTERi,nin OykUsU 

I 

HER toplumcu yay1n organ1n1 bekleyen tehlike• 
Ala~am'da yay1mlanmakta olan «ALINTERI» Gaze
tesinin de baflna geld I ve birka~ iilkii erinin yafat· 
maya savaft•g• bu koycii gazete, ~1karc1 ~evrelerin 

bask1lar1 sonunda yay1n1na ara vermek zorunda kal 
d1. AJag•daki mektupta, bu kapanlfln oykiisi.l anla· 
t1lmaktad1r: 

«SAV A~'~t arkada§lar, 
Toplumculuk sava• 

§tndaki yigit ~ah~malart 
DlZdan oviin~ duymakta 
ytz. Sizi ve ~·h~malart 
ntzt kutlartm. 

BiLMECE 

Babas1 yok, yetimdir, 
Kay1ts1zd•r, ketimdir, 
Gozleri kor-kiitriimdiir, 
Bilin bakal1m kimdir? 

Ne evi var, ne dam1, 
Ne tarlas1, orman1 
N e Jerefi, ne Jan 1 
Bilin bakahm klmdir? 

caket-pantolu ,aldlr, 
c;:oraplar1 ~uvald1r, 
Tesellisi kavald1r, 
Bilin bakal1m kimdir? 

iki giin a~, bir giin tok, 
Arzusu, emeli ~ok, 
Gelecekten ilmit yok, 
Bilin bakahm kimdir? 

Doktoru yok, hastad1r, 
Hergiin baJI yastad1r, 
Asland1r, kafestedir 
Bilin bakahm kimdir? 

· TerkedilmiJ~bir maJa, 
Kaderiyle baJbaJa, 
YaslanmiJ kara taJa, 
Bilin bakahm kimdir? 

onu~ arand•g• giin, 
Ya bayram, ya da di.lgiin, 
Ya eglence, ya oyun 
Bilin bakahm kimdir? 

Afyonla uyutulmuJ, 
Tehditle biiyiitiilmiif, 
Her kap1dan kovulmuJ, 

~ Bilin bakahm ~kimdir? 

Ave• kopegi gibi 
Seter ya kovboy tlpl 
Efe,;.dlsinde ipi 
Bilin bakal•m kimdir? 

Mehmet Diliver 

Size bir oykii anlat
mak istiyorum. Bu, Ala
~am'da toplumculugun 
kavgastnt yapmaya ~ah

~an .,ALINTERhain oy· 
kiisiidiir ••• 

Ala~am'da ii~-be~ top 
lumcu arkad~~ bir araya 
gelerek 29.7.1967 tarihin 
e , 17 kurucu ij yesi olan 

«Koyciiliik (* · Dernegi»ni 
kurduk ve Yijnetim Ku
ru!unun ilk toplanttsmda 
Dernek ad10a koycii bir 
gazete ~tkarmaya karar 
verdik. Boylece yay10 
hayatma ba~layan "ALIN 
TERt,nin ilk sayiSl I A 
gustos 1967'de ~tktt. Da 
ha ilk saytdan ba~layarak 
toplumcu bir kimlige bii 
riinen gazeteye ~tkarct 

~evrelerden liddetli tep
kiler ~· geldi . ve yoneticile 
rine kar~• basktlar yaptl 
maya ba§!andt. Bu ar~da 
Samsun Valisine yaptlan 
~ikayet iizerine, benim 
hakktmda idari tahkikat 
a~ttrtldtgt gibi, 3. sayula 
yaytmlanan .. Hak Veril
mez, Altntn ve 4. sayt
da yaytmlanan «Korkuyor 
Jar, Korksunlar!» ba~ltk
lt yaztlartmtzdan dolayt 
ve Valilikten gelen bir 
ihbar. yazut iizerine C. 
Savctltgmca T. Ceza Ka 
nunu'nun 311. Maddesi
ne gore, benim ve So
rumlu Y onetmen Mustafa 
Giii hakktnda dava a~tl

dt. 
Bi.itiin bunlar ytlJtr

madt tabii bizi... Fakat 
Mustafa Giir basktlar kar 
ps10da gorevinden ayn
)JDca, Basm Yasastndaki 
nitelikleri taftyan yeni 
bir Sorumlu Yonetmen 
bulamadtk. Tecriibesizli-

gtmtztn verdigi zorluk
lar, "Koyciiliik Dernegi» 
ni de ya~atmamtza engel 
oldu. 

