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GöREVBAŞıNA 

E
mpayollzm '" � .. rldllk. _ILIk· 
le Ortadotu'cia ioIyaIIzmIıı ve 11"11<111111 bır· 
biri ardına .. I.n zaterlerine 1w11 mll·komü

nist tamponyııy" bız .000ftk durumunu korumayıı ç .. 
Iqıyor. EmporyııJJzml:ı b_plan Ile tekeıd oemıııye
nın _pJanııın çak"muı Jlliniimiiz TIlrldye'slnde d. 
hızlı ye önemlı .. U,nıelerl ortayıı çıklriyor. 

14 EIdm açlmJerl; MHP ye MSP desteklı AP Ik· 
ticiannın kuNlllfu ve Genel Kurmay Ba,kanı Ile yük. 
aek rlltbell dört· komutenm mubtuuı yenı bır iiind 
" .. iatil. 

Bu liindn bır yıım. Demlnl Itlldaruım bı.iiıı de
momllk �Ieft ve _ yııiın kılıç MI_yIo 
.. U,U. TuI, aldııuıyla b.r açıama yııpmak •. daha bii
ylık aJdınIan lçlıı çok önemlı bır polUk mnzl 
kazaıııııat b_ına _. ve timdiiik bumcıa dülÜID· 
Itııdl. Gerld·fqlat �Ioriıı b_ı apaçık ortada. Elde 
etıll<lerl lIDIdı o_miL topyetun bır _myla kaba 
kıllnayıı çu..ıyorlar. DemomUk �1erI ')'IIcıııblo. 
yılpıılıltn kaçıııılmaz aonucu olan kesin yenlıcıye 
mahkum etmek Isllyorlar. 

. 

Bu aidırıyı püıtürtmek. rqlst IırmaDıfI durdur· 
mak ve yenmet miiıııkiiııdlir. Bugün lçlıı emperyalizm 
u \ekeld buıjunzl tu,tuıuz .�Iüdlir. oma .... y .. 
nllmez delildir. FqIZmI '" .. rldllll yenecek &Üç I,çl 
1IIIIfıııin. emekçi Idtlelerln. wm d.mokmtlk &!içı.riıı 
blrl.tlk cephesidir. 

. 

Demokıasl ·&!içlerlnln. fqlzıniıı '" .. ridURin &üç' 
lerlne Urtl �JeSInIn bqansı ye nihai zaterı de 
I,çl oııııfıııııı &üoiiııe •• önderiiline sıkı sıkıyıı balbdır . 
nırtdye'nIn bö ...... '" diIDyııclakl .. u.nıeJeılIı ıçınde 
yqWlt ös&ii liIredıı belirleyid yııru cia ıtte buracla 
ortaya ç_ladır. 

"çı lIDIfı ba JÖrOriD _nıiea piecıotlnl. ön
ıIarIIt �ıiIıı IOftklerlnl yerıne .. 1IreaIInI her 
aiaııda ortayıı koyuyor. 

Bu aıı-ın lOft'liidlll Idımlar ayıu &ünlerde 
aiıidı. Çok pntii ye çok büyüiı: kawıuıılar ooR"'" 
dL 
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AP Temsilciler Meclisi'nin bildiruinde, �ola k..."ı birlik 

çağrısında bulunular.k, emperyalist ""erkeılerden dalıa 

geniş yardım istendi. 
• • 

Boran: 

Tekellerin "Dcnıokr.ısi cephesi, faşizmi ve gericiliği \:Irihin 

karanlığın. gömecektir," 
• 

korkusu Yığıns:ıl direnişleri söndıirnıe ç.basının yeni fonnülıi' 

Erken or,im demagojisi 

Yıgınsal 
direnis 

-

ıki karşıt süreç 
Ekononıik talepler tle demokntik. ınti-taşlst ıaıeplerin 

I�;çe lOÇURi kiU ... ı eylemler hızla yukselmektedir: Ekono
mik demokratik haktan içın miicadelt eden emekçı kıtleler. 
IrOl: ufaklı her eylemde kaqı1annda tekeld .. rmayeyi bul· 
duklanru yı�yanık ö�nmektedırler. , ' . . 

Iki karşıt "",ç y�nmaktadır. ThrIcıye I�çı Paruıı �Ier· 
kez Yonetim Kurulu tarafından hazırlanan Tı. Portı Ttk 

Cep,"" ıdlı belgede i�t edildieı gibi, "bi. ycndD ''!'PO'Yc, 

li.ım 'thici. buyii� urmllY'. b�'ük topra" lIGhıplu. ı1� UZGn· 

hları. 6teJci )'onda i,çiler. köy ItMkçiln"i. ımo( ot &crıcıa'· 
karlar, .uw.t malık Mlhiplui tır hatta buyük «'mD)'t Ut bu
lunlıımımif bir böıüm kuçiilr orlo i�wtmı mhibi birb

.
irinı z

"
t 

ikı �ci YOfOmoklodU'. Biryondo 'fazlık, yaşam duteyının 

diişlqü, )ok.ulloşmo w mUllf6ii.z�fm� w moral d�,,,'�rde 

çökÜf oor, bte yanda;' .nn.oyenin az MJ)'lda elde yolunla

,ıP fopIUıa'P7'1D$ı,lrarlorda bü)'ıik arh�lar, cm�ryohıt tekell�' 

rc okıhlan milyonlar, liilu .'e "(ohDI. ,. 
Son bir ayda Ise bu ıkı karşıt aıreç yeni bir Ivme kazan· 

mitUr. Son bir ayda yoksullafma, mülksüzleşme SÜreci hız ka· 
uıurken, ttkeld. büyük semıayenin kirlanna; fiyat artışlatı. 
u.vaıüasyon, karaborsa nedenlyle yeni karlar eklenml,tir,Blr 
ıy üesınce- eklenen bu klılar. aym nedenlt'rden ötürü biJllin 
bir 1919 )1hnda eklenenitre e,ittir, 

Bu durum ise kiUclerin birbırine karşıt iki ai.recin bilinci· 
n. daha kolaylıkla nı:maIannm koşullannı olgunlaştırmakta· 
dır ·Y�makