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RABAK'IA DİHINIS 

Türkiye Maden - iş Sendikasına bağlı izmit 
Rabak fabrikası işçileri direndiler 

Rabak işçileri konuşuyorlar 
Toplu olarak sürdürdüğümüz direniş, aylardan beri ışçıye 

yapılan baskının bir sonucndur. Bu baskı, yalnız kanun yohı ile 
kalmamış, birkaç işçi kardeşimizin dövülmesi ile fiiliyata. bile dö• 

külmüştür. 

Aynca nmıım müdürün bizi tahrikı;ilikle suçlaması, yarmı• 
ınıza g~venslzlikle bakmamız eyleme götürücü wısurlaı;dır. 

Neticede ; 
A.nayasarun 28 nd maddesinden yararlanarak, 8.9.1969 pa· 

zartesi günü direnişe geçtik. Hiçbir zaman filli dıırıım diye nite
lendirilen tahribat veya işgal diye bir şey olmaınıştır. , 

9.9.1969 sah günü İzmit Valisi Hüseyin Meydanoğlu bizi kü· 

çümsercesine; 

- Yaptığınız iş kanunsuz. Burası ekmek kapwız. İş Kanu• 
nuna uymak zorundasmız diyerek bizi caydırmak isteıniştir. Gel
görki biz yaptığımız eylem.in hiçbir zaman kanunsuz bir niteliğe 
bürünmediğini iyi biliyoruz. 

Kendisine: biz bu hakkı Anayasadan alıyonız dediğimizde 
-Bırakın şu Anayasayı- diyerek kendisinin kanunlara İıe denli 
saygılı olduğunu göstermiştir. 

Direnişte geçen günler bizim için hayli heyecanı, anlardı. 

j i 

İ,;çi kardeşleriıniziıı otobüslerle gelerek bize dff!tek oluşlan ve 
ııevre fabrikalann gönülden bizi desteklemesi bizim bir kere daha 
benliğimizi arhrdı. Hatta bir kardeşimizin bile düğününü yaptık 
fabrika önünde. 

Albaym a~ıhğı ile işveren yetkilileri ile yaphğunız ve kabul 
edilen protokolda sunduğunıuz teklifler şunlardtr: 

1 • Ömer Bursahoğlunun en kısa zamanda işbaşı yapması 
Diğer Sıtkı ve Zihni kardeşleıiııılııF 3 aylık tazmiııat ödenmesi. 

2 • Direnişte geçen günlerin kesintisiz ödenmesi. 

3 • Neticede hiçbir işçiye veya sendikaya kanuni bir soruş
turmanm açılmaması. 

4 • iş teminatı. 

24.9.1969 Salı günü yaptığımız p.rotokolda isteklerimiz i~ve· 
ren ve yetkilileri tarafından aynen kabul edihniştir. 

Rabak işçileri yayın]adıklan bildiride; 

cHakla.nmızı almcaya kadar, işçilerin de - insanca muamele 
görmesi sağlanmcaya kadar direneceğiz. Anayasa bu hakkı bize 
vermiştir. Azimliyiz, kararlıyız, davamıza inanmışız güçlüyüz, ve 
bu haklı da,·amızda zafere ulaşıncaya kadar direneceğiz, ant içtik» 
demişlerdir. 
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Polisin öldürdüğü 

üniversiteli gençler 
ALP SELEK 

Türkiye Maden - lş 

Sendikası A vukah 

Türkiye'mizde Anayasamızın halktan 
yana, işçiden yana olan hükümleri uygulan
mamaktadır. 

Anayasamızın, BAŞLANGIÇ KISMINDA, 
«BÜTÜN FERTLER1Nt, KADERDE, 

KIVANÇTA ve TASADA ORTAK, BOLtlN
MEZ B1R BOTON HALİNDE, MlLLl ŞU
UR ve ÜLKOLER ETRAFINDA TOPLA
YAN ... , 

İNSAN HAK VE HÜRRİYETLERİNi, 
l\lİLLİ DAYANIŞMAYI, SOSYAL ADALE
Tİ, FERDİN VE TOPLUMUN HUZUR VE 
REI<'AHINI GERÇEKLEŞTİRMEYİ VE TE-
1\llNAT ALTINA ALMAYI MÜMKÜN KI
LACAK DEMOKRATİK HUKUK DEVLE
TlNl BOTÜN HUKUKl VE SOSYAL TE
MELLERİYLE KURMAK İÇİN, ... • 

Anayasanın hazırlandığını ve bu anaya
sanın da, 

«HÜRRİYETE, ADALETE VE FAZİ-
LETE AŞIK EVLATLARININ UYANIK 
BEKÇ1L1GtNE EMANET ED1LD1Gl.» 
Açıkça belirtilmektedir. 
Halkın büyiik çoğuııluğu tarafından ka-

. 

bul eılilen ANAYASAMIZIN giriş kısmı ile, 
yine emekçi halktan yana diğer hükümlerinin 
uygulanması bir yana, bu hükümler üstelik 
devamlı olarak da ihlal edilmektedir. 

Bu gün memleketimizin en ücra köşele
rinde bile dostluk maskesi altında ginni!j si
lahlı Al\lERİKAN ASKERLERİ vardır. 

Bunların Türkiyemizde 35.000.000 Met
rekare üstleri vardır. Buraya, Türk Haltlmi. 
Türk San·ısı hatta Reisicumhuru bile Ame-

rikalılann izinleri olmadan giremez. 
BUNLARIN TÜRK GÜMRÜGONDEN

AYRI GÜMRÜKLERi, POSTA TEŞKJLAT
LARI, POLİS KUVVETLERİ, RADYOLA
RI, YARGI ORGANLARI VARDIR. 

Bunlar, Türkiyemizde ayn koloniler kur
mu-5lardır. Adam döğerler, öldürürler, bayrak 
yırtarlar, kadınlarımıza sataşırlar •.. akla gel
medik her herzeyi yerler fakat rok zaman 
bunlara yine dokunulamaz. 

Bunlar, Türkiyemizi iktisaden hakimiye
ti altına almış emperyalizmin silahlı kuv-

Turhan~ ın ~eri 

LAHANADAN Çl ~MA. · ~ANDIK I AN fl ~LA M A •, 
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vetleridir -
Emperyalizmin Türkiyecle yerli ortakları 

vartlır. 
Bunlar, yabancı devletlerden o kadar 

yardım ismi altında Borç aldılar ~ bu gün 
her doğan Türk çocuğu 4.000 lira borçla. 

doğmaktadır. . . .. . 
Bu gün ağır sanayie gıtmeınız onlenmL~, 

bir nevi gümrük kaçakçılığı demek olan mon
taj sanayiine gidilmiştir. Böylece emperya-

11st devletlere devamlı muhtaç kalqıamız 
sağlanmıştır. 

lthalit ve ihracat oyun)an ile ufak bir 
azınlığa milyonlar kazandırtmnakta bunlar 
da sanayileşmeye gidilmesini önlemektedir
ler. 