Ama, toplumcular 
dagtlmamaltydt. Bunun 
i~in de yeni bir orgiit 
gerekliydi. Resmen ol-

mamakla birlikte, sade

ce toplumculartn iiye o

labileceii .. Toplumcu Fi 
kir Kuliibii»nii kurduk. 
Yeterince gii~lendi~imiz 

de, resmi huviyetini de 
kazandtracagtz. 

Evet, «ALINTERt» 
~tkmtyor arttk. Toplum 
cular ise daha tecriibeli, 
daha enerjik olarak kav 
gaya yeniden ba§ladtlar. 
Kavga ktZlfhk~a daha da 
zevkli olmakta ... 

Alapm'h toplumcu
lardan Trabzon'lu top
lumculara selam .•• 

HARUN SARIHAN 

K.T.O. A~ILDI 
KARADENIZ Teknik Oniversitesi, s. ogretim yll•
na, I Arallk giinii Oniversite binasmda yapllan bir 
torenle girmi~tir. A~tllf toreninde okunan telgraf
lardan, Rektor Ahmet Ozel'in sadece HiikOmet er
kan•yla C.H.P. Genel Batkan• iniinii'ye davetiye gon 
derdigi anla~1lm•~t1r. \ 

Torende "in§aat Fa
kiiltesi Tal~be Cemiyeti)) 
adtna kemu§aD tlban Yal 
pn, Cumburiyet Bayra
mtnda gen~lige konu§ma 
hakkt taDJmtyan Trab:aoa 
Valisine §iddetle ~atm1~ 
ve "Milletin dinamik §D 
uru olan Gen~lik susturu 
lursa, o milletin istikba 
li karanltk demektin de 
mi~tir. 

"Mimar hk Fakiiltesi 
Tale be Cemiyeti» Ba§kant 
Tuncay Turuthan ise u
zun konu§mastnda, Hiiku 
metin K.T.U.'ye gereken 

, ilgiyi gostermedigini, 
Yurt in§aatJnm pllardtr 
tamamlanmamast yiizlin 
den ogrencilerin otel ko 
§elerinde kaldtgnn, oku 
lun sagltk tesislerinin a-
maca ayktrt i~lerde kul
lamldJgiDt, Univcrsite-
nin yol. kalorifer ve oto 
bii( sorunlarmJD ~oziim
lenmedigiai soylemi§, bu 
arada ozel okullar konu· 
suna da degiaer~:k §Unla 
rt belirtmi§tir: 

<(Ozel Yiiksek Okul 
savunuculart, A vrupa ve 
Amerika'daki ornek.ler
den bahsederler. Batt AI 
manya ve Fransa'da ozel 
ok11la giri~, devletin 0-
niversite;giri~ smavJDda 
ki stralamaya gore yaptl 
makta ve bitirme SJDav
lan, dt'vlet iiniversitele
rinde olmaktadtr. Ameri 

ka'da ise ozel okullar, ki 
liseler ve haytr kurumla 
r taraf10dan i§letilmek
tedir. Bizde ise ozel o
kullann tek amact kar 
olmaktadtr. Dilegimiz, 
Universitemizin, Ozel 
Yiiksek Okullarda hoca
ltk yapmak istiyen ~tkar 
calara basamak olmama
udu. 

Burada bir devlet ii
niversitesil'lin ihtiyaca 
var iken, ozel okullarda 
bilimin tiiccarltgmt yap 

manto ne illemi var? Bi 
Jim adamlartmtzdan bek 
ledigimiz, derslerden ar 

tan vakitlerini bilimscl 
ara§ttrmalany1a degcrlen 

dirmcleridir. 0 Zaman 
bu yoksul wlus, onlart 
kapitalistlerin yiiceltemi 
yecegi kadar yiikseltecek 
tir.» 

Te~ekkur 

Ed~riz 

Gazetemizin 3. ya$1· 
na girmesi dolay1s1yla 
bizleri kutlayan ckur ve 
dostlar1m1zla kardef gaze 
telere yurekten te$ekkiir 
eder, 
lay•k 

ovgiilerine 
olmaya ~alrJa· 

cag1m1Z1 bildiririz. 
Sayg•lar1m 1zla. 

"S.4VAS, 


