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. �BRIKAlARDA' BiZ · · - ıı;, �RtALARıO�' sı-zz-ı ·GERÇEK\'-TülTl b'u-nla� · ra karşı işver��z• heı:; , .. • . , . • 
:��� E�,�,.Ön: . .  ���rd/ BiZiZ YENi ·°'�NYAY/ KORAN� (....__L<';EV,'.;P ;, ,lşv��eıı - � ,-------------�------. bir ön'Eıri 'g�titmiy'or. ·sa-dece g!'eivi kırma çaba-· latı .ha.rClyor'.' Yerel Yö- ·
netim . . Bakanlığından 

-.'!- f\'l"". ;, -( . • . • ' g9�çl,Efnl�n 'l. JıJ.�b�Ç>n._1],, Y. • .İıJL�rev ..,, ]s:ırıcılığı ;yap.,. 
1 malaru • için ke:İldi mili-

.Jjir yıl fçi,nde üçün.! nın. alınması için kararlı grevci işçHeri yıldırmak 
cü �ez g"rev'.�. çı�an.��- bir: s�va.şıma , girdiler. şöylt:: d,i.frsµn Q�ıarın . sı- · 
neHş üyeleri üçp:n't:.ü G�!jci · FAŞjST ··güçler nıf bilinçlerini arttırdı. 
grevl�rinin 36'p.çı . , .gü- grevi ¼:ırmak içjn her Grev �avaşı,. atılan iş�-İıij.nde grev'i kırmak- türlü alçakµ.ğı denediler, " ier· ge_ri . a'lınanai"'- tüm'·
iÇin hazırlanan oyunla- en son sağdan .- .soldan haklarımız verilene ka
rı da bo.ı�ayı başarmış; topladıkla:rı çapulçular. dar _süı::ecek:tir, . .  · 9tilıftır. Bir, yıl önce sonuçla- _ ile .,te_mizl,i,k işleri ·iş yeri- kardeşlerimiz ve _, işçi şı�ah topl_u sözieşİne.fark-_ mlze saldırdılar, . Polisin mfıb,dan- 1 :yana 'demokra
�arını -heµüz alamayaı:ı, · de, ya:rdımıyla, polisin a- .tik �i;i.çler ve Sinıf · düş�şlerine SOlJ. verilen işçi- · çıkça saldırısınnın · da manlanmız · . ]?unU böy-'lerin geri alınması ve ,ya.rdımıyla . ; sa!dırıy8. lece bilsinle'r. · :.· fuplu, sözleşJ7lenin uygu- . geçtiler. Daha saldıı::mın GERÇEK : Bu güne ka-. lS:nmaması karşısında. b�ında p,olis ,12' sendika dar 'kaç-işçiniz işten a•GElne"l-İş üyeleri üçüncü yöneticisi, .temsilci v'e t' ld ?' •. ı ı . . kez grev karan aldil�t. grev k.omit.e başka.nla.rı- . CEV _Ap : İzmtt B1;1ıedi �- ·ve başarı ile / sürdürme nı tutukladı. Zanne.t'tiI0ı: · 
mücadelesi ,Y8riror1ar. ki, belirli yöneticileri tu-��.3.197.9.. günü 42 ey- tuk_lar'�a,k · tşÇne·r �1önep�rdeki grev yerine gi- cisiz. kalır Vft ,grev kırılır,

,yesinden 47 ten atildı., .QERÇ�K :. 'Het'. ıfşÇin'i.n Belediy13de� . ;ne ., kadar,··alacağı,war?.

·tan1arıha�da'ğıtt1. .
·.·:gıf.:F,t�·pt :  _Grev y'eririiz'e ya,pılan, ,sal.dırının�- - - ,. . . . yö.nlendi.r,ici,ı.,·. unsurlarıSaptandı ·mı? , " , . . . , . , ,  . 'CEVAP : ·Bunlar zatenb�i\:Cli .. �,.-ı\f: .M!fI', UGD,H_ÜR· BİR v,e . -bugünkü Belediy� yö;1·eticil�İ'.i. AnCak '}çabaJa'.fı s6huç ver· 
r. ·, c'J" 

•• �eı�qek. ,, . ·�GERÇEK : Verdiğiniz·bilgiler'� için 'tElşekkÜr e-, 
(i�ri�� ''ı � ·· ,iG:EVAP : Sorunlanmı·za 'E!ğildiğiniz ve bunları: tü"m· kamiıdytlh8. aktara- · ca�fnız ·1iÇin be'ıi Öe;.ç�kGazetesiri� teşekkür e.-derim . ... ,,,, .a '· ,Gen.el-İş 1 üye-Si kar·d0şlerl�iz� .. �evlerinde

J• . � ' • -başarı!,9i�i}oru�;. · .', :.' ı· İ�yas BAGCI . 
1J :.. • .... • K0C::�E1J ' 
" (' , • ; • , \•e ·� ,.. ,GERÇEK ,Gazetesi 
.. > - ' • .  ·�. .. , , . , :�My.habiri . . den GERÇEK ·Gaz9te"�i . ama yanıldılar işÇi sıru

muhabiri Ge�ef-1ş şube imı tan,.mayanlar onun Sekreteri�den · şu bilgi- , · sınıf savaşını kavraına- . " · -- ., �, . ' 
leri aldı. . ,, • yanl.8.ra İşçi sınıfı biİ' kez· • . • l • . . . · GEBÇEK ; -,A.dıniz, Sa- daha tarihi bir ders ver-- -·y"a.Ô.ınız� eli. CEVAP : Zekai BÜ. İşçiler" derh.al diğer YÜKADA:· ,g,rev yerlerinde,toplandı-GERÇEK , laı;, güçlerini ,tQparladı -Grevjniz lar. 42 evlerden Bekirde-hakkında bilgi verir· ini- · · · • · re.'d8ki -grev yerini gefi· '.siniz? · . ,· .. . -/ . ı almak i� B�kirdere 1Y,e Jillt CEVAP· : 'GreVirillZ bir. · �kad�r _yığmsal ve düzeıi� �ha,k�grevidir. 37 ·gündür" . n -bir biçimde işçi smı;rısüren greve çılqş iıede- -mar'şlarıiıı ve S!o'ganlat!l;. 

i ., ,,· .  
ı. ' . ·'.,,,_ "'· "/, ' -BELEDlYE ,işÇiLERİNİJ'S'ı' MÜCADELESİ . ,. , .  .... . . Bir yıl lÇirlde üçüncü kez ğ'i��e �ı'��';{'ge�el,-iı/ ÜY'eleı:1 ' grevin 36. gününde grev kırıcı.larınm sS:ıdµısına uirad�lar.Gerki ·faşist g�çler grevi kırrµa,k: için her türlü alçakJ�ğı denediler, işçi olmayanları 1tµllanarak 'belediye araçlarına el koydular. Şehlr'dekl çö'pleri. temizlellleye başladılar. 'Te':. mizllk yapanların hfçbiri fşçfdeğUdL 'HOR-B!R, 'OGD' ve MHP·ü ·faşls'tler 1şÇi kılığında işçilere ihanet ediyorlal'dı. Bu sırada olaya müdahale eden Geiıeı-Iş üyelerini ve sen; ğ..lka yönetı:ıı�rln}· polis tutı.i�adı. Pollsln tutuklan;asıylaJşçilerin savunmasız kaldığım zanneden' faşi,stler ye ge-. . ' _,, /, � •, 