Halkın gıdası ve sağbğıııa. kadar olan 
her !,Cyde bir takım madrabazlar halkın sır
tından büyük paralar vurmakta, memleke
timiz yalnız keııdi.lerine kalmış gibi, istedik
leri gibi at oynatmaktadırlar. 

Bütün bu durumlar TürkJyemizi Dünya
nın en geri memleketlerinden biri haline ge
tirmiştir. 

Sayılan her gün artan milyonlarca işsiz 
vardır. 

İş bulabilmiş durumda olanlar bile her 
an işsiz kalma korkusu altındadırlar. Yaşan
tılan bir patronun iki dudağı arasından çı
kacak kelimeye bağlanmıştır. 

Hastalaııdıklan zaman doktor bulamaz
lar, bulsala.r bile ilaç hnlaoiazlar. ilaç bulsa
lar bile gıda bulamazlar·-

Hastahaneye yatabilmek için devlet ına
aşile görevli Prof. doktorların muayeneha
nelerine "gitmek, 160 • 200 lira arasında bun
lara para vermek mecburiyetindedirler. 

Memlekeömizde asıl çalışan, yaratan L-,
çi ve köylüler, çocuklaruıı okutmak imkanın
dan yoksun bırakılmıştır. 

Bir lşçinbı çocuğu ODiverslteye gidip o
kuma olanağı elde edemez. 

Okumanın yalnız zengin çocuklan ta
rafından yapılmaııuıı temin için yeni Devlet 
0-niverslteleri açılmamış, ANAYASAYA AY
KIRI OLAR&K BlR TAKIM TOCCARLARA 
YOKsEK OKULLAR açmak hakkı tanınmış
tır. Bu gün böylece yüzlerce, salı.ipleri TOC
CAR olan OZE.L YÜKSEK OKULLAR A
ÇILMIŞTIR. Bu oknllara ancak S.000 ita 
6.000 Ura arası ücret ödeyebilen zengin ço-

( Devamı S. 6'da) 



GENÇLER 
------

ÖLDÜRÜLtlYOR 

Üniversite Sınavlarının 
başlamasıyla beraber öğ

renci hareketleri yoğun
laşmıştır. Çeşitli yerlerde 
sürüp gelen hareketler e
mekçi halktan yana istek
ler taşıdığı için patronla
rın ve onun iktidarının 

zorbaca davranışlarıyla 

bastınlmaya çalışılmış ve 
sonuçta bir hafta süre i
çinde iki öğrenci öldürül
müştür. 

Özel Işık Mühendislik 
okulunda, yalnız zengin ço
cuklarının değil, yoksul ço
cuklarının da okumasını 

isteyen ve bu yüzden oku
ıun devletleşmesini isteyen 
öğrencilere, okulun sahibi 
olan patronun uşakları si
lahlarla saldırmışlar, ve 
bir öğrenciyi öldürmüşler
dir. 

Daha sonra İstanbul 

Üniver_sitesindeki olaylar
da polis, silahsız ogrenci
Jere saldırmış Ortadoğulu 
Mustafa Taylan Özgür'ü 
öldürmüştür. 

EREGLl GREVİ 

YİNE ERTELENDİ 

Ereğli Demir Çelik te
sislerinde çam;an 4.400 i<;

çi, bakanlar kunıhınwı ilk 

erteleme süresi biter bit,
mez tekrar greve ba,ılamış
lardır, ne var ki grev ikin

ci defa yıldırun hızı ile a

lınan ve aynı giln ikinci 

baskısı yapılan Resmi Ga
zete'de yayınlanan bir ka
r.ırla yeniden iki ay erte
lenmiştir. Böylece iktida

rın, i5!)1nin karşısında ol

duğu tam seçime girildiği 

sırada bir kez daha tescil 
etlilml<;tir. İşbirlikçi Türk 
İş yöneticileri, karan ip

tal lçiıı Danıştay'a başvu

racaklarını söylemişlerdir. 

İşçi sınıfının siyasi hare

ketine karşı çıkan Türk 
İş, sadece mahkeme ka
rarlarından medet ummak
la, aslında iktidarın i~çi
ye ihanetine ortak olmak
ta, aynı oyıın içerisinde 
yer almaktadır. 

iŞÇI ARKADAŞ 
Nutuk atmaya gelen 
adamı yargıla 

İşçi arkadaş şu günlerde çevren.izde en
sesi kalın, giıöeği şişkin bazı kimseler çok 
görünmeye başlamıştır. Bu adamlar yalnız se
çimler sırasında sizden yana görünen mebus 
olmak hevesinde olanlardır. Bunların hangisinin 
sizden yana olduğunu biliniz. Onları yanlarınıza 
kadar gelmişlerken yargılayınız. Etraflarını çe
virerek konuşturmadan yaylım ateşine başla

yıp sorular sonınuz. 
Neden buraya geldiniz! 
Şimdiye kadar nenleydiniz! 
Yılhk kazancınız ne kadardır! 
Bizim kazaııcınuzı biliyormusunıız? 
Siz günde kaç saat çalışıyorsunuz, biz kaç 

saat çalışıyoruz! 
Bugüne kadar yoksııl işçiler için neler yap

tınız? 

Y ARII\fCA SERAMİK 

İŞÇİLERİNiN DİRENİŞİ 

DlSK'e bağlı Serçip-1-,:ı 
sendikasının üyeleri olan 
yarımca seramik fabrika
sının 1200 işçisi direndiler, 
miting yapttlar haklarını 

aradılar. Sera.m.ik işçileri 

bildirilerinde şöyle diyor
lanlı: 

Bizler; Seramik fabrika
sında ç.alışan 1200 işçi kar
deşiniz, iki haftadır dire
niyoruz. Bizler fabrikanın 
kapısında, aç, susuz, peri
şan, güneşin altında ya-

BAŞARILI BİR TOPLU 

SÖZLEŞME DAHA ... 

