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" BÜLENT ECEVİT Batı yardımını baltalamak istiyorlar,, dedi.

Çalışma Bakanı Bülent Ecevit dün tertiplediği basın toptantısında Ereğli Demir Çelik
Fabrikasının yapı yerinde çok kötü iş şarttarının uygulandığı şeklinde haberleri yaı
lan lamıştı r.

Ecevit Amerikan MORRİSON şirketini savunarak şunları söylemiştirı
" Ereğli hakkındaki iddiaların ne kadar asılsız, mesnetsiz ve ııübaliğalı olduğunu
yerinde gördükten sonıa aynı kaynak tarafından yapıIacak yeni iddiaları şüphe ile
l«arşılamağa kendimde hak görürüm.

Batılı dost ve müttefi k le rim izin kalkınabilmemiz için bize yaçtığı yardımlara karşı
Türk kamu oyu önünde şalplre ye teıeddüt uyandırmağa çalışmakla bazı çevreler fayda
€lirüyor olabilir.....
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St_-:Aü,il .' a".-' .,-:. ,.': ]J.".-
]iudı,e ,b l_]1uı ı,::k

Filtir l*u!.,Lipi er1 Federasyoıu
Gene] Baskanr

Sosyalist 3ençler yani bizler, i!ü.ı,lciye r de sosyalizııin hal_kla be
raber kuru]aca:İrnr bil j".yorrız . ,ıaf ktan ay::ı_, 'cc;ıelde].. ],:oi]rıus c.i3.Z

ranısların, ]rar,.galara11 bizlere, hail.rrnza ya::ar get-i-r:ııı:yeceii
açr}ı';rr,. Gençlik ı,e a.yd.rn yrllar.d:_r, hep ha}l:rn Jı.:-r.lı_sın;, çakünlş,
on,.in giyini_ş,j ni, yaşayreın:. 3,ac1:.r:Zemas, ]rre:: z amayı her çabasrıda
oada,l:, ayı,ı d,Lişmüstür. O,ij.nlıi.i_ hi çb i ): zarl.il:n ten--1dei:i 6trçekJ_era e-
ği_ienerıistir.

lÇ.g'Lİn biziıı en b iiJzü.]ç g.ör.evi_niz, 'l z,li.pp4 r,_er-ıçlj_kll , ''1ıoynıı k1r,aı,at-
1ı al,ıdrn]l ,bakrnından ayr.r o i_ C.,_:ı".1,,,ı.,11,1 2,ı_ı 9;ı.-1,3.ıılei. j.;ııizle Ce ha].ka
gösterebilrelttir. ,';şlk bı-ı iki üa'ıı;..kaiıa d.a j.ııa kar;_ır çlÇ.l=1.r.
Bu ]<aışr çrkrş_-_:ı yü_ze;ydelti_ nedeni bcJ k'r çcık suCan ol abilir,. A-
oa tene 11nd_e ll,:.kmek I --vısı,l , '1a,laı,ua ::avi.i]sail nede rıleri. yattığı
açıktrr. i]alk b,-ınl aı: ı ıiı ciyfrlın ıı - ]§arş ]. ç]_kan iıısanlar clarak bilınek
teC.ir. Sosya-list Gençler, bunlar.:ı:, kendileriıden ayr1 o}dukla-
rrn ı , kenCilerinin daj na hı.ıi};1e- ber;:)rıe r oldu.](iaran1 göster.ebil-
ne_Lidir"

I-lunurr :,,ç-ııı e;öz öninle tı_i'ıi;lmasr ı".3 } ı_,.1i1_31 s orrr:;lr j_ e;,ıle, .1_c1'iııı]-zi
bun]_ı.ra gör,e s ı-ı r c}iiı:ıe:ıı j_z qe::,.];en nclı,i,:1ar -.raz"dr.c.

_ İl:k.Cr+, .,a.].-.':. , i'oy" ı:no ',,_:iı ,,,_'ı l:..]z .:a:1 lı_.t :,Van 1:. jCL l(

so}ra}t gösterilerino, soiı giinJ_e::,de oiCuİ,ı-, ;i_bi l] a--_b ı}:i,ı.ıı .ıe"-ı Ba-
j<an]_a.z,r isti'iaya ça,,;rrna,ya ]ıatı"] aiı:,.:,rrz. loğruclıın d,o]l.ı.irya hııl,kın
s oru,nu. clnıayan, onu_n 'lElijiİ_]jiil rre ltlAĞI].3TZLTii'' ıia..ıasryla; on..ın

]/asana ]iavilas],yl,a, do';i.u.riaiı ,] c,_1ı:.u.]ıa 'o:,,ilı_ntrlı o1l:raya.n eyle,ı l-ere
girj,ge:,leiıiz. j]un],a,ı:: i-ı ilicbiı;,, yal.a:İ.1 oJ.:ıajrir gi_,ıi_, icabriıc}a
.:'.' -!'z .l j a,'.l e ,ja.,1r,bi.l ,_ 