Yargıtay Lokavt' ı
Meşru laştı rıyor 

HÜRCAM-İŞ EGİTİM ı>EKRETERİ: ,lŞCİ SINIFI MÜCADELELER SONUCU ELDE ETTİGİ HAKLARI MASA BAŞINDA ÜÇ B,EŞ KİŞİNİN YORUMUYLA KAYBEDECEK DEGİLDİR, 

' . 'Yargrtoy'ın aldığı so1Y yo• rµm yasciı dtşı olaf\ -Loıkavt'ı «meşru�a-Ştrrma» yönünöe ...atı lmı.ş gerici bit'adfm�ır-. · .. HÜRCAM·IŞ , ,C . EGİTİM SEKRETERİ 
YAŞAR,. ARIKAN'IN ' . . DEMECi:, i 

. . Yoı:gr�o·?i� işçiler,.· a·ıeyhine aldı� ·bu · y8Qi ��oror_, üzeri-ne gazetemiz8r ·· demeç:Devamlı işçrilerıin- aleyhi- veren -oisK'e bağlı- HüR·ne karorlar alan YOfgıtçıy · CAM-tŞ .Sen_diık�SI . �61t!�·. 9-; Hu�ıık Doiresi yeni bir s�kreteri, .Yaşor Arı-kan ö- �yorum getirerek toplu söş- zetle şunlorı söylemiş\i·f..ıeşine görqşme lerinin baş-· «Yargıtay 9. Hukuk Oaire'- 'lamasından . sontOik.i işyeri Si geHrdiı",I ·son yorumuylakapı:ıtmalorıriın yasa dışı da·ha önce · de aldığı antilokovt olduğ'U görüşünden 'demokiaıUk karorlorınaı birvazgeçmiştıir. yenistni daha 8klemiştir. B!Hhd!ği gibi orta ve i<ü- işçi sınıfımızın . bin bir güççük işyerlerinde potronlO-r ··mkle elde ettlğ1 hakları· rşyer,Jerini ,lmpatamk sen- Yorgıtoy torafından st)rek. diko .ve işçilere karşı bu , ,ti olorak gaspedilmektedir.·uygulomoyı baSikı aracı o- Yorgıtcrv:ın daha önce oı.Jorok kuHaınma,ktadır: işve- dığı koror Grev ha"k-kmı zere[l ler sözleşme öncesi dü- deleysci ve ık ısıtloyıcı birşük 'Ücret ve tazmir'ıcİıtla iş- karardı, Şi-rridi oldıQı. k·orar Ci çıkartma,k� sözleşme ise JokClv'ı meşrulaştıran Y·iJikünden ık:urtu:lduktaın bir kara-rdır. Bu göstermek-sonra, aynı iş1etffieyJ bir te.dir ,ki Var-Qıtay işverenler ·baş'ko adla at:araık işe dü- lehine çalışmayı yeğ tutşQk. ücretl i  sözleşmesiz iş- maktadıır. O'i aılabHrtıektedir. Ancak işçi sınıfı mücaı- · ÇHkemizde iş yasası ve dele ler sommda elde ettiği me'vzı:.ıotı anti-dembkrotiık haklon .masa başmdo .Oc �ükümlerle· dblu bulunmak; öeş klşiıikı ıyommtaması 1:0:c;tır:, Zaten kısıtli olcın-_'fŞ;;, sonucu-ndo . kaybedecek çi smifı lehind6.ki ha·�·for değildir. Bu konuda -sendison · gÜnlerde . Yargıtay 9. kO:Jaro ve dem6krntik gü·c-' . ' -Hukuk DCli-resıi'n' in a ldığı lere görev,ler. düşrrt€iktedi� . . kamrforla· bira� daha bu- ...,,,.,.Y<;ıJgıtay. ·,ıkaza:nı ırrıış' tµJıkta�onmaıyo çaı! ışr lma·ktadır. · · rı 'Öyle ,kendi isteği1Jce lco: 

; DEMOKRATİK HAK VE ÖZGÜRLÜKLER KAM.PA/IIYASI, SÜRÜ'vORı ., ' \ !  . ' . , " 
TS'I R' in· 
�ar:su�� Töp',IUn'tlSI 

Türkiye Sqsyalist İşçi Pa:r}isi, T�rsus İlç,e Ör"gütünü:g. . cDemokratik Hak Ve Özgürlükler"' gecesi 17 Ma,rt· ,Cum_artesi günü, Tarsus Belediye düğÜn salonunda yapıl-' dı. Geceye Tarsus emekçileri büyük bir ilgi gösterdil�r. Geceye köy e
mekçilerinill dS katılması · di�kati çekmekteydi Gecenin- .' açış konuş· maSından sonra kürsüye davet edilen MY� ü· 

yesi Veli Gürcan bir ko
nuşma yaptı. Veli Gürcan konuşmasında· ülkemizdeki ye dünyadaki olayların · bir değe.rlendirn:ıesini yaptı. Ve ö� zetle, ülkemiztj.eki zaten: - _çok kısıtlı oran demok�ra:tik hak v.e . özgürlüklerin daha da kısıtlandr- ·· ğını, en temel haklar- ., . dan olan yayın çıkarma hakkının bile ortadan kaldırıldığını, son zamlarla hayat pahaıiıığı-, nın doruğuna ulaŞtığını, hayatın emekçiler için artık çekilmez· hale geldiğini · söYiedi. Veli Gür-ca.n ko.nuşrrı.asınd� ay- , rıca Sosyalist ve. çiemok7 ratiR- hareketin .birliği- ·'rıiiı Sağlanması 'için Türkiye Sos;yalist İşçi Partisinin Usfone düş8n bü· tün kö;�yleri yerine g,tirm_ı;ık iÇin. her tü;-lü çabayp , s.arfettiğini belirt-tJ. 