24/ 9/ 1969 Salı günü Sen
dikamızla Edirne kapı şe
hitliği arkasındaki Harun 
Çam Koli. Şti. ve Metin 
Çam toz imalathanesi ara
sında imzaJaııan anlıL~ma
ya göre a.-;ağıdaki husus
lar tesbit edilnıi<;tir: 

Oyelerirnize 1. yıl 1/ 6/ 
1969 tarihinden itilıaren 

saat ücreti olarak bürüt 
55kr. zam alııııruş fiat 2. 
yıl 1/ 6/ 1969 tarihinden i
tibaren ise her yıl değiş
mek ve artmak üzere 60 
krş. olarak kabul edihniş

tir. İşçileriu haklarını aramak amacıyla yaptık
lan eylemler için ueler düşünüyorsunuz! 

Demirin, çivinin kilosu kaça., bizim emeği
mizin ücreti nedir! 

Sizin çocukla.noız özel olrullanla, kolejler
de okurken bizimkiler neden okuyamıyor? 

Bu ve bunun gibi sorula ra karşınızdaki 
doğru cevap vermiyecektir. ' 

Çünkü bu sorulara doğru cevap verseler 
sizden oy alamazlar. Sizler bu s orula ra göre 
kimin yalan söylediğini çıkarınız. Böylece siz
den yana olanı, doğruyu söyleyeni seçiniz. 

İşçiler! önümüzdeki seçimlerde oylarınızı kul
lanırken iyice düşününüz. Şunun bunun hatırı 
gönlü için değil kendi yoksulluğunuzu sömurlil
menizi düşünerek oy kullanınız. 

Ayrıca üyelerimize kı
demlerine göre yılda 15-
.25--35 günlük ikramiye ö
denecek, normal fazla me
sailer yüzde 65 ( % 65) 
zamlı olarak ve evlenme 
yardırw olarak 500 TL.'sı 
Doğum yanlımı olarak 
300 TL.'sı işı:.inin ölümün
de ise 1250 Türk Lirası 
yakınlannın ölümünde 300 
TL., çocuk zammı olarak 
ise 15-20 lirayı da patron 
ödeyecektir. 

Ancak böyle olursa yarınlar işçi sınıfının 

ve yoksul halkların olacaktır. 

Yeni toplu sözleşmenin 
işçi üyı,Jerimi?Aı hayırlı ve 
uğurlu obuasını diler ken
dilerini tebrik ederiz.' 

narkeıı, patronlar koltuk
lnnııda gülilyorlar. Müdü
riyet odalarının pencerele
rinden iğrenç iğTenç sırı

tıyorlar. Bizlerin perişan
lığuıdan zevk aldıklarını 
söyliiyorlar. 

Kardeşler; 

Bizler diyoruz ki, Tür
kiye Cumhuriyeti bir hu
kuk Devletidir. Devletin 
çıkardığı kanunlan önce 
devletin müesseseleri uy
gular. Oyleyse, Seramik 
müessesesi asgari ücreti 
neden uygulamaz? Bizlerin 
verdiği vergilerle kurulan 

Seramik fabrikasında ne
den Köle muamelesi görü
yoruz? Neden ~~ güvenli
ğimiz yok? 

Andiçtik : 
Bn haklarınıızı alıncaya 

kadar, işçilerinden insan
ca muamele gömıesi sağ

lanıncaya kadar direnet:e
ğiz. Anayasa bu hakkı bi
ze vermiştir. Azimliyiz, ka
rarlıyız, davamıza inarunı

!)IZ, güçlüyüz, ve bu haklı 

davamızda zafere ulaşın
caya direneceğiz. Andiçtfü. 

İşçi kardeş ; 
Bizler inanıyoruz ki, Bu 

direnişimizde yalnız deği

liz. Türk İşçisi Türk Köy
lüsü- Toplumcu Aydın -
Gençler - Öğrenciler ve Bü
tilıı namuslu insanlar bi
zimle kavga kardeşidir. Bi
zimle eleleılir. 

Kahrolsun işçiyi ezen 
pat ronlar. 

Eaorolsun pat ron uşak

ları 

Yaşasın işçi sınıfın111 ser 
mayeyc karşı kavgası 
Yaşasın devr imci sendi

ka lar. 

İŞÇİ l\l1LLETVEKİLİ ADAYI RECEP ALKAN 
KONUŞUYOR 

Adı: Recep 
Soyadı: Alkan 
Doğum Tarihi: 1938 
Medeni hali: Evli 
Mesleği: Maden İş Sendikasının 7 senelik 
işçisi. 

15Çi Part(,si tstanbııl Milletvekili adayı 

Ben işçi Recep diye söze 
baJ}ladı Milletvekili adayı 
işçi Recep 

Kesesine değil! 
Bileğine, kafasına, kendi 

işçi arkadaşlarının gücüne 
güvenen bir insan rahat
lığıyla teker teker anlattı. 

Neler yaptığını 
Neler yapmak istediğini 

ve ne yapılması gerek-
tiğini. 

Bir sene önce baba mesleği 

kunduracılığı terkedip Ma
latyadan düşmüş yollara 
varmış bir büyük şehir 1.s
t anbula . Bir yığın işte ça-

lışmış. Patronların işçileri 

nasıl sömürduklerini, aç 
çocukları, ekmek parası 

bulamıyan babaları gör
dükçe içi öyle bir burku
(Devamı arka sayfada) 
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[Jj:ce Gelen 
işçi 

MEKtuploR\ 

HASTAHANENİN DOKTORU 

YAZLIGA GİDERSE ... 

madı. Saat 05,00 e kadar aramaya devam 
ettim nihayet insaf sahibi ettiği yemine sa
dık bir doktor açtı bize kapıyı ve birlikte 
hastamızın yanma geldik. Doktor hastayı 
muayene ettikten sonra. hemen Sosyal Sigor
talar Hastahanesine kaldırmamız gerektiğini 
söyledi. Ve postahaııeye kadar birlikte gittik. 
Hastahaneye telefon ederek ca.ııkıırtaranı is• 
tedi. Gün ağarırken hastahaneye yetiştik. 
Ama kapıcı bize kapıyı açmak lüzumunu bile 
duymadan «Doktor bey yazlıkta» dedi çıktı 
işin içinden. Oysa Sigortada b~ çok doktor 
vardır. Bunların biri yazlıktaysa diğeri nöbet 
tntmaz mı? Hastahaneyi bırakıp yazlığa gi
den doktorlan kime şikayet edelim. Sosyal 
Sigortalar Kurumu yazlıktaki doktorlarım 

görmez mi? Selim GÜZEL İ§Çi - İzmit 

işçi tarafından işgali, sarı sendikaların tüm 
çalışmalarına ve bozuk düzene rağmen iş