,

Yeıpaca|irrnrz elıleıılei, ]ı:.. 1ii _.,l,_.. g:iz.ıiı;: a,o:l i.,r..,:s.j1, onı_i b1:: an of su,n
Ciişü.ndüreı e]ileıle.] o];ııa] ı,_jr::. 7e ]ıa_l_iı an]_anaJ_ajaı. ki, sosyali.st
lençler şimd:lye do]i.lir -| ı-ı_rıı*:, i';:_ irençJ.i lıi;en ayrrd.-ı_ı:.Ve da"iiııı 1,:e n-
cl.i slrrr,a J.a:ııı:ıd_a_ı:_ı:-. ij:: Jıo.1_iir,,, vt,.:,:."]_e :ı i,lii elr1.,:ııı, "..,iseyln l;r..ı irn

ile l.Lı:ııe t _l, l.i Aı:lı C.os i}a_ı:ı_ıı -.nnk:ıra'c]ı:n İ s 'c;ı nb ı;.]_ ' ı. ]:ı".]-z Ço-
rı-ra1,_r j,ı:Qi 1e 1e be.ı:,i.ıbııı _:",i.i, iiıııc 

'l, 
e ı:, j ci.r,.

Uzeı: j nde özeııle du,nıamız gerek_.n ik-i nc-i. najüte, sosye"lizmln hal-
ka verj.lecelt biz, liitu.ı" o _]_nadr,],rdrr, Sosya}izııin ha.-},kla beraber
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ve hepimiz için kurulacai;ınr ı:i}di|3iııiz an l'Bilillse1 Sosyalizm'l1
billyoruz d.enektir. I(öyde bir evin tuvaleti-ni badanala"mak, gece*

kondud.a otr-ırarak göreviırizi yaptr]iımrzı sannaktan tııtun da 1(r-

zılaytda topluır poli_siyl-c çarpışmalt, tutuklanınak ve k,i-içük lça.hra-

nıanlık]-ar peşinde koşınağa kadar hiçbir eyle:.ı sosyalizroe yarar
getirieez.

Ve bu t i-i:: d.ıı,,ıranr ş ],ı.rrn i}k beşta kendimi_ze çok zarı-ra olur.
Görevimizi yaptrğ,,mı-z kanıgına kap:-1ırız. Xu, bi-zim devinmemi-
zi du.rclurur. l:,,rtrk kendj-mizi aSamaJılz.

ija]_kla yanyana, örgij-t ve eylen :,_çinde 1nirü-yece ğiz. }ılmadan yü-

rüyeceiİiz. Clençlik, ancalı bu yoi,la sosya]_i:r,ıe bjr katkrd-a bulun-
rııuş o}alıilir. l/e anca]r bu 1o l1eı jıalkla beraber olabi}ir.

Bütü.n ı,ilrj_r iiulüpleri_ .|'e.lerasyolju İyeleri bıınu böyle biliyor_
lar ve bı-ı yo}da yeni eyl_eml_ere yeni beşarılar lcazanacai;la.r .

Dx\T.İi{Cİ İŞÇİ sşm İKALARI E 01ii;,ED]j:iJıSY0}l1]

](URUI-.,DU

TÜF.T(*İ S ı in işçi slnrfı_nın çıkaı:larrna aykırı tutumun,,, tasvip
etrneyen f? seıdlkanın temsi}cj.feri, yeni bi:: işçi konfederasyo-
nu kurduklarını açrklaroışlar ve yeni Federasyona DEVRt]JCİ İŞÇt
SEjirDtIiAT,AeI KO],l1,ıaDr,]RASyOtrU (DİSli) adrnı vermiş1erdir.

Yayınlanan ortak bildiride r;öyJ_e denilnektedir:
t,konfederasyonumuz, işçi sınıfınrn ekonoııik ve kültürel kalkınma-
s]_ ve yücelmisi için çalrşacaL:trr. işçi gınrf1nrn kendi sınıf
bilincine daha hızla e ri_şrnesi için iınüne dikilen tiirn engelle-
ri krrara.k emeğ;i en yiice Ceğer sayan blr açrdan eğitiııe büyük

önem vere ce lct ir . 'l

Bildirj-d.e zafere ulaşıncaya dek b,|itün güçleriyle çalrşmaya ant

içtiklerini beljrtcn sendikelar " [şçi srnrlrnın hizmetinde, Tür-
kiyenin her b akrınd.an ba!ırıısızlrğı, özgürli_iğü ve mutlrıluğ_u için
yola. çık.bık.Zaf erj.miz, liirlr emekçi halkanln zafcri o1acaktır,]
deııektedirler.

Bugünkü durumuyJ-a 93 birı işç-iyi terıısi"l- edebilece}ı güçte olan
Dİsli, e kısa zarrianda b r:i.\ük katrlıiıalar o]_nasr be}rlcnnektedir.