,,

nimiz, atılan işçilerin ge- nı - söyleyerek· yürüdÜ
h alınması_, tüm hakla- ler; Ç-tev yerlerini te.fnmızıiı ödenı�esi ve söz- rar ele geçirdiler. Sa,1· !eşmenin tam- anlamı ile · dız:g'anlar kaçtı. Grevu,ygulanması içindir,· Ge: .daha- bir1rnl"ID"lllıkla ve; 
n01-İ_ş üyesi işçiler, atı· daha bilinÇli : olarak . sı;i
lan işçilerin ve haklatı·· rÜycr:· Bu saldırılar• 

r�cl güller başlarında. AP yetk1H}erl �lmak, üze�e g�_ey v�-: dırlarına saldırdılar. 'Işçilerln kirar)ı mücadelesi faşistleri . püskürttü. Aiı.cak •her tne pahasına olursa olsuı'ı. ,grevi'kırmak amacında ,olan AP'li belediye 'baş)rnnı ,cev.det" Bağdat faşistlere b.ele,dlye\ie . iş v_trerek şehri tenı.izietmeye. devam.�t_ti. 2'0.�,19'19 gqnü pol_Iş, eşllğlnde beled�yı:ı. �raçla,r,ı �revcı lş"Çile�ln .ellerinden alındı. faşlstl�r beledi:v.e . otobüslerfyle şehırde çığlıklar ati'rak diıla;itlıar. BeledlYr IŞçil'eh (fo;. mokt"atlk güçlet ve·'jzntit• eınekçt�ıialkı�nefretle· 'bu 'liare� . keti kırladı: K:anunsuz • grev kırıcılığına vaıı� 'seYircı, ·kalır.'ken · empiyet yetkil1!_eri\faŞistlçlt i:oı ,ı.:oı�ydı. AP •, bele�, ...diye ;başkanı beledJ,ye hopörlerinden onblnl.erce bmit'Uye'/ , · , , < JV •-ıe': " !tahrik ve kışkırtıcı sözlerle hitap ediyôrdu. ,... · �u''itonuda basma bfr·.·· açık!a��.J'apaii 1Türk�?-�·.-.so�1. '

Vaırgıtay 9. Hukuık do�re· laylitk•lo 9ospedemiyec8ğ�si , ôuından önce de a ldı�ı nl a,ı.1ama·l ıdır�. iŞcı sınıfı •. 1kamrlarıa, i·şçilerin seı:,91- mız bundan ö�ce ,de orta.-1kat mücad_e lesini kısıtıg- dan- >,;a!dı:ı: ı lmok ·-isten.ei'\: n:ıış, grev süresince gecery tıak·tormı korUmasın� bilgünleri ' -kıdem tozminot_ın- .r�ıiştıiır. Bugün de demokradon say,mıyara-k grev hok� tik hak ve özgürlfrk· !eri-rl'in mı kısıtlayıcı hı}kümler. kısıtlanrTlasına asla.-getirmiştir.� Vermeyecektir.»· 

G�ced8'· son konuşma· · :, yı Tarsus· sçrn _yönetici- ·si yaptı. O da konuşmas_ında g0nçliğin:lizin · iş,· . 
elç,m8k Ye ö'zgürlU� mü- : cadeleşiri<3:eki yeıei ve· ı·gençliğin sosyalist- öl'-

HesQp Adaİnınin Yanlış Hesol;>ı Hesap adamı -·Süleyman Demirel, .son günler d( üstüste yanlış hesap _yapıyor. Aslında o kendi<sini ne kadar hesap müb;ençlisi san.arsa sansın, 
· yallst İşçi Partisi Kocaell t"Il Başkanı Feyzulla'ıı Toros va-'-· , ;ıı İbrahim Ural'ı !Zlrisiz gösteri Ve r'ürüyüş yap'an .fiı.şist; -:.. Jere seyirci kalmakla ,spçladı. 4çıklamasıfldıt � m.lUetve-:.i ·,,Jt:ill İbrahim Topuz ve belediye başkanı Cevd"et Bağdat'ı iş-çi · düş��nlığı · yapmakla suçladı. 1 } • 

Soda',da · Mücad.ele Sü'rüyor 
• • 1 • • • GERÇEK İZMİT MUHABİRİ,, ' , �Cenglı ,uzan:r-. ' eniekçiler, onun hesaplarının tutmadığını ,her gündalı,a bir iyi görmektedirler. Am·a şu güfiler' çoktehlikeli hesaplar yapan Demirel, git_gide kanta- ' ' - · · · , · · :.>. · 

Soda işçileri, -q.zun bir. , süredir. tekelci . pf;itron·lara karşı dişe diş bir tnüca(lele f;ürdürüyor· lar. Mersin'de kurulu rın topunu aaçırmaktadır, Faşis·t.lerin. ?.anakkale'd; ;'(JnJ.ı..Oy1unu:Bir süre önce Ecevit'i Allencle!ye b.enzetmek· _ ,. "' •'l. bulunan Soda Sanayiin· 

', , . , lardı. Bu nedenlerden dolayı Soda işçileri, 1978 yılında ücret istemlerini reddeden işverene karı# < greve gitm�şlerdi. BU El rada işveren sürekli olarak sendikanın görüşme le yok büyük bir. hesap yan�ışı yaparak demokrat JENID,O .. G,U. Ş,. GE,NEL-,1�.\, ,· de işçiler 8.sgari . ücret kaTnfoyununr,tepkisini tızeriiıe ·çe�ti, Ardından, , "I. ğüzeyinde çabşıyorlar ve · isteml8rini g'eri . çeviri-den,kleırı.i yanlış, , kurctuğunu,, itiraf ederek, Ece- �s·E'N-'o· ı· ·KASI · . ,  /' . .  t .  ' ·/ 'ı: ' '?.. . teknik elemanların · sen• yordU. Daha sonra, Ba-Vtt'i bu kez de Kenmski',ye be.nzetti. Oysa Ece:vit, .. ,."· çlikaya; üye olm.ama:l.an -,. kanıa·r Kurulu Ş.Qda,4şçi-ne Kerf!nşkt, ne de AUende'ydi-. · . · · "' ' - · -�· . .� j ,J '', ,_ - için' soda patronları çe- -lennin .-haklı . .  •gtev.ler=ini Dern,irel'i.n bile bile yq.nlış. yaptığı .bu ,hes.ap- • ,JŞCILER �AŞIST SENOi�AC�Ll�A l J ' ' şitli baskılar uyguluyor- erteleai, '�rtelen'ie süresi: Zarın, faşist dikta özlemlerini harıikete geçirecek iZİN V:E�MİYE,�ı,�.KLER, · \ tı ,. ... �. t dolunca .Soda grevi bir Faşistl�rin MC Hükflmet� AP'nliı ellna.e bulunan. Ye.:.· . , kU.rilekte; İŞÇilerden, emek-· biı• say.ıY,ı aradığı gözden kaçmıyoTdu. Demirel, ıeri dönetjılııde, reSm1 iüı;le- nrce ve. Ezlne beledtye;"baş=· çllei'öen atsa ·1ç1n · başvuran- · kez daha ertelendi. Ania
u�un uzadıyı:t ektiğini toplamaya bile gerek gör�- \ rın··desteğiyle· ve·biı:takıriı. ki- kanlıkları, memur statüsün-" ıar geri dôndürUlınektedir.· Soda işçileri' mücadeleyi ·meksizin; .Bursa gezisinde, yaptığı hesaplardan _,r,ıanmı§;;.ada.mlarla -· işçll�.rın� de göreviı çalışanlar�.ı�.uı rar Yıne .. kuruluş hallndeki YOR· bırakmayarak topye-beklediği yekUnu· ·açık.lq.4ı : s(Lğ oyların- -% BO'ini içlne..ı!lızma ç-abaları,. billne.n · şist seDdl.kaya yazümaları SAN'da (Yenice O�an tt- ıt_Un olara� haklı ,istem-. toplQ,dığında,. Adalet partisi. 350:rnil.letvekili çıka· , bir olay1ır( .N�e,klm, fşçl Sı-. ·kOşÜııiYı� 4şçl stiitıisüiıe ·ge,_-},u.üıiıerı::: İ>eğe�Iendirıİıe şana.1 , ı8p· için ·m,}icadeleyi si:.ir-·rdcakmış/ .. , A� .tavuk ken . .  dini. bug" day ambarınd.a nıfını' PB;tçal,ama.:;ve patron- 1çirlyor. 9a1ıfanıarfn :işçi" sta-.J, ·rii?�-ıCe�llen ."d�la�la�r Y_I�8:,�], , dµr·· ''<iül' er· : . ,r:ı:ç · lara: satma - amacı güden• tilsüne geçmeleri ileri bir a-x,; ıttır bitmeyen ve .bir , fırtına,.- , . · görürmüş yçı, Q�mirel'i'n ·J?avli _o değil! \ MISK,. 'oHdöbemde- kurulniljŞI --aımefoetie:-'"Ama bu S.diın:ın �Sonra harllbeYe' aol'leri: ,. ' Soda işçilerinin kafar-«O zaman-ne a!l-ayasa kalır ortada , ne baba- ·b.ir faşist sen41ka, .. ' Faşist- ardındaki niyetler, tam-anla-- fabrika· · blnasına yapılmasj' lılığı karşısında T:ürki-yasa. B�psini,dümdüZ ederiz.»' ier, umduklarını bulamadılar.� mıyla İşçi' düSmanı bir ka- · gereken yatırımın faslst ış a y8'nin en _iri �ıyım . te-