çilerin ne denli bilinçlendiğini ve bu bozuk 
düzene nasıl karşı koyduklarını bizlere is• 
patlamaktadır. Bu çürük düzende artık hak 
aramanın yolları belli olmuştur. İşçi eIPeklilik 
kanunu savsaklanır, asgari işçi ücretler ka
nunu uygulanmaz, her tarafta patron tahak
kümü sömürüsü devam ederse elbette işçiler 
haklarını almak için ayaklanırlar. Tarım • İş 
Kanunu bir türlü gerçekleşmemiştir. İşçi üc
retleri artırılmazsa işçiler emeklerinin kar
şılıklarını alamazlarsa elbette yürüyüş ya
par, fabrikaya sahip çıkarlar. Bugün memle• 
ketimizde bir işçi 50 liralık bir değer yara
tıyorsa aldığı ücret bunun ancak yarısı ka
dardır. Aradaki fark patronun cebindedir 
mutlaka. Nerede sosyal adalet? İşçiler böy
lesine çoluk çocuk sefalet içinde bırakılırsa, 
kara ortak edilmezlerse elbette bozuk düzene 
karşı olurlar. Olacaklardır da ... 

DEMİR DÖKÜM İŞ~İ 
HAKLARINI ELBETrE 
ALACAKLARDIR. 

29/ 5/ 1969 gecesi saat 02,00 sıralannda 
ablam ani olarak fenalaştı. Bunun üzerine 
sokağa fırlayarak İzmit'te ne kad ardoktor 
varsa hepsinin kapısını çaldım, Ama hiç biri 
de kapıyı açıp da «Derdiniz nedir» diye sor- Türk Demir Döküm Fabrikasının iki bin Adı, adresi bizde - Zonguldak 

(3'üncü Sayfadan devam) 
!urmuş ki, sabah akşam 
bunlara bir çare bulmayı 
düşünür olmuş. 

Sonunda; Açların, yok
sulların doyması, akan alın 
terinin karşılığını bulması 
ancak işçilerin, fakir hal
kın iş başına geçmesiyle o
lur demiş ve kendi öz par
tisi İşçi Partisine girmiş. 

Parti işçinin partisi, sa
vunduğu işçinin hakları 
kurmak istediği düzen hep 
fakir halktan yana. Eh 
böyle bir partinin Millet
vekilleride işçidir elbet. İş
te Recep Milletvekili a
daylardan biri olmuş. 

Bu işin üstesinden g el
mek için çok ama pek çok 
çalışmak diye geçirmiş ka-

fasından düşmüş yola, Bu
gün kavel, Öbür gün De
mir Döküm, başlamış, do• 
la.şmaya, işçi dostlarıyla 

konuşmaya, onlan daha 
bir yakından tanımaya, 

dertlerini dağarcığına yer -
leştirmeğe. ' 

Recep Alkan anlatıyor. 

«- Benim öbür politika
cılardan farkım olduğunu 

bir iyi biliyorlar ki sorma
yın. Hemen etrafımı çevi
rip, arkadaşça, dostça, bir 
sanlışlar, dertlerini döküş
leri varki umut doluyor in
san. Onlar için çalışmanın 
kıvancını duyuyor. 

- Abi diyorlar, öbürle
ri, öbür partilerin adamla
n her seçim zamanı gelir 
güler yüzle, tatlı dille oy 

6 Ağustos 1969 1 
Vehbi Koç'un Demir Döküm fabrikasında işçiler e- 7 Ağustos 1969 
konomik ya da ba,:;ka hakları elde ehnek ve Maden-, Vehbi _Koç Hilton'da patro~ verdiği ziyafette e-
tş Sendikasını istedikleri için savaşıyorlar. konomık konuşınalar ,apıyor. (Gazete lerden) 

f Gn2.etelerden ) 

dilenirler, vaadlerde bulu
nurlar ama seçimden son
ra. da öbür seçime kadar 
kayıplara. karışırlar. Kendi 
milyonluk işleriyle uğra

şırlar bizim söylediklerimiz 
isteklerimiz sıgara. paketi
nin arkasında kalır. Sen 
bizdensin bizim ı,>ibi bileği
nin hakkıyla kazanıyorsun 
elbette mecliste bizi koru
yacaksın. 

Kendi kendime and içi
yorum ölmek var dönmek 
yok. 

- Ben her zaman ister 
Ankara.da ister bir başka 
yerde ,·e yoksul halkımla 
beraberim, yapılan her 
grevde, haksıza. karşı o
luşta onlann, can kardeş
lerimin yanında. olacağım. 

1965'te aydınlar arasın
da sıkışıp kalmıştı. Şimdi 
aabyonım ki genişlemiş, 

işçi kitlelerinin malı lıali· 
ae gelmeye başlamıştır. 

Gem.iğim fabrikalarda el
le tutulur gibi işçilerin ço
ğaıllnğunun İşçi Partili ol
duğunu görüyorum. 

- Gezdiğiniz fabrika
larda öbür partilerin du
rumu nedir? 

- Doğrusu onlara. pek 
inanmıyorlar. Oolara oy 
vermelerinin nedenini ben 
sınıf bilincine ,·armamış 

olınalanna bağlıyorum. İş
çiler kendi sınıfsal çıkar

lannı anladıktan zaman, 
1-,çi Partili oluyorlar. 

- İşçilerin bir işçiden 
milletvekili olması konu
s unda ne düşünüyorlar? 

- Bir şeylerin değiştiği 
apaçık ortada artık işçi

ler kendilerinin de millet
vekili olacaklanna, gü\'eni
yorlar ve ancak böyle o
lursa kurtulabileceklerini 
söylüyorlar. 
Çıık iyi durum ... çok iyi 
İşçi, emekçi düşmanla

rının sonu yakındır bana 
kalırsa. 

l\lADEN -İŞ Sayfa -l 
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KISA. 
SENDiKA . 
HABERLERi 

delegeler görüş birliğine 
varmışlar ve işçinin poli
tik bilinçlenmesi çalışma
larının yapılması gerekti
~nde birleşmişlerdir. 