Ahrnet Ali Arlı
}'iür l,rY]i Üyesi

Yeryüzüi.. sömüren, sörtjirülen üliteler,.. S öınür"ülenlerCe n yurdu-
nuz.. Yıllarca clörıen o3ıunlar.. " ka-rşrda halk.. ve bizl.. Biz,
böyle 't--. ir o.ı:ta:ı içincleyiz. Bu ort aııı içinc,e ui3raşnalc-l;ayı-z, uğra-
şacağiz. Ortanr, crtan içindeki işleviıııizi iyi görmek başar].m:"-

zr_n ilk koşuludıır.

!elli bir eğit jm biçir,i uygulanrnı-ştrr yıllarcl:-r bizlere. Yı].1ar;
Crr belli birtopluın düzeni işleti_lniş, beyinler belli bir yön-
de yıkannıştır. Var olan ilişkij.er d.oğal, insanr kiilelcştiııen a .

o1gular oTa|,:an gös*erilniş, yrğinlaz, kendi yaraırlarrnr gö:ıme o-
1analılarınd eı ızak tutulııaya çalışrl.ıuştrr. Yığİnlar y§rarua 01-
nayan bir dü,zeni süraiirıneyi anaçlayan bu" çabalar bütünü, toplu-
rıun lıer da1:_nr otkileııist j.r.

Bıiitün içindo, kurulan n6zele gonçli]i örqi.itlari de anıaçlanan nito-
liğe uygunciur. Ör.<|itler gençJ_erin gerelrs inne s iyle deği.l yöne ti-gilerin C.ürtüJ_eriyJ_c kı_ırul:nuş, işleylş biçini örgiitlerin etkin
n lniamas]_n1 sağla;,a651Ç lı i:r u_ş t alr]cla C.iiz enlcnrıis t iy .

iiiyi.ik gençlik kitlclerini, tcnrsil cttiklarir:i gavunan örğütle-
rin yönetiıır örg-^nleri gençlik ve öl-.renci olııı-yanlarrn kararlarr
i1o o]uşınakta., ıonucu en azın4an isi ı-;2Ş1691 uzalclaştrran kulic-
1er dedikod,,1ar belir,lernıkteci::. ianj- ,Leme1 sorunu örtııık, bir
kenara itııek içi.n ne ,lenli qe reksi_z, çetre,iil oyun varsa heıoi
tekııildir. Ve bu sözdc örg|tleriı yönetiro katlarryla gençler,
öğrenciler arasırda en k;içiik bi-r bağ, blr ilj-nti yoktur. Böyleei.
bir ceııiyetçilik oyıınuyla gı:nçler b j_r ıü.re asr1 sorurıdan uzak tu-
tulab ilınişlerdir . 5611ı.çta9 bu tür Urgiitlerin ne kaclar göz daldur-
duklarrrhallt 5öı;ü,nıln no ka4ar iyi nlclu-klarr ise beebellidir.

Bizler, tüm bunlarş karsrn clanJ_arrn, Cönenleriıg farkına vard.ık.
Varacaktrk, çünkü bunu taı:ih zorluyorclu_; tarihin ı-ikışı bu yönde
idi. Bizler, a:ıaçlanan işleyiş biçiınini yrrttık. Yırtacaktrk,
çünkii ülkeınizin s onı.ı_t koşı_ı_]_lari '|ı ı_:rıa zorlı-ıyorclu bizi. Sonuçta
biz}cr, yag]-nlar:.n gi;cünij gtj::cl_iik; yli,.anlarr-n, tiimün, t op J_urı,-rn
yarar]-na bi_r di.izen anacladık.

Dernckki blzlcr, bugi;lnki.i artaııda apayl,a nitolikte klşileriz. liz-
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1er, büyiix bir işi başarnaiı amacrnd_ayrz. Bu yolda yap a ca.,,"; rrn:_z

ilk iş gençlik }iesiminde, öirenc i ke s-j_rnind.e adanalırllr örgiit-
1eniııektir. İşinlz ,?erçel.iten ci_d_dicli:.. Başarııak için, ör,liitüiı.,Jz
öte kj j. sözde örll.i;lerden Jiesirli.:le .larkl r o]acal(brr. İçlclıişi
f a::]çlr olac_,1r, ör,genleri f a.rklr olacak, çal]-ina yönteınlcr ı- :fark-
1r oJ_aca.k, örgütüırıiiz biiı,-ij.niiyle f arlçlr o_1,acaktrr. Onlardaki gev-
şekli"; }.erinc slkrlrk, 'rjzd,en uzakL:: şma yeri_ne öze sarrlma ola-
cait; d-ed:ı..coU, 4ç)İi.1 iş, kı-ı_l i s degiJ_, açrk tartışııa yapr la.c::ıkt rr.
[l rg,Li t ürni_i z " örg,ii_tçe, örilüt,"in ye,i;ki.li örgenlerince saptanan bir
eyleme BÜT iii[ÜYrE yönelecektir, Zaten öı:güt lenmeikten amaç d.a bu'
dur.