H 
Birtakım kiralık .idamlar' dı- ra:kter taşıyor. damlarının cebine· · glrmesı, , esap meydanda : Demokrasi.Yi . dümdüz Bf.- şında, . ·sendikalarına -' "hiçbir; . Ne var kı, oyunu sezmiş-o- faşist hareket için kullanıl.. kellerinden ol�n Şişe ve 

mek! �şçlyl üye, yapamadılar. An- . 'lan çalışanlar, ıscı statüsün� ması, dönen oyunlaı:ıii öbı,.i Cam Tekeli gazetelere. -� Ağır ··.Ol he�aP mühendisi! Sen ya hi.ç hesap cak, baı:ı kurumlarda-; ö.z:elllk- ,geçtikten soİıra, tiu -ıŞçı, tİÜş- · . yüZüdür. . . .· 1 boy · boy ilanlar vere:fek yapmadın,\ ya da· iıesapsıZlıktan�_hesabı şaşırd.ını le küçük rer.Ierde, re'smL �üc:· 'iıpanı . · sendlk-anın( 'i ··q.eiil , · CHP'nin ne yaptığı ·· ısel Soda Fabrikasında çal�-MC hükümetlerintri e}M-e�.çile
.
r.e kaça ma,l o.ı-.: lerın .?�l\,t\h�ıy,ıa yay,ıln\a ça- [1?1SK'e bağJı Genel-iş·fo ku- , ı;eVl'edekl tüm ilericilerin mel� şan 900 işçi ve .teknik e· dug·u, - 12 Mart'ın neler getirip· nel�r g,o.· _tüT'düg�ü, �alarmı sürd9rüyorlar. 'r,ulması Yönünde çalışacakla- ra.k· konusu! CHP hükümeti Iemamiı işine son verdi-Oyunlıirıiıı ·· sahneye koy- , ı'r,, nı_ s�Y:İüybrtar. �1ın"da,., _ tş- nin faşistlerıİi. · yönleridirdi ·Demirel h_ükü,metl.l3riniiı kimi,:ı. he,sa.bıria geldiği du.k�rı küçük yerler.d·en ik�· �il!!!,n faşist sendikada �ör- ; ğl inşaat ğıderlerlnin nerey� ğini ilan etti .. Bu yetmi-

artık ,ayan' beYa,n ortada_<l,ır.,.Fti.şizmin darb.İ3ci IJ,e� sı, Ç_a�akkalfnin Yenice v.e; iütlenmel�ri eşyatıın'tabia'tı- , Jrullanıldiğİnı bile bile fa:b-' · yormuş gibi, 300 jançiar-, vesleri olduğu kadar� parlamentocu hev.,esler.i de{ Bzıtııe··,., il�eleri.: '. ·aeçttğinil� n� iYktı:l f,lf._tôlayd_]J', \,I'." i rika 1Ç1n kredi ,. göndern:ı.eiı:' ; ma komanei-osu fabrika--enJ,ekçilerin Qııilüm_udur. işçi sınJ(ımız ve büt.üri. IJUnıerde:': Çanakk�ıe·nın· ya- , ·, ·�e Yandari, . -yereı· faşizan r.e.reı seçimlerde .demokrat a-· y� sar8rak savaş duru· ilericÜer, yı, lla1tn zorlu müca,de�f!leriyle kiızariıl-. reİ· iai.etel'erinde , S'öYıeı bır. 1-. �atek�tin ığuç ::ıı:azltlin8.sı iÇ,in dayların veto .edilmesi ,emek- muna geçtiler:. , ı . - lan görüldi:J..: <YENİDQGMUŞ� her türlü yolsı,ızıug,8. �başV11.�,.. ,çilertn CHP'den beklemedik•·mış demokratik hakların_ gaspedil�esine göz Genel-:!s.f$e�dlka·Sı Çanak-. �ulm�ı·. �(µ. ¼.;ıt .. beledlfe lerı tav.ırlardı, ·· Cam - Şişe · tekelinin y�mm{l.yaca}ılardıi-. t/st8)ik onların .gümlemin.da, kale'de''Qr'gütlE!tlıyo1., Faşist. başkanlarının. kJme hizmet · . . amacı, �rtık SQ{l_a,_ işçj.le� sacJ.ece de;mokrhsinir+ .. korunması değil. 111-142'- · ·ıer:. -MiSK;e °glde'.ri Yoıdi; Önt ' ettlklerlnl blr daha, -�paçı.k

rının grevını _ ezmekti. Çünkü,- ·Soda işçileri sarsılmaz mücadeleleriyle . işv�renlere korku , salmışlardı, Bunun , için Soda işvereni. , öyle bir şekilde bu g:çevi ezmeliydi ltj, , Çµkurova'1da. 'ça'.lışanbiQJ�rce e{Ilekçiye. :1, . .  �er.s ." oima.l!Ydı.-�U yapıldı dıi, , 900 iş_çi1·_hiç,_'qi� yasal gıtrekçeye day8.nılm�dansokağa atıldı: CHP. hüküme�. ise sustu ve işve� renlerin yanında ,yer al
dı, FaJcat S<f9.a ,işçilerinin• ı, ' . ·- . gıerçek dostla:rı.,:. Onlan,.eirköt'ü günlerinde � ı·Y4fuıı,bır�knıactııar'."'"'-·ı . .  'nİsK DİSK'e bağl� sendikalar·,demoltratik örgütler, ilericHer', sosy8Iistl\;lr Sod8. işçilerinin ' mücadelesinde soiıuna · ki\'dfİ.İ1 v:arol� · c�klannı, açıkladılar . . Ve: .gaz'etemi-z basKıYtl · gir- ·diğinc(e·. Mersin'de. bin_ıe�·işçiniil, emekçinin · icatıliiCagı- yığınsal bir
' ' ' • <O • · :  

miting yapııa<:aksôd& işçileri yenilme:ıniştir, şiµıdi ç_nlar dahagüçlüdür ve . kazaaacakJa.rdır. 