Geliştirilen bu konu gü
nümüzün somut politik ko
nusu 12 Ekim seçimleriy
le birleştirilerek bu konu
da bir karar alınmiştır. 
Sekiz red oyuna- karşı 61 
delegenin onayıyla alınan 
kararda şöyTe denilmeltte
dir. 

müz bunu öngörmektedir. 
Ana tüzük (Dd: 3 a, b, c, 
ç, d, e fıkraları).· Biri ha
riç olmak üure mevcut si
yasi partilerin tüzük ve 
programlan ile yöneticile
ri hakim sınıflaniiın ya
nadır. 

emekt.en yana namuslu ay
dınlann ve füm ezilen halk 
tabakalannm gönüfoirliği 
ile çalışma yapmalanna, 

«Sendikamızın bütün ka
demelerinde partiye sahip 
çıkacak millltan yetiştiril
mesi için sınıfsal açıdan 

devrimci eğitim yapılma
sına ve Türkiye'nin kortu-

«Hakim sınıfların parti
leri emekten, ezilenden ya-

SENDİKAMIZ 

SEÇİMLERDE 

TÜRKİYE İŞÇİ 

PARTİSİNİ - ----
DESTEKLİYOR 

Türkiye Maden - 1ş Sen
dikasının 19. Merkez Genel 
Kurul toplantısı sonunda 
önemli kararlar alınmıştır. 

«12 Ekini seçimleri sen
dikamızın saptadığı tutu
mu kongremizde söz ala
rak konuşma yapan dele
ge arkadaşlanmızın uyarı
lan ve t,ekllfleri açısından 
inceleyen kongremiz şu kar 
rara varmıştır. 

«Türkiyemlzin ekonomik 
ve sosyal yapısı artık her
kesce bilinen bir gerçek 
olmuştur. 

Kongrede işçi liderleri bir arada 
Genel Kıınıl toplantısı 

sırasında memleket sorun
larına değinen kongre ra
poru incelenmiş. Rapor ça
lışmalarının yanısıra ka
rarlar komisyonu da kuru
lamk çeşitli konularda ka
rar taslakları hazırlanmış
tır. Bu taslaklardan 'önem
li olanlardan biri de Sos
yalist ülkelerin sendikala
rıyla ilişki kurmak ·konu
sunu açıklayan karardı : 

insanın insan tarafından 
sömtirülınesini yoketmenin 
ancak sosyalist t.opluınlar
da mümkün olacağını bir 
an bile akllniıan çıkarma
dan t.ekelci dev kapitaliz
me karşı IMF (Uluslara
Metal İşçileri Federasyo
nu) içerisinde kavgaya 
doğu bloku ülkeleriyle de 
iyi ilişkiler kurarak devam 
etmeye karar vermiştir. 

Bu ilişkiler · batı sendika
lannııı politikalarını göz 
önünde bulundurarak olum 
lu sonuçlar verecektir ve 
dünya çapında grev, söz~ 
!eşme düzenleri mümkün 
olacaktır.» 

«Bu yurt gerçeklerinin 
i5Çilerin, emekçilerin ve e
zilen halkımızın yararına 

çözülmesi için çeşitli sınıf 
ve tabakaların verdikleri 
demokratik kavga her gün 
önem kazanmaktadır. 

«l5Çi sınıfının bilimsel 
ve demokratik "öncülüğün
de, bu kavga 12 Ekim 1969 
seçimlerinde dalıa da bü
yük bir önem kazandığına 
göre diğer devrimci kum
Iuşlann yanı sıra devrim
ci bir sendikanın üyesi o
larak bizlerin de büyük 
ılevrimci katkımız olması 

ı,:erekir. Devrinıcituzüğü-

na bir davranış içerisinde 
olmadıklan gibi aracıya, 
tefeciye, t.oprak ağalığı 
müessesesine ve Mustafa 
Kemal'in gösterdiği yolda 
emperyalizme karşı da ke
sin vaziyet alınmaktadır. 

Iuşu adına yapılan eylem
lerin desteklenmesine ka
nır verilmi5tir.» 

Kongre sonunda yöneti
ciler idari ve mali yönden 
aklanmış ve çalışmaları ba 
şarılı , yeterli ' görülerek 
yeniden seçilmişlerdir, 

«Türkiye Maden İş Sen
dikası, iç ve dL5 sömürüye 
karşı sendikal mücadele
ıun yeterli olmadığını ve 

Kong~e çalışmaları sıra
sında konuk olarak gelen 
Murat Sanca ve İdris Kü
çükömer de birer konıışma 
yaptıktan sonra 'işçinin ke
sinlikle politik bnınçlenme
sinin üzennde durulmuş
tur. Bu konu üzerinde bir 
iki delege dışında bütün 

«Bu durum karşısında: 
«12 Ekim seçimlerinde 

sendika olarak tüzük , ·e 
programı sınıfsal ideoloji
mizi savwıan Türkiye İşçi 
Partisi'nin desteklenmesi
ne. 

(Devamı B. T de ) 

POLİSİN 
ÖLDüRDüGü 
GENÇLER 

(Baştarafı S. 2'de) 
cukları ile dişinden tırnağından ayırdıkları 

ile okuyabilmek isteyen dar gelirli ailelerin 
çocukları gidebilmektedir. VE BU OKULLA
RI AÇAN TÜCCARLAR DA bunların sır
tından MİLYONLAR KAZANMAKTADIR
LAR. 

Fakat, gerek Devlet Üniversitelerine ge
re~ bu okullara giden gençlerin önemli bir 
kısmı oldukça iç ve dış sömürünün yurdu
muzun başında nemenem bir ~lii. olduğıınu 
öğrenmeye ba.'!lamışla.rdır. ( 

öGRENEN VE BlLEN HER NAMUS
LU İNSAN GİBİ HAKSIZLIKLARIN OR
TADAN KALDIBILMASİ iÇİN MüCADE
LEYE G1ItM1ŞLER BU SEFERDE KARŞI
LARINDA İKTİDARIN POUSlNt, SİL.A
HiNi, KURŞUNUNU BULMUŞLARDffi. 

KIBIUSDAKI YURTTAŞLARIMIZ ÖL
DÜRÜUKEN MÜDAHALE ETMEK İSTE
YEN TÜRK SİLAID,I KUVVETLERİNİN 
karşısına ı;ıkan A.n.D. nin 6. l?Uosunıi' ııro
t.esto eden gençlerin karşısıııa To1ilum polisi 
çıkartılmL:; ve gece vakti yattıkları öğrenci 

yurdu hunharca basılarak gıını: bir öğrenci 
olan VEDAT DE1'11UC1oGLU öldürülnıüş, 
yüzlerce genç de döğülıııü,;; ve ynnılıınıııışt1r. 