Örgü-t i-çindeki tutuırunııız, ör3ii,te karşr tavrrmrz da dte}<i ö:_"gütı
lerjekİnden açrl:ca bas]cı. türlii o1ina.]t zoruıi]adı:. lr:,i,: bizle,ı.-
den, iiyelerCen ayrrk, soyuit bit şei/ Ce:]ild_ir. 0rgü.i,, lılzlerd6n
oluşur; işlenesinden cle her ij:ie sorluıludl-r. İ]ı:.5i_it, topuinırzıin
ye-ptrklarr;,la işleyecek, işJ_ev:ni yeri_ne ge,tirecelrtir,. İ.,:gütıin.
hc,c bi-rirıj , her ü_ye }.Ğt}ri.li brl;enlerden iç is betek, iş öne],me]r,
iş yapiıı.üi zorı-rnc]adrr" Ayrrca, davran] şlarınr örgütiin b"Liti-inse1
işleyi,şine i. J.dı_r-rma]ı zorrı.nd s. oldu-ğıınu- da kesinl.i]ilc bi]. j-ncine
yer ie ş ti,rne 1:ı. _'.,i_r, ,

'İşte a.rJ; _.:daş }arıiıı, içinden çrktığrnırz, içindc o1dı_ığ.mrız ortamla
b,ı-',.nl ar lcarşılaştrr:.lf nca an'l_ar:Lz ki görev iıniz gerçekten giiçt j-ir.
Bizle::c]e yırtarak içinden çrJ<,bığııırz işleyişin etirileri, ]calrn-
trlarr vardır, Ve bizi a.rnaclalr']r.iıırz niteliklerj- }çazanmatrtan al:
koyacak pek çok sebep yaratılııaya ç alrşr i_niakt adrr. . Bizler eski-
niır kalrnt:_1arrndan 1çi.rtı-ılıiıa, ]eenc]inizi gelişti.rnıe süreci i.cin-
d.eyi-z , Biz\et, amaç ladıklaTarnıza ulaşabilnek için gittilıce I',jj}J-

DİüitZ_İ AŞt,lA]i, yenilernek z orı.nd.ayı z. Bunlar gü_ç o}ı-ıasrna 8üç. .

Ana, teıııel §oru.nun farkrna varabilen, Co:;ru bir anlayrşla işe
koyulabilen bjz]er, göreı,,j.miz_i bütliniiyJ,e BAŞARACAğirZ da ! . .
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1ITnTü i^,-l r _-] !!Lrf VAR. ".,.
0z. ürliiğü için ç arpı ş..ii]. bir 'ı-rf]<e .,lı]]_n al,ı,ır1,;ıc,,ğı iı_Lcr

beşırır. Oza,ürJ-üi< vı, b;ı,-r,:nsızf :- it u.-';run.:. çarpls:ln bi-r ulı-ısı-ıır ya-
p:;lı,jy, c,-,ı!,1 hiçbi.: şl;,. ..1oirtur.

ia 1rnısız, soslr;-ilist , saiv,]Şç1 vc lıi,ndi Jrolı_llır:. irendi çiz-
nıek istc;r91 bir til]te VIETli.A.:. _Lat. biı i":1lre )ııiyiilc bir s.:.1dı;.3;iı]
1.; }t:ı;,şrliarşrya,; b ııyülç bii: s,..,v;ı.J 1ıiicii al.nr z:-ı,ı,ınd..ı. Cj mll.lzzan
e]toiıııi]< ka;,1;1i;1 ir. oıc].n bi-c salıjrr;-,:,-nf a. Aiııa }ırı b,.,.1ü.k dcvi;ı
Vietnaiıı ve benz:rı ı-ılkel:r iı.,r;:şısı nda bışaı.ı ]r;ız;ınnıa oJ-i.ısılrğ:.

o}dukça za;ıf . Da]ıa önce de 'o,-ı ;: ü;ı,-ı,lt gLiciiiıe' k.].r!ı 1n vtı,ıi]-m;]:'ren
klırt u.]_. -ın,ı-lıışJ ij ]_ . iit € size orııek}er;

Aııerike için dünya ege neir}iğ,inj-n öne ın]_i. bir aşaııasr".rdr
Çinti ele geçlrınek. Ana sonunda yeınildi. Ardrndan l(ore geldi.
Cı,ada da b,ış;11,1 kaz:lca.mad1. Sonra buruır-L ai.anl,i.]. d.İbind e ]ti kü-
çü]i i(ıb,rl da Kastro ve aclaııl,ariyl;ı bışa çriraıı ıdı1:,i:,. Srra ],;-i-ogla
1e'tdi. j-ü,]z,j1,:,dJ-]if aj::. Ce :e vre ıinlış;:.ias ry}.l iiljredlıki iJ.ırici ,:ılç-
1eri t ",nr io:, ].< zorii.:rC.a 1ı;ldıl:,.ı;:.