g(itlenmesi üzeriıide ·durq.u.. ; ,· Gecede SGB Korosu' . ,. . devrimci. halk , ,türk(;le···ri ı:ve marşları sötfedi. S6B Folkkır ,Ekibi ct-8 Si· lifke yöresinden oyunlar oynadı. Toplantı büyük b4; C(?Şku ve disiplin içerisinde sona erdi. -ıGerçek Gazetesi . . T�rsus M�habirl.-·. Abdurr.ahman Şahin · 

,Gercek . .� 
·oKl,J-OKUT

ni.n İıaldı,rılması, t.:u,,.m• ç,alı .. ı::a,:ıl,ara sendika · hak�ı . C! JfüÇUJt" adıfrılar. atıyorlar, �österiyor: Yenice'nin yoksul ·o r · taban · yaratmaya çalıŞiyor-� halkı�a ·"dağıtılmak, üiere, ı • k ·· · y�rilmesi, genel grev hakkı, v.b .. Demtrel'_i-fı uyku-· iar: Dahat9nc�k1 <;ieneylerden ,.<Ge"cekondu -ö,nleme . BÖig'.e-
e· . ·�ce '80hibi: · 'A!i KAR / Sor_umfu M'üdür:. Hamit ÇAYL:I ... . . ' . . .,:

sunu kaçıran talepler de va.r! Bay Demir.et- bilsirl ,de bUly.orıar, kt, -M!�K ş.dıyla· ·sime ,'aynlan-arsa.ıar,. faşist . . f,dres: Başmüsahip Sqk . . Tan Apt. 10/1J, Cağaloğ!u � Jsı::ki; devir o devir deguil/· ' · ' · )�a.şlanac'ak b1r sendikalaş·ına, PTT .ve mal 'müd,ürierı'ne, ' / · ,- � · ı� · - · 
A� . ' 

. . . . 
f?osk : S6NAKIN_ .OFSET8askı TarıhJ,:·. J : 2- ,Nis·a.;ı ·,,t9 .. 'i9:: -� ,. , ,· ' '·· ""9ç1l�r ı,ra!ından tersyflz e- YORSAN .kurucu arına, ma- · . · \'_ :s · .•
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Ba{Jışı 

�SİP'e ,FAŞİSJ SALDIRI 
,.... _____ _..,... · ........ -...... ·-

. . ,e SALDlfiPANLAR TEŞK)LA.lANMA SEK.�El'�!lj" AYDOGAN �EZER'İ 
YAR/ILAYIP 'KAÇTILAR . , 

'tilniektedtr . . Başbakıiifa 
Tei!ırat .cc..c .

' Türkiye S6syalis·t İşçi Pa:ı;tisi'nin bir kısun 
merkez bürolarının bu.lunduğu bina, 27 .Mart 197.9 · güntl saat 10.30 Sı�r8.larında, faşist' bir ·grubtin S'ilıthlı saldırısına uğradı. FB.şi.St saldırgan� 
lar, TSİP ·,Merkez Yürüt'-
me Kuru,lu üyesi Aydo-

1ilnan silahlardan biri patlamış ve Gezer'in ka- · 
TSİP N.$'kezinin 8.çıklamalarıria, göre/ saldı, rının Parti merkeZ . yö· ., neticilerine yönelik plaı;ılı · bir faşist .hareket ol:- TSİP Ahmet Gen�.ı Kaçma� Başl{Snı Ba',;ı,a- , 

. 'ğah '<iezer'i _ yaralayarak � kaç;ılar. ' A��i'iyat edi. ien,, ve haleıi "tedavi gör�,��kte olan TSİP 'İ'eşki� 18,tlanma Sek..ı;-eterinin sağlık durumuiıun iyiye gittiğ·i bildfrHmektedir.' Olay şöyle cereyan et
miştir ·: Sabah saat i0.3d sularında ·Parti'nin lstaub'Ul Tepebaşı'ndakiı ·,"'i ti'irıasına gelen saldır· · · . ganlar kapının zilini çal
m1şl'ardm Ayıiı anda, •Parti . bürolarının bulun·, ,  

· rın boşluğuna isabet ederek ağı:r yaralanması.- · 
na yol açmıştır: Saldırganlar. ayni an�. da açılan kapıdan içeri girerek, içerde bulunan .... ...Parti yöneticilerine sal· · dırmışla�dır. TSİ?, yöneticile�yle saldırganl'ar a�. raşını;iaki kıyaşıya bo- . ğuşma sırasında, eilerin- · deki silAh parçalanmış olan saldırganlar, �çık kapıdan kaçmayı başar
mışlardır, Caddeye çıkan saldır:ganiar, daha önceden bir arkadaşlarının dur� ,durul) bekletmekte olduğu bir taksiye · binerek .o· lay yertnden uzaklaşüIar. 

Kalkac�,k, Ayağa \ 
Partili arkadaşları taduğu kata asansörle çık- ' rafından derhal İlk}'armış olan Aydoğan Ge- dım Hastahanesine kalzer, · kapıda saldırgan.3:ar- dı:1'1lan Aydoğan Gezer 

la karşılaşmıştır. Bunun ameliyata alınmıştır. Kaüzerine saldırganlar , si- rın boşluğuna girerl kur· ,lAhlarını çekerek Ge- şunun , karaciğerini de� SEYYİT NEZİR 
. . ' ·zer'e, 1 yöneltmişlerdir. lip ·geçtığini belirten,.Ancak duru'mu kavra- ,dokt'Or.Jar, ameliyatm,ba'yan Aydoğan Gezer, he- şanlı olduğunu söylemen saldırganlaq,n üze- mişlerdir. .Aydoğan Gerine· atılnııştır. ,ıBu· arada' zer'in· sağl}.k .. - duruh;iu; .. A.ldı�ğ�nl'arın elipde bU- ·. "nutı "iyiye ·gittiği .belir- ,

gerçek 
durum 

SOSYALİSTLER 
. . l • 

Yüreğindeki kan Günde üç vardiya Damarlarına citeş doldurur halkın Oldu olası . çptarak fc(şlst \namluy�·.:··-ç;ünde, üı;.vardiya , · ·'"'·GJ'evci işçiye, c�ltikt,;·acıyp;,.· Merhaba, bir teSti �Udik. -.Yüreğinin ,gazeteye akıttığı ter.· · Günd"e üÇ Vtı_rdiyaVul)llmasın bir üye, ö:fk8 daralmasınOf�dır, hıncı örerekt�nlur,ğinin haf�·yıcı- Parti'ye ..' .  / . Ka1i'ı diyor k i  . ı· 