Bu öğreııriler, 

Yalnız varlıklılanıı çocukları değil, işçi 

çocukları da, köylü çocukları da eşit okİıııııl 

«Bu örgüt içerisinde kol 
emekçilerinin, köylülerin, 

imkanına kavuşsun diye, 
ANAYASAYA AYKIRI PAR.iILI ÖZEL 

OKU~ DEVLETLEŞTİRİLSİN DİYE, 
VNtvERSİTE 00RET1M tlYELERİ 

HEM DEVLET PARASI ALIP HEM DE BO
TÜN ZAMANLARINI İŞVERENLERİN E 
MİRLERİNDE VEYA ÖZEL HASTAHANE 
VEYA YAZIHANELERİNDE GEÇİRME
SİN, BÜTÜN ZAMANLARINI OKUYAN 
00RENC1LERE VERSİNLER DYE, 

00RENİM1N HALKA OÖNÜK, HALK 
YARARINA, YANİ tlN1VERSİTEY1 BİTİ
RİNCE BİR TAKIM PATRONLARIN HİZ
METİNDE DEG1L HALKI Jrı.Zl\lETİNDE 
ÇALIŞMA OLANAKLARI OLSUN DtYE, 

DIŞ VE İÇ SOMüRü ORTADAN KALK 
SIN, İNSANLIK HAYSİYETİNE UYGUN 
BİR YAŞAYIŞ DOZEYİNE KAVUŞSUN 
DİYE, 

Türkiyeıııizde, hiç bir yabancı devletin 
bayrağı dalgalanmasın diye, memleketimizin 
Amerikan üslerinden ve Amerikan askerle
rinden arınmış tam bağımsız, emekçilerin 
iktidarda olduğu bir ülke olsun diye, 

Gösteri ve direnme hareketlerine girdik
leri zaman karşılarında y ine polisin copunu 
rn kurşununu bulmuşlardır. 

Bütün bunlar göst.ennektedir ki iktidar 
ve emrindeki kuvvetler emek,:l halka ,·e 011-

dllll yana olanlara karşıdırlar. 
Bazı polis lerin ve iktidarın sarı sendi

kalıır gibi lıinıııye ettiği menfaat~,!, kukla öğ
renci gunıplıırının adamlannın sokak orta
sıııda öı:;,renci ~'llracak kadiir ~özleri dön
nıilştür. Son günlerde l\lelımet Cantekin ve 

Mustafa Taylan Özgür'ün kanlarını bu ·ne
denlerle akıtmL'!lardır. 

Yann bu durum hak arayan işçinin de 
başına gelecektir. 

Nasıl ki singerde, Türk demir dökümde, 
kavelde, horoz çivide, Zonguldakta.... hak a-
rayan işiçye yapıldığı gibi._. , 

İşçiler, karakollarda. döğülmekte, kendi
lerine işkenceler yapılmakta fakat bunları 

yapan polisler ellerini kollannı sallayarak 
dolaşmakta, belki de terfi ettirilmektedirler. 

Şu iyice bilinmelidir ki; ne öğrenciler 
ne de işçiler bu şekilde münferit direnme ha
reketleriyle düzeni kendilerinden yana değiş
tiremezler. 

Bütün mes'ele işçilerin davalanna bizzat 
kendilerinin sahip çıkmasıdır. 

Bu da ancak örgütlenme ile olur. İşçi
lerin süratle uyanıp bilinçlenerek, kendile
rinden yana olan güçlerle birlikte yani köy
lülerle, sosyalist aydınlarla, ~-e diğer emek
çi sınıflarla beraber iktidara sahip çıkması 
ile gerçekleşecektir. 

Bu fOlda. Oniversltıe gençliğine de büyük 
görevler düşmekt.edir. Bu gençlerin işçinin ve 
köyliinün ayağına giderek öğrendiklerini ve 
bildiklerini onlara anlatmalı ve onlarla kay-
D8§11lalıdırlar. · 

işçi sınıfının uyanması ve örgütlenmeye 
geçmesi de çok hızlı olmaktadır. lşçi sınıfının 
devlet yönetimini ele geçirerek Anayasanın 
tas~ ve eksiksiz uygulanması hallııde 
ancak Tiirkiyedeki insanlar yannlarından e
min, hür, bağımsız, ve insanca. YllŞlUil8, ola
ıınklarına kavuşacaklardır. 



Ortak Pazar 
Ortak Pazarın amacı, tam bir yarışma yo

Juyle, küçük ve verimsiz işletmeleri yıkmak, yer
lerini büyük, dev işletmelerin almasını sağla
maktır. 

Türkiye 'nin e
konomik ve sosyal yapısı ve olanakları, doğal 
ekonomisinde endüstrinin ve hizmetlerin payı 
çok küçük olduğu gibi, endüstriyel üretimi ve 
verimliliği de aynı derecede düşüktür. 

Yabancı ser maye 
her geçen gün bir kat daha çoğalacaktır. Güç
lü bir Alman firması , bizim olanakları sınırlı 
işletmelerimizin yanında dev gibi tesislerini 
kurabilecektir. Doğal olarak endüstrimiz yarış
ma gücünü bütün bütün yitirecek, bir çok iş
letmelerimiz de kapitalist ülkelerden birinin e
line geçecektir. Tüketici, o zaman ihtiyaçlarını 
istediği ülkenin mallarıyla karşılayacaktır. 

Ortak Pazara girmemizi savunanlar da an
cak eğemen sınıflardır, asıl amaçları, Türkiye
deki düzeni sürdürmek için bu güçlü kapitalist 
topluluğunun maddi ve manevi desteğini sağla
maktır. Ortak Pazar'ın mekanizması çok açık
tır ki, Türkiyenin endüstrileşmesiyle bağdaşa
bilecek gibi değildir. 

KISA SENDİKA 

HABERLERİ 

(Baştarafı S. 6 'da) 

19 . .MERKEZ 
GENEL KURULUNDA 
SEÇlLENLER : 
GENEL YÜRÜTME 

KURULU ÜYELERİ 
Gen. Bıık.: Kemal Türkler 
Gen. Sek.: Ruhi Yümlü 
G. B. Vekili: Şinasi Kaya 
G. B. Vekili: Cavit Şarman 
G. B. Vekili: Hilmi Güner 
GENEL YÖNETİM KU

RULU ASİL OYELERİ : 
Oye : Feridun Kartalkaya 

• Gündüz Giray 
• Yüksel Eniş 
• Gündüz Sönmez 
• Niyazi Volkanlı 
> Necip İyigün 
> Ozer Evreıısel 

> Şükrü Ozbayrali 
" Cengiz Erdönmez 
» Ömer Faruk 

Taşdemir 

GENEL YÖNETİM KU
RULU YEDEK ÜYELE
Rİ: 
Üye : Celal Yalçınkaya 

» Mehmet Karakulak 
» Ahmet Vatanda.~ 
» Eşref Yerlikayıı. 