Vietn;;"id ı i;ıeı:ikaf :_ 1..-,,i. b,,ş.,;:isrzf ı]<t ,ı b r3,'rrsrzlrğ: ko-
guJ'or]-.'.ı. Z,:irl:in h.ıııi,:., ıj.c; ka;ı.n--klırr::1 v. öneı:ıli hir p:-z.,rı

'1 Iıi- ı'.-:. ir, r,.]i_, j11 ,r. Liıc. İj_ .,l Vö , t:_ , j "cl _ . ,n.] s;;.ii, .- (.ci
1ıi;' ;öııetiıl lcul;,ı.ly ç.:llsti},,::. ilii;ı,-lzbill i(iüSilr a-sjtc].i.n Yar*
d,rııryJ-a ]<.ı ı1: bir ditıt,:, ı,:; jiit]r, l(rı]].ıldu. ,iaııı e]ıııoinil.ı den3esini
bu]-du s",.-,- 1ı,n i-lflçecii: t9r1] ylf a.iı'i; h;ı,i]; re jiııe b ıE;.l;.ıldrrdr. Bu-
nLL.l |:zc.rin€ di, s.J,v"r.Ş b;.lşl;,ı.d_l_. 1951 ile f l,.(:4 ;,lf 1art :I,,:,slnali:]
sav.,]Ş,:, :, :rr-L resrıri_ ]i.ıt l l-_.,lr Aüne_rii{a" \964 :iıLı so1lund,,i sav.l31

1lö;:re tiıieye b.,lşla.dr. 0ıce le r.l. z,'.erden ;iij-il oi.:-ı Ailıeri]t,ı-]- r v..,

i,,uneY Vİe tnj]i]la Jr3neticiler bc]<1en;.ıe c]i]ı cllr:.ıiıie k.ırs: sınc.ıa
Ş;Çl_rli l(,rldll,r. cş;vL,zbi ı:ri;;i,ıi .çe ;, l(u.Vvt: ,, _| :j.-,,lc '_ı ı. ç].k_:
il-iilj.: S 1 Ailıe::ilt;ıyr ]:esİien s-v,:Ş,], itti. Iiı-ız c;ı Vj-.ıt,ı;:n'a yec]-i,ıci f,i*
1osiiıııi, piy ıcle ve d-,;niz .,skerleri,ıi so-i e.r.beı. e dcr ]ii s,:,1drror.

S;-"..s,_,.1 ıç:_Jaı 'ıu, )::: ı,ıfus.. l:. ı-şr i,,.ı_._. 1_1ı.._: s..ldrr-
göi]]aj,( s.ıv:ı,şrcrr. Viijti]em birdir ve özrıirLij:Ir, b,:,ğrırsrziı-k ve
gerçılı barrş is-İ;.;:inelrtedir. ,._]j.l.i._ k, ) _1.]tnl.:jl11 ., en il.i :f C,lu da
s;].fd1].:,,.i]]. bezdircrıe , br]ıbı.r,,.:ı. r].ı]< s.ı.v.ı.; ii-ı.._lit ı r. }]o Ci.ıi .,inlı
1].i].l v. ji. apJ ].- ,uyĞ]:1G )ir .tsGf e_r lıile s-iv.ış, ,ca,: Lz, dil,cr.

Vie tı.ı,ı iı.ı}]ir a;ıt: ]ı tek vuicut clı-ip :,5r;iıl,_ı]1],,,,ao].. ,i-ı: ni1-
YO..lfu.k .,rdu1rf ., onCörtniil;roıı k:,şi bc!tşu3.cy. Toır.ığıııı sür_.n
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lCÖYle bİ1l a:,.:_1 1-] i., ı.-,'] - i'ı:_iı, --.].]]ıa:: b,a li _'], 
j..,ro]:.

Aılerj-]l:.l'_]_1:_.:l,.] ıı,]i]_],qlii:l_.-_.,_"]il] i"ı,;,i.}l , rle.i,d_e en J-oi:)ıı_inç
bİ-:' ı öiıi_,iı:,,ge ıj, I ii; ıı::roii c-i.ır:c]. ;ıiı..,.c:,ı,]ı ii,.:,.

, Ii:.i], -ll;],iİi,] ,]], ., -, ]: ;\'L]]:ij ]_]iı_ilüCİ
liijl].U_ü.,::].A]f I ]jAi].iL iT0?.

Örıı.ıtiiıiij_z ii:ı birj.;-,ci 1.ı;,ı:.ı.ı_i,;ı;/ı_ 2?.: lcr.),i _L967 ta.r:ih_iıde Pa-
ze,r f:l;:a:,, gıa ı 0 c()l i:,, ',''ı li j. l: .lu,i.iipJ;;;:i .ede,iısyonı_r i:e ne1 er-
keZİ,, 3e).,,ıi]], cac'laleır a_ )J.,'2, .lcı J_;: i,: i-i.i. r__ ;'iniıarı.!da; ço,jı.l.nlı_ı.lr sa,ğ_
1anaıazs;l " Ç c,:i ı-1.1r r- ı-ı.}l s,";,:,ı (-,.',i],:.-- i, 2.) a c,.i\a]L96'{ c]e aynr Jl e:i: ı.. G saatte
J.ap ]_ _ ıc,_|].-i i i..