I 

memek -için size hükü
met . olmanın sorumhılu. ğunu -bil' .kez da:hiı hatırlatmak--istiyoruz. Saygılş.rımla,» 

�·
. "TSIP ' TSIP � , 

IJı'ı, lieriıokrasiyi 
�avunanlara 
Yö��ltilmiş Bir 
SııJrlındır · · Bu saldırı faşişt ci-- nayet çetelerinin Parti
miz y9neticilerini kat'.letmek amacıyla d·üzenledikleri kanlı bir bas�· ;kındır. Basın, yayın, pro�paganda işlerimizi?:! yü-. riitüldüğü merkeze bir ·baskına .kalkışan· silahlızorbalar, ··Başkanlık Kurulu üyemiz AydoğailG-ezer'i t�bancayla ağırş;ekilde yaı:alamışiardır.· SöZ konusu saldın, faşiSt cinayet şebekeleri. riin özellikle son bir y'.1.1 boyunca demokratik Jü,çlere yoğunlaştırdık
l�rı teröriın bir pa:fçasıdır, ' , Sal'chrganlat ·· benzeti · 01aylarda ülduğu gibi E!le . !eç�effiişlerdir: . ; . Ama,sO�yaiist .· bir par.ti.ye' ve /YönetiCilerine ldinı�lin ş,aldıracağı be11idir. Şiın-diye değin pek Çok · ile·:r:iciyi, ' devrimciyi, · sosyalisti hedef alıp · katle� den faşistler, ·Partimiz 

. .  Asgari
•• � v' . - . 

u·cretler Yükselti lmel'i J' ' ı  .. ,, .. . . . . . . . ,. ' ' " 
t\56A�lıUE[ıt4 · MIK.Tll�INVA FAZlA JJIY.fTff?lıE .. .. , 

7 . 

.. 
. 6m i>E 'PİNO�t'.ı>EtJ �,4H�fT ' ·.· . ·. . 

�· 
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. ,, . 

' 

\
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Asgari ücret Koinisyi:ı-' · f<atılmad·an, yalnızca· ıken�nunun çal ışmalarını· sür- dlsini geçindirecek· ,kadat"-dürdüğü şu sırnlor-da, boş-. aSgori ücret veri lmesini!')'.ta DİSK olmak üzere, bir- yanlışl ığ.ı belirti�mekte; cisçok sendika ·sesini yükselt-( /.g9ri . ücretlerin tespitinde:me:kt-e, önerilerde bulun- ·en oz beş kişinin' geçimiiı- i. . ' ma·ktadır. işçi sendikaları. ; sağlayacak bir ücret be-aWf)ri ücr�t uygulamaSının , lirlemesine gidilmesi 1Stenboşladığı  ·1963 yıt ında·n bu mekted.ir. yana, ·Ücretler,in hayat pa- 'öte yondan işverenler:, . .halı ! ığ ına oranla, çok I az bu i·ki talebe de · kç:ırşı, cık·. -yO.k·se ldiğini bel irtmektedir- ma,kta, e·&k·i UYsı..iıamönınler. Asgari .ücret tesPitıinde, sürdürülmesini istemekte.fiyat artışına denk bir artı-- dirler. Bu; da·, asgari ücretşm getinllmesini istemekte- ler ıkonusunda,, fşçi ve iş- ·dirler. veren önerilerin.in uz· laş-

, 

. ık irnyı - ödeyebileceği ger,çeğ i  ortaya- çıkar:. 1963'ten,bu yanp, ücretler 6 kez bü)'ü�ken, Q'ide.rlerfn ortalpmo15-20 �ot büyüdüğü göz. ıenmektedir'. Günlük yf}v·İ'Tiiyesi ile «260 gram p'i:ıyr)+r, 200 gram zeytin; 2 eık·inek '{8- _250 9ram okııymmıaran ve asgari ücretle çalışan biır işçinin, başka giderler l,çin cebinde tek kür'UŞU' 'koıi-nClmokta-dır. Bu . durumdd, beş kişi'Hk bir a i�. lenin g�oimf içh1 -asgori ü·c� r8tıin en :az 9000 l iro olma:-A,ncaık son ıyılla.rdc:ı fiyat- maz bir nitel ik kazanması- sı g erektiğini savunan bazı . larırl füze tıızıyla yü:ksel<;li- ncıı, yor .ocmd,ktadtr. işve- send!kÔc'r ıc:ınn bu . öneııisi · �ini ve fiyat a,rtışlanmr::ı Sb- renl8'r, «daha çok ,kör» gü- dahj,)ş-cf!ercin· -1-1963't&ki �·nunun g_e!miyeceğ-in·i beljr- dÜsü:v.te, gefçek gedm · ırm Q'ücü -dÜ'zeyine Yü4(�0i-1en· işçi seri9Jktarı, «Eşel- şartlcinylo . bağdaşmayan melerini: . s�ğ l ıY1,mama,i<t9-ı1;nobil» (o)'nak-m€r'diven) öneri lerde . bulunmok�odrr- dır,;/· · sistemir11in uygulanmasını lor. . Asgar! ücret tespit ko·Savunmcrktod ırlar. Bu sis/ Mevcut h·a.yaıt şartların- mtsyonunun sOn catışmô. teme göre -ücretler, fıiyatıa·- da iki ·oda bir' evin kıtrası i- la_rını yap'tı�r, şu  gün !8rde, rın yüks�lhşıine parn�J·-010 - ı 9in -.248 saa1: ca· ıışmok ge- i:Şçiler, . ke'."ndi .. ğnerıleriyle ..rok s ık  s,k aya,rıa,natJ:ilmer;. ,rektiğ/. göz önünde · -tutu- · işverenlerin .ısrarılan ;ora-· tedi.r. Bunun yanında, tilir ' l urs'o, bir jşçi ai l�+nin bü- Smda; ısdsVaı den'IOkrot fıü- \. .işçin�n b�kmeılo _ _yüküm!ü fôn bir� a'y 'boyunc'a hiçbir ;Kümetin •ntıs!ı bir orta·lama , t·,.o!dugu · k ımse ler hesaba •şey yemediği takdirde bu . (? ! J  yapacağı-nı merakla _, · · ·1 l:r - - · ;  . ·�ır�- liY!)tlÔr, ' .. ·. · • 'İAPILAN' ZAMLARfYETERl,jZ Bl)LAN ESNAFLAR DİRENİŞ ı<ARARI _ AL'DIL'AR
·ş-
o
-, ·ı_

ör
_l_e_r-in-. -ve.,,.._ ·-E"""s·n'-·· a""'f-la'--,,r��n�:.o-.i--r-'-·e-o�.,_ış-,i .-___,_- ,,

Emekçi lere Karşıd ır .. · " · teşkilAtlarına ve üyele- , ,rine sürdürdükleii s�l- 1ı:Iırıları Genel Mer}tez yö . t 