» Mehmet Mutlu 
» Haydar Dayan 
» Adnan Nar 
» Cemil Topcu 
" Temel Ozer 
» Feridun Oztürk 

GENEL ONUR KURULU 
Yusuf Sıdal 
Salih Çakır 
İsmet Onat 
Adil Oztümer 
Halil Birlikııeven 
Mustafa Demirci 
Hayrettin Güneş 
İsmail Sığın 
Nurettin Çavdargil 

GENEL DENETİM KU
RULU ASİL oYELERİ 
Eşref Yerlikayıı. 

Yaşar Su 
Nuri İnan 
A. Sıı.met Kıvrım 

tlyas Demircan 
GENEL DENETİM KURU 
L,U YEDEK OYELERl 

Itecep Güçlü 
M. Temel Ozer 
Celal Yalçınkaya 

PİR SULTAN ABDAL 

Gelin canlar bir olalım 
Münkire kılıç çalalım 
Yoksulun hakkın alalım 
Tevekkeltü taalallah 

Ozü öze bıığlıyahnı 
Sular gibi çağla.yalım 
Bir yürüyüş eyleyelim 
Tevekkeltü t.aalaUah 

Açalım bizim sancağı 
Gtl(sin Yezitlerin çağı 
Elimizde aşk bıçağı 
Tevekkeltü taalallah 

l\lervan soyunu vuralım 
Hüseynin kanın soralım 
Padi511hın öldürelim 
Tevekkeltü taalallah 

Pir Sultan'ım geldi cfi.5a 
l\lünkirlerin aklı şaşa 
Takdir olan gelir başa 
Tevekkeltü taalallah 

TÜRKİYE MADEN - İŞ 

SENDİKASI 1Şçt 

EGtTll\l ve TATİL SİTESİ 

· Sendikamızın yaz başın
da gönen kıyılarında kur
duğu eğitim ve tatil site
sinin bu yazki programı 

bitmiştir. 1200 m . tik tabii 
plaja sahip olan siteden 
140 aile yararlanmıştır. Si
tenin kendi elektrik jena
ratörü vardır. Ayrıca tatlı 
su getirilmiş olup odalara 
kadar girmiştir. Siteye ge
lt r. işçiler bir kuruş ver
meden, bir hafta kalmak
ta, her türlü ihtiyaçları gi
derilmektedir. Tatile giden 
üyeler, günlerini denize gi
rerek, geziler ve eğitim 
toplantılarıyla geçirmişler

dir.İşçi üyeler, şimdiye ka
dar böyle bir tatil yapma
dıklarını, ancak seridiltay
la bu imkana kaVU§tukla
~ını söylemişlerdir. 

Sitenin inşaatı devam 
etmekte gelecek yıl için, 
odaların çoğalmasına ça
lışılmaktadır. 
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hele bir dertıe,elim 
yaralı mabmut 

Kurşun ve Kan 
Bundan sonra her sayı bu köşede dertle

şeceğiz. «İnsanlar konuşa kon1L5a» demiş eski
ler. Doğru sÖ'.ı.. Susmak bir işe yaramıyor. He
le dertliysen. Bir türkü vardır bilirsiniz: Ne 
diyor? «Dert adamı söyletir». Söyletir ne de
mek, öldürür. Bir de içine atarsan tıımamdır. 
Onun için gelin şu köşede dertleşelim. Sizle rde 
yazın. Boyuna. ben yazarsam tadı kalmaz bu 
i5in. Gevezeliğe benzer. 

Bn sabah (24-9-1969) gazeteleri açar aç
maz vurulan gencin resmini gönlüm. Vuran 
polisin de resmini aradım, yok. İsmi belli değil 
cismi belli değil. O da senin benim gibi bir va
tandaş ama gaddar ve köle ruhlu bir vatanda.5. 
Yaş 21, kara yağız bir delikanlı, yannJara, gü
zel günlere doğru yürüyen bir genç. l>ek az ya
şamış şu küçücük dünyada. Heyecanb, yurtse
ver, hayat dolu ... Böyle bir insanın aklına ölüm 
gelir mi? 

Vedat Demircioğlu'nu kim vurduya getir
diler. Baktılar ki ses soluk yok, devam... Ve 
çekti tabancasmı, dokandı tetiğe. Kurşun fır
ladı, sol böğründen girdi Taylan Ozgür'ün Cep
hede değil, si.Wılı çatışmada değil, meydaıida, 
HÜRRİYET MEYDANI'nda vuruldu. O mey
dan bir kat daha büyüdü, anlam kazandı. 

Ne yapmıştı bu yiğit genç, bu savaşçı. Va
tanmımı parselleyip sattı? Başka memleketlerle 
gizli anlaşmalar mı yaptı? Yeraltı ve yerüstü 
zenginliklerimize buyur mu etti elleri? İşçinin 
üstüne polisi mi saldırttı? Banka mı soydu? 
Para mı çaldı? Irza mı geçti? Yol mu kesti? 
Ne yaptı, neydi suçn kardeşimizin? Canavar 
mıydı? Kafil miydi? Değil Hiçbiri değil. Üni
versitede köklü reform isteyenlerdendi, halkı 
için mücadele ediyordu, bağımsızlığına toz kon
durmak istemiyordu. Kurşnn geldi onu buldu. 
Tertemiz kanıyla yıkandı meydan. Bilirsiniz biz 
Türkler kurşun ve kan söz konusu olunca sus
mayız. Ezilen köylü, hırııalanan i~i, s ürünen 
va tanda.5, vurulan öğrenci ve dönen dolaplar ... 
Hep.si birikiyor. Üç - beş yıldan beri değil, yıl
lanlır birikiyor. Biriken şey ne olur varııı onu 
da siz bulun. 
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ro ve otobüs i-,çileri gre
vine hali bir çözüm bulu
namamıştır. 

tTALYA'DA İşçi sendikaları, sağlık 

sigortasının tam bir keş

mekeş içinde bulunduğunu 
ve bu duruma bir çözüm 
bulunamadığı takdirde , 

h astahanelerde çalışan per 
sonelin hafta içinde 48 sa
atlik bir greve başlayaca

ğını ilan etmişlerdir. 