i,. ur::, l t:_..r-:.ı -.::ı:,l. .,ı c]-:-jr :_. ,_ı ,ı-,n-l ar.r i_ .e .osya]_is t 3ençl j-gin
,ge].iç;:esi .,.e ö-i.,:ij.:]_eııı,ı,.:, j. -;ı,:l,:ı_ır.L_.ı.ca]ıı ör:'-i i.iıııüi z iiı gene J. poJ,i-
t ilı::"s_ı s ap i a.r,-. c:,,i; , _ı,:: ,

.r.]l_i..i:L',j_.il il..,, ,:j.,:ril]i.ii
]'iı:;r ıiı-ı ];,i..r.r:ı:i .,ciıı],::,ııı"ıcı1:,: il.ijl,b,_.i1: -,-e Yaa\ır:.ı. Xolu_nun ciüzen-

1e ci!;j- se z,i- ]ıı;:iie::-;iıı |:r.,ı.r -,;::j.ı,ıı i.;: i ) 7 Oca]i Çç-i;ıa-,!gg' ,giınii Sa-
J.r;:ı l-.fjl,j: i]ırııa. ::l , ,-,.._,l ]] "i;_j..i.ı Lcv,lc ]; i.eşelı)ıülleı:i ,rc
,]| 1 an" ]t o lii; s l--:i-] ]-] :: i- j:, ],] 1, l a] _]

l zİ Ccl]l i,ı-i:l;l:: iııi- 3i-iııii [Jr,ı.ı.;ı-ı ]]lc..1i.cc 1_1oren liSos;ıı,,:]_rs i; Iiare*
ketj_n Iia,-.::.ı].ı ı-; ı '1r :,.c.] : l a,f ı.]|. '. o:ıı.ıs ı ı]:r(i ıt ltcnuş İı_ı.

l (). ai;L c,i 'a],Ia].]^i ,]a.,_ _.c{l: ı.:l.ıı ']_;,r _-.ı. c] J].dii.-lcıis i.,il i.l 21 ocak
Our_.arte s j, |l.',i,];.i S i,]_./._ ı-ı -1'ı 'i.ıl1;11-: , ',.1ıi:zti]..a.c]ıı.,list .J ırpe ryalist teorill
]r onusı.ı,j,ı., ııciı cc]ı: ,

''u-', ]..,i,:,, - :. . ,.: ',.. 
,...İ.| : . ..,'].,. J iı... ,.ı_ıJ...ipl ri

.-.'ed_e"reayonurı,Ca. ]; l,ı,:, ].,i ı; _ı.]ı ] :: ].il: ..iıı..ı Qoi. Jrera]f ]. ]_ o1a,ca:i:_ 1.ıanısı-
na ı/-al'a]ll ,.'ii.l_'ii_,r 1ae ']'. ] l...i _- .-l -:,l r,.. ,ı.ı.f :rır1a lı a.ı 1aııı_ l1t ır . l:s_r.İ
ay: b:.;:;1ıc].:: i.ıi bi:: l,,,i,ı,l].,] --, Ji::i,.::.'l-i-ırL:.-] aiı j-}-i..r durı:ııa i,-e-bi:lece-'irıı i z i Lrnu]icı.!;..
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Geçen sayıda
e;ı1 eııi n örgiit leır_ıüıe

]enmenin başarrlr
bağf anır, ş tlk .

]FGii."E ıA.,li | ç]KljAK
en ön,,,.n-]-i sorunun örgr..itlonnc olduğunu, topluncu
ofma,jan yürüyen-ıeye ceğj-n1 'iıı J_irtmiştik. 5rgılt_

o}abilrı.ı;sini 1se üyelerin etkin ofmas1 koşuluna

Gerçekten ce bi, J;ı.ı:: ,:,luşir n ciogru cilriis-b işlenesi,üyelerlni,n
bı"l ku.uluŞla i-lgilennıe ö}çüsüyle col]ı.u oı:a.ntrlrc]ır. l]e denıek etkin
iiYe o 1!nak ,biraz araştrr:ılııı. Krşa ca örs,.iitiin. saiıip çıkan ijye .de_
nek. i.-irenin örgütiin clurıınunu adrn adrn izlt,ııı si gerek. }Ieler ya--
Prlııaktadrı.? $asr1 yapı lnakta ğ.j_ r ? Ya,nllş },ö]ı:L.ri , eks ik , güdük yön_
l eı1 nedir? Bunu en i;.ı ;"-.pnanıı yollarr ı,.]_i:,rc-jir? Caha başkı,ı ne_
ler yapr}malrdrr? liiçin ;ı:.ı-iırlnaiidrı.? Bun].-11. hcz. gı:in ka.fasında
taı'tınair ve sonuçiarını_ ,.5.aıri ofnasını istiıdi].ı"] erini hemen yetkili
kurı-ıilaı'a iletiıeiiiir.. _.-t. klerin-n geı.çc!:J_i j:,] (] olanaklı:rrnr ryi_
clen iyiye d,iişlinneli lbunuı ;ıoliarrnr da ci1O].,i;C bulunurken ortaya
koynall dlr .