YILDIRILAMAZ · Yetmedi yüreğin} boşÇlltmaya hainKalkacak ayağa," çetiiı .bir kavgayla selamja"yacak HÔyOtı, gün'de- üç v.Ordi'{a. · · rieticileri · seviyesine· v8.r
· son ·z�ar, esnafların ,sattıkl"an mallara ve gördükleri hizmetleriylefazlas,yl_a Yansımıştır...,,..yaı:ii, . esnaflar .soa . 'zam-·hırdan,. i:loğrµdan doğru'-,ya· her hangi -:-bir zaraigörmemişlerdir. · Tam ters��---·:pisbet"en �arlı: çıktıklan, . eŞas zam.Iannçok ç!ılha ·fazlasının tüketim mallarına ya'.nsıtıld.ıği · ·söYlen(ı'bilir. Bu-:·
na rağni8n esnaflarınk�den1 ne· isÜyecekl�ri
ni bilmemeleri, iericile·rin Ve patı:Onların fstismarına kapı aralamak-

Geçtiğimiz ·haft'a faşist saldırganlığa yeni ·bir · palka'eklendi. Demokrasi güçleripi yoğun bir salfürı altında tutmaya çalışan. faşist hareket de�okrasi mücadelesinin en tutarlı militanlan olan sos� yali.Stlere· yönelttiği canice eylemlerini Türkiye Sosyalist· İşçi P.a.rtisfne çevirdi, Faşistler iktidara tırmanmak için geniş bir,, .. plan uyguluyortar. Kamuoyunda kendilerini sılb:. yönetim .de dahil o)mak üzere · hiçbir gücÜn duf:ctura:�ayıiı.ca:ğı .in�I'ıcını yaymak "istiyorlar. zateıi "· ekonomik Sıkıniüa.r içinde kıvranan ha.lkı cinay·et 've ,terör�e bezd'iiip ·· otoriter bir rejini -ararfraya !sevketmek istiY'örlar. � -·- -� , , .. Faşistler-in bı.ı· amaçlarının önünde Sosyal de� mokrat CHP hükümeti ciddi. bir engel değil. Çfuı.kü o ne faşizmin · kaynaklarına ·inme cesa:reÜhi ·· 'fkendincte ·buJ'abiliyor, ne de faşizmi " "emekÇi halkf ;;!,'.teŞhir etmeye niyeti var. Oysa sosYaliStıer türri'; ı . ' ,_ . ., . . ' . ' ... . ' ' ğüçleriyle _ faşizmi; sen:nayen:ir;ı. bu kiı.nlı diktatör·' Lüğ,Üriü�.en:ıekçi ,kitlelerC.gösteriyoi, · teŞhir e<.İiyOr. . .Faşizm ' "tehlikestniri, bertaraf ' etme;nin ' tek YQ.lu= .riull tühı d!;lmokl'asiden yana: güçle_rin birİiğinin.s8'ğlanmasirtd'an geçtiğini aniat'ıy'orlar.�,Ortlar b'u-" 
n.tın-.. P.a:. yetµıeY:eCeğiqj faşizm tehdidinin ortadan

' 

1 kş.ldırılm�sın,�n. onun da}'andığı sını��aı temeHn ·yB.ni tekelciliğin ortadan kald�rılması ger�ktiğinikitlelere 'gô'ste.riyorlar: . ·. ; :· '_ _ : ·: ışte l;m. y_üı;.d�ri faşİstl0r önce işÇİ'" sı�ıfı , soS�,jalistıeiJni bertiira( etmek, etkisiz hale getirm�k listiyo_rla�: FaŞisÜ�I'ln Türkiye SosyaliSt iŞçi Pii-- · , tiSini kefıdileririe hedef seçmelerinin· n�deni de 
t ' ' ' . pu. . , . , . 
\,, .Am8. ·bÜyük bir. ya�lgı içiiıdel'er. Çünkü so�yali.Stıe:Csömürünü_n·baskıların ortadan kalktiğı biı .k�l:"deşii� toplllniu :kurm� içiri yo\a çıkmış bul�:. · r.ıuyç>rlar-., Bu mtı.cadeltp\n ne kadar zor ve kahıı;l�çılduğunu:ı;ı bilincindel�r'.'. Ve her türlü mücad�ley� kendilerini hazı:rlamış durwndalar.. Faşizmin 1 • ' ' . • <  geriletilmesi sosyalistlerin nihai amaçları yolun.,da.. s�dece baı;ıanI111aS1 gereken bi:r' adım; İş oraçı8,.bitiniypr,. İşçi :sın_ıfı ,kehdisiyte birlikt�- t\im insfin::\}ığın_J�rtuluş� i�iJ.l ��l��ıyor. Ve· ·QI_l.un,?u amaCı-nın _ çnµnde .hıç.J:ıır gucun duramayacagına ta_rih:de.fı\İ8,rca/tanıklık . 8tti. · -7
' . . . / ; r . 

'" 

duğu açıktır. Parti bina-:� 
. , ' �ı:p.a gelen saldırganla-�rıh amaCının, iÇerde buluhan Parti yQneticilerine topluca saldırrq.ak olduğu belirtüerekJ geni� poylltlu\bi_r ·katli�ma ni·1yetlendikleri açıklaµ;ıfi�ştu:. 1 Yiİı'¼ , T�tP ta:İ-al�da.n. yS.pıia.n . . �çıkla::. r.riaya ·göre, · Gezer'in za: 

_.... ,f . i 
manındA miıdahalesi, s�Idırganları� plŞ,nlarinı bozml)ş., paniğe' kapıI
malarına'yol Eİ.çm.ış, böy
lece saldırının büyük boyutlarda kayıp :verdir· 
mesini önlemiştir, TSİP'e yapılan saldıri üzerine, .. Türk�e İşçi ?aı_i.isi__:BaşK�nfık Kuru·lu \ j.iyelerinden Yavuz üntiı. Osman SakaJsız, Gündüz Mutitiay, Parti m�:r:kezine gelerek geçn;ıiş olsun dileğinde bu· lunml.lşlardır; T"iP Genel Sekreteri. Nihat' Sargıü . .  , ' ' . ve TEP Genel Sekreteri ,§aban Ormanlar de. telefonla -ge<;:miş · olsun- dı� Ieklerini iletmişlerdir: Bunun y�nında DİSK, , TÖB • DER, TMMOB, , ·  · ....- . ,\'."P, SDP ile birlikte · ·çe-"Şitli · . .demokratik kunı:.-� -luşlar; sendika ve . der'n0k :şubeıbri:· gönderdikleri g'eçmiş olsun _nıesaj la;rıylı,ı ·saldırıyı. şidı;letle '. kınaımş!a.ı<!ıF.-

ı, -kan'·a şu derdi. - , , -• · Itelgrafı gôQ.·. 
.. silahlı zorbalar bir lusım\ merkez i bürolan_mız�n bulunduğı.i binayı · basarak merke'z · yöneticisi arkadEl,şlarımızı tabancalaria ·: ta'.-�tnak 15- : .temişlei· ve·' Bıişkanlıl;c K�rulu ·üyelhiz Aydo� ğah' 'GezEll'.'i ağır y"arala-. riıışlardir: Faşist cinayet çetelerinfo , bir siy�sal :t,artihi,n, -"lherkezine gü-1'j:ıegü"naüZ · pltınh. s8.ldırı·düzenı�m�leri-. faşist te�rör ve tehlikenin ülke:, . mizdeki tümı demoki:a-·