Gayri resmi grevler yü
zünden Paris'in 14 metro 
hattında trafik tamamen 
durmuş ve otobüs şoförle
ri de normalin %60'ına in
mi~tir. 

ROMA - ltaiya'yı saran 
biiyük grev dalgasına ö
nümüzdeki hafta içinde, 
devlet hava yolları «Alita
lia» personeli ile hastane
lerde çalL~anların da katıl
ması muhtemelidir. 

AV8UPA'DA 

GREV DALGASI 

YAYILIYOR 

ALMANYA 

BONN, - Batı Avr upada 
grev dalgası yayılmakta
dır. 

Batı Almanya Sosyal -
Demokrat Partisi, yeni bir 
grev tehdidi karşısında ka
bineyi derhal toplanmaya 
davet etmiştir. 

!erine zam istemektedirler. 
Dışişleri Bakanı Willy 

Brandt, koalisyon hükü
metinin Hıristiyan Demok
rat İçişleri Bakanını, sen- r-
dikanın müzakere teklifini 
sorumsuzca reddetmekle 
suçlamıştır. 

FRANSA'DA 
,:ı.ı ' .. --------~.' .. 

~-=--~~~ 

Kamu hizmetlerinde ça
lışan 1.200.000 işçi ücret-

PARİS - Fransa Ulusal 
deıniryolu işçi.len, sekiz 
günlük grevi sona erdire
rek bugün işbaşı yaparlar
ken, başkentin ulaşım sis
t.emini felce uğratan met- Rabak işçileri haklarını alıncaya kadar direnecekler. 

•••• Emekçi kardeşler ve milli menfaatler ■■ İLHAN SELÇOK ■■ 
Emekçi kardeş ne yapıyor şu günlerde? 

İki - üç gün önce Zonguldak ocaklannda 
on üçü ölüverdi. Grizo patlamasında ocaklar 
çökmüş, dirisiyle ölüsüyle yeraltmda kala
kahnışlardı. Dışarda devam ediyordu hayat.. 
ve güneş ısıtıyordu sırtını politikaemm .. 

Nutuk kürsülerinde palavra, devam edi
yordu .. 

Ama işçiler ölmüşlerdi. .. 

İstatistiklere göre maden ocaklannda 
kaza ve ölüm oranı en yüksek ülkelerin ba
şında Türkiye ... 

Hayat hem pahalı, hem ucuzdu Tiirki-
ye'de ... 

Yaşamak için pahalı .. 
Olmek için ucuz. 
Emekçi hangisini isterse ODU seçebilirdi.. 
Emekçiler Ereğli'de greve gitmek lste-

mi5lerdi. İktidar bir ay erteledi grevi, «milli 
menfaat» gerekçesiyle .. Bir ay geçti aradan .. 
Ereğ!.i emekçileri gene greve gitmek istedi
ler .. iktidar bir ay daha erteledi grevi «milli 
menfaat»gerekçesiyle .... 

Siyasi iktidann ba.5uıda Siileyman De
mirel lvardı ..• 

Süleyman Demirel, Ereğli'de Morrison 
kıımı»wyasının komisyonculuğunu yapmış ... 
Sonra bir sıçramada Başbakanlık koltuğuna 
eturm1L5tu.. 

\ 'e şimdi Ereğli'de grev, «milli menfaat
leri bozduğu> gerekçesiyle erteleniyordu. 

Tuhaftı bu i, ... 

da ve yerüstünde perişan olacaktır çoluk ço
cuğuyla ... 

«Milli menfaatler kavramı» da garip 
renklerle süslü acayip bir uçurtmaya benze
mişti Türkiye'de ... 

Bu uçurtmanın ipleri kimin elindeydi? 

l'e hangi rüzgarlara göre dalgalanıyor
du! 

Yabancı petrol kumpanyalarında grev 
yapmaya kalkışıyordu Türk işçi.si ... Yaban
cı kumpanya m'üteahhitliğinde milyoner ol
muş bir Söleymaıı bey «milli menfaatleri boz
duğu» gerekçesiyle grevi erteliyor: ve Türk 
işçisine karşı yabancı kumpanyanın çıkarla

nm korumak milli menfaatleri korumak o
luyordu. 

Ne biçim milli menfaat idi bu? 

Süleyman bey - unutmayalım ki eski 
Morrison müteahhididir - Tilrklye'de imal 
edilen bir malı korumalı: için karar Çlkan
yor, milli gümrük himayesini ç.ekiyordu o ma
im önüne ... 

Ne var ki, milli gümrük himayesiyle dış 
pazara karşı korunan o malın künyesi bir 
tuhaf idi ... 

O malın parçalan dışardaıı geliyordu .. 

O maim monta.jmı Tlirkiyede gayrimilli 
bir kumpanya yapıyordu ... 

t) malın satışından doğan kar, dışarı 
transler ediliyordu. .. 

O mal Türkiye'de dünya piyasalarından 
palı.alı satılıyordu ... 

Ve bu malın mial edildiği fabrikada grev 
yapıp ücretlerini artırmak istedimi emekçi
ler ... Süleyman bey : 

- Grevi erteliyoruz, çünkü milli menfa
at.e aykındır .. diyordu. 

Şimdi şu Ereğli Demir - Çelik grevinde
ki milli menfaate bakın siz : 

Ereğli Demir - Çelik'teki Koppers ortak
lığı milli menfaate uygun.. 

Ereğli Demir - Çelik'teki Morrison kazı
ğı miUi menfaate uyguıı ... 

Ereğli Demir - Çeliki'n dünya ölçülerine 
göre iki - üç misli pahalıya malolması milli 
menfaate uygun ... 

Ereğli Demir - Çelik ~larıııuı dünya 
piyasalanndan iki - öç kat pahalıya satıl
ması , ·e hallan sömürülmesi milli menfaare 
uygun ... 

Amıı Ereğli Demir - Çelik işçisinin grevi 
milli menfaate aylan! 

KiJll karar veriyor bnna '? 
Ereğli Demir - Çelik'teki Morrison ka1.ı

ğmm mühendislerinden Süleyman Demirel 
bey .. 

Türkiye, Cı.ı.ıntiuriyet Türkiyesi olalı be
ri bu denli garip bir oyunun içine körleme
sine düşmemiştir. 

Emekçi kardeşler gözünü açıp bakarsa, 
bu aJicengiz oyununun ne olduğunu anlar ... 
~azsa «milli menfaat:> adına vo «gayri
mılli .!llenfaatler» için daha çok nzwı siiro 
horlıuuMıak, edlecek, sömürülecek, yıınıltuı-