Y.hi ^..,.^r_c.._.ğJ ye ckr_Lilıı,, o,-ı,el ic]: r. Siz :,,,.ı i^i ı.ap:ı:l,en şölle
,7anrldrnrz, Şun}arı eksii,, ;,6pllnrz. lindi y?-i)InanlZ gereken şunla]iiıı,,bunl.rr yapıianln o.j,arı,ı.i;r vardlr. Yarar].ıı. ceainüz iŞgiicünü
paraJ/a v.b " . .ni Şur:den sll];.lıy:lbiliı:siniz, lu ii:ieri sö:r'lec]iğin
gibi yaparsanrz elr]e eriiiııcr.k yarariar dı şi1]-ıi.rrd]_r. lli]er slz bu
işln baş arr ia cağrnd an kii;.ı]ıulu i-qeniz ,bana. y; i,ki vü,rin ı benya Da.].] 1]n .

Ve biitiin bunlarr €.lyaki.if tij,laf a,rı_ısı iala.n c.lr,.ği l ciijdi o1a--
rak yazıyla söylenelidil. ]'ıni başvurnalat,ıor ,ll}eştirl}erini , clılekierini yazılı yapnal ı t:,-ır.

Cysa bugün gorül .n bu cie ğlldlr. ,_ıir t. krn arkadaşlar
örgiite ka,rşr açrkca i1,1: s ızcirler. -Bunrı. toplumcu bir lıişlnin tavrı
na yaklŞtlrrna olanağ1 ]ro]i-tij.]. İnsan iŞ başrncla yetkiii örgenleı:de
bu}unanlarr beğennrıycbi-lrr. iie vı.r ki crgiit ici deınokrasi sonuciı
Oraay'a gelenlerin kj.ş-i}_ii. lı r,i o c,:li i , 5 rsütiin baı;.-:,rlya. uiaşnısr ö ıı.ı;rn
l i.dil:. }{erkes elind,:,ın ,,,. 1, nl ,r/r]]irrak, örp;i_ıc ıç:i ılisipline u:tup tv.,
rilen her göreve koŞaİ.ı]lll ,]]a.tta is isteyer(k b.*]-ru sağlamaya çı,i brila
malrdrr.

Şindj_Ye iıa,Car lıiç bir ı.Ikadaştan yu](ardaki gibi ciicli
bir eleştiri gelmonişt;.r. ]'ieşt:.r.ile r, dcdi.}iodLr biçiıninıie \ri] F]c_
ne lliklt bütıin içindı, ijnınii o imryı n . toplur ci,liikla ilgisiz , d]uyiqu_
sal_ve egenon srnrf 1alcofojilerlnee bize aş1,l.a-nmlş değer yargrla



ilna .l5 -y,ınnıktedI]]. ']tı çok tı- iiıin ;,.alnız bil ../ınirıa bakı]-araık

eleştj-r,ide bulu.nulıia]ı .. ciı r. Sözge,iiml , ı:uıu.n yapr}nasr ger }ılı,.'

dcnnc,kte ;fakat nısı1,lıı n,e,i olanakJ_a-ı:la ]tiıı. ,iarıfından .ra,prlacı:ğr

]aa!p]-l1nca yırarlnan ]i o1aca.ja , bu yarn.ı ,.i., bizc rn:ıi o1uşunu kı- r-
ş: _"..i: {?r;1..ı:.1:,,. :. ;, n ( ".ı ı_. ıj]. ı ö_] .'i-],. -., r,i,.,, c, ,1

dti:;jüni.i]neıe.! ttıı]lr,. ]iiıili i:,iiı aidrt blr aı,,r ı:,ii şüıı,.ilr;e d r,n ., öz] . r,-

}eri,.,ıiz o],ıbilj_r i5 ].]i.]] r :liri .ııi"]::9 -. :rı,ı;"] ,1;adrr,.

iiuıu ..,.gjl9n arlki!1 fıı] .r,ljıt,;v ,.ı:, 
| İia,.. ] ]1 - ,ıııi;1 rall:lt -ı. ı.1.,r lçrn,dc

ol"iil-ıe .i :i'.j_.-.

_]]i r c'o, l,,a]j](ii_, lrgı,,nlll1 ıize i , -,j,..,];f . J c rıo ça.l.r;;sa].,i liy.jn

.rl. ..:]_i. J,lz ,|,:j;1". ''u'. .ı-_]r- _: .,'.,.. ::],. İ.1_. oi], e'1i: _

insa,,iır:ıi". slü+lna ,ı,Lf cnenin biı: bış:.ı:: )roluCur. 3öyle bir şey
bir ö}çiiCe. sc;rçek}L.şl-rbi l s(: bi]e , biiyi;ik biç.iitii; 'ıe.rçeklcşnee' ş j !ıJdi_

iik zoı:dur. ')rgütiin clı:ilra iyi 1sf ııncsi bu_nu bc]ki ko laylaştrra cak_

tlr. Lloğaliıkla ,iiytılı.ı:iir ge-l 1p i,c i s t arı,, s i , i.-., önc]rmcsi en iyi yo1_
d .T..