'1 tik güçleri ine denli tehdit ettitinin bir kanıtıdır. FaşistJ,etin deriıok·ta.si saiıi:l.nna yönelttik·leri diğer.saldırılarla bir·likte' bu olay, sıkıyönetimin ' faşist zorbalığaçare olmadığının somutkanıtıdır. Siz dahil ol"mak üzete hükümet- yetkilileri faşist .terôrün 'n�reden kaynaklandığınıdçfalarca açıklamışsınıZ·dır: Bu cinayet şebeke-
\ \ ' . lerfnin üzerine radikı;t..lbir şekilde gidilmetj.ikçe demokra.siyi sav�nanlann tümünün hayatları- .

nhı tehlikede olacağı açıktır. Deffi'okrasiye . :y9-rieltilen tehdidin önlen, m�sinde "artık , . �olt ·geç,. denilmesine may:dlan ver-
, ' • 1 

q.irmışl9:-rdır. J Biz, ;faşist--saldırı mih-�r:��������::�:{:. 1 a yöneltilen ' saldıİ'ılan ,önlenemeyeceğini' efalarca belirttik. Üst ,k:'ademe yöneticilerimiz'e
1yörteltil8h bu kanlı saldı�·
,ri' dedikle!'imizin dçığru'Juğı.İnu bir kez daha kahıtri.ımıştır. ' Üstelik Par· ;Pmi� faşizme· ka�şı • l{a- Türkiye Şoförler ve O- rinin istiSmari.nal l;ıede.f rar�ı ml,icadele . yürüt'tü- �ijlobHc.iler Derneği'nill .oluYorI�. Şoförler �r,-ı �ü 've zorbalığın k0.yn8.k• ve Esnaf De.!Jlekleri Fe} iieği, . . baş_kıinı Hü9Jllet·' ia:nnı:. devamlı a'.çığS. çı- derasyonu'nun aldıklaiı tin Tiyan,şan, patronlar,-·{(ardıitı. içill Parti Met- 4 günlük direniş karş.rİ1 ıa çok .eıkı. işbirliği' ·olafı.itez k�demesine yö_rrelen esnaflann , zaml'ardan ��· .QI\ı.ardan çıkıl! sai,la-'�u. -saıç:İ.ınyi _ yad:riamı;,� "Ş�ıiyetçi olır).�lannQ1tp y� "-'birisidir. AP'hin · ve_:ypruz'. Bu I saldırı 'aynı 1.Q.eğil, Zai.n·· fllryasındah" · :g.SıiCiletin esnaf derhekrama:l)'.tla, g8rçek �im- '!"fdah,� fazla pay a�ak. 1- ,,.·1enpin" başında buluna,n'.likleri her geçen gün · - çi.m$.r. Bu yüzd�n bu ki- ;lşbirlik:Çileri, esnaf' kit�daha açığa çıkan faşist- r!lr gertcidir ve emekÇf. Iei,iıün �ık'�İannı ve a
lerin dem?�asi s.afla- lere ��rşldır. · ;�tı_, sıl ·n;ıücade18 .e.tmesi germa Y?nelttiklel'i bir KüÇ4� zamJ&�ı .Yap�� tek�n. hed�fi. saptırmak 
1
s�ld1!1dır. Ve kimin fa. ve 944�an ka�ı;ı.nç. :S.�t ama<?iyle. -dir.eniş, kışkır/şızın:de.n . ,çıkan yoks,a, larall tekelci seıınay�- t'ıcılı_ğı y'apınaktadırl�r. kim demokrasiyi savu- <lir', - büyük para biı.bıi'- �naflahn· taleplerindeiı 
nuyorsa,' artık gün ge- larıdır.- .Zanilarm . fatu· patronlar hiç rahatsız çirm�den .. ··fa:şist zorbalı_:: rasın� _ ise işçil�r, :ve' e· . olriıuyorla:r. ğa karşı güç ve eylem m�kçil'er Ôdemektedfr.� l,,unun nedeni a\;İktır. F.�ne yönel:meli_dir . _ler . .. · Pa;tronla:rla ..... emekçf,; _ÇüukÜ· esnaflar, . ·sattı_k-Ote yandan faşıst te-. ler ·aI'asında�"i bu çıkar 18.r.i. mallara: yeni zamlartörün sikıyönetimle ön- çatışmasında şoförlerin ya:pılmasıw ve bunun "e.-_ıe11eceğini sanan hµkü-. ve esnaflann yeri, emek- niekÇil"ere' yüklenmesini 'met, sıkıyönetimin zor· çilerin saflan ·��ması ge- istiyorlar . . Bu haklı bir balığa- kAr etmediğini rekirken, onlar, kendile- istek . Olamaz. Patroıµa� görmelidir. ,Terör olay- , rine daha çok pay iste� .nn ,cebinden çıkan hiçlarlnın ardından devam- ·mekle, emekçilerin sır- ..:.bir- şey olniayacağı · için lı MHP'liler ve ülkücü- tınJ(yeni yükler yüklen- es;na.flann direnişini }qş· 
ler çıkmaktadır. Böy- mesini savunmaktadır- kırtmalan, yeni zam heleyken terör .önleneme- .]ar. defirµn emekçilerin ge-.diğine göre; terörün :· Aslında, -e:s�af.lar�v-& _li,rleri:ne �-�l'ieceğ�ni,kayn�klanrii kuruimak· taşıyıcılar, P.atronlarl� 1 göstermekt!;ldir. ·tan başk·g, ·. çilre q.!._�8.dığı 1,işbirliğİ halinde., olan· bif: - KaJdı ki, tekelcilerin ·açıktır,• . . J"' kısım . . �ernek, _ .y.öneticilEt;: ,. çık.arlan _için -yapıla�!

',.

tadır. ,Çıkarları bakımından,--bütünüyle· patronların kai'şısında ve emekçilerin y8,t\µlcia olıtjası gere�en bü}'ük e"şnaf kit!esiıtin içinô.e bulunduğugeri bilinç düzeyini v:e'"küÇ'ilK inü1kiyett3 olan tutkusunli isti'sm;.1:ır �engeriÇi tekel ,çıkar1,n ·bU,· gün esnafttin em8kçil8-
re karşı kışlmıt:m.ayı ba·· şanYorsa, · esnaf örgütlerindeki · _gerici · yönetiC:ilerill:. aracılığiyla . ·bunubaşarmaktadır, Esnafların gerçek . çıkarlarının emekçilerle . birlikte saf tutmakta olduğup.\l onlara anlatmak ve g�riciliğin etkisinden on1aiı. kurtarmak olanağı vardır. Ye o zam�n esnaflar', kendi çıkaiiar.ını patrorilann de· ğil, emekçilerin korudu�m,ı anlamak imkanını · Qultıcaklardır. · Bu yüzden, esnafların gerici direniş -kai'a!lnı emekçiler onaylamıror-..:J"ar.···:- 1 
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