-ı\çljic" bcliı",çıek giIek .ı:! 5ir tai.in i-istiin insanlarCın
işaret bekieyr:rr;k zi].n: n geçi]:e,mt:yiz. Çi_in]l;_i b'dyle bir şey hiç bi:l
zajnan oinlyacaktl.r. .llllrkcs işe koyulınanl.j bir yolunu bulııak zo_
::undadrr. ]]eldikodu c}ll:;ti,,:isinden kur,];ı-llup,is ya p]ila dur,umuna gcç_
neiiyiz.

Hiç su !lij-i:'ri,ı..]z bir ger.çı.k oiı,ı r.l. söyleyellıı ki yön€]tj-n_

dr: bir tekel kurrıak söz konus.,i oaaıa,z. -iu ]ia.nly1 veren üyelerin
irönotirne katılma lıonusunda gösterdj,r<lı]ri i]_gisizliktir. Yönc_

tinde blr tekel k,ıııııı ıöz konusu o],sa , ö r;lij.',-,-in ai€r(]ktir:C j-ği işler
YaPrlarneZ. Asıl v.] h.]]-ı n sağaltrüamiz .1!ıl,i:_"ı n yara yön€]ticilt.ri
JraLnLz brraknak curııılı.* ur.

iil:mpiııı oFGüTE sAnip çna]_{lJARI Gti.-,I0'mK,IrDiR.

Artık h;lı birdcn iş başı cc 1im. Yapacak çok işirnit
var.

FİKİF TüULiTL- |i ı,;]I:RASyO]=J-rı4

İzzet Ararat başkanlığinda fo fklar
giinü '1ıaş],aıı.lşt 1r; Hc-r p"-.=r, saat 1?oo
duyan arkadaşlar ka-trlabilirler.

,a]rr I,OF

ç a.ir şıralarr
d c ;,aprlan

:

Ç.'!lI şilüALARI

8 Ocak PazaT .

Çalışnaiara ilgi



öı::lı''r,r, ] jcı[]--iyo.-
Jı'git inı ı..'aküiltesı n'ikir ]|u_.] iib.Li 6 Ocak 1967 tar.ihinde kuıruldu. iiu-
::r:1:,:'.l*trk.]_ar:_ 

ilk toplantırla ._.' i,]rir jiu l,ü:pleri i.,ederasyonıı ı -,lı,1 ]liL L -L -L1;1a Karar, ald:--l-ar. iikir liulühüniin ku-::u,cı-ılar.r, Yusuf
^"l--,, ü-üiJ ijr "Oi,", Gu-lse]:en xrgiin, Ergu.ı T]:r]toğlı-i ve Adnan Timur-te.ştrr.

İstanbu]_ Üniversitesi lıen .,,akültesi Ii_iı,ya r'op.] uluğı-ı .,'ikir ]{u"lü-tıü başlranı lnre Dölen haf ta i-çinde Anka]:a'ya geldi. Fikrr iiulüp-leri ıederıısyonıı ,qenö1 ] erkezinde ],ier}iez Yiirijtne ]iu.rulu ile ya_

:]]:: ::ir"ntıda. İstanbu1 Sosyalist Gençliği i]_e o1an jllşleile-! ,-1|1 ]-Z 
^UlluŞulmus Ve -i-stanbrılda girilece k yeni örgüitJ,enne çabala-rr için karer_'t_ara vaı:r_]_ırı st ır

]]İT(tı i:;r,i,PLl-i,İ C:j, L l,iJR.jLLA :Ji.:r

örgü-tıiııiize bağh Hukuk', r'.u.;İ;|,'1İj;İ;...r-r.tesi, Fen ]]akül-tesi ve İktj_sad1 ve Ticari_ ,ilimler Akadenisi r,ikir KulüpleriGene]- ]iurul.'l,arrnı_ yaptrlar, Yönetim ]iuru]ları aşağrda ad]arrYazlll arkadaşl a.rdan o _1_ ıışııuı: tu_r 1

Ilukuk }ıakültesi _,ikir ıiuf iibü len iakülteşi -nikir ]iulübüBaşkan: Rusen As]an
yazman: ]|rgun Demlrel ;}*ff, '';İİffi Hj:;
Sa;nna.n: AYtaç Saygı saJnoanı Cemil OğuzÜye; Ycvuz '._;ökme n
Üye:J-.]rda,lÖzcanuye3..l:sunanlİ:cdostUye: Czcan Ay

Ziıaat lakültesi !'ikir Xu-lübü İ" i], l.A. iikir Kulüb.iiBe:kanı 14. Ali Canb ı
yazman: Buhran cü,"j; ;ilİil; İ:İ";";::İçroğlu
Sa;nıan: Bülent l(urultay S aJnıan-: Tosun l{öksalÜye: r.:hı.e+ Ali
üye ıiuzaf iıe" ı,"u ;;:; ;;:;'nİ;:İ'

Cörev alan bütün arkadaılarınıı za çalı..:ııalı.rında başa.rılar di-Ieriı.
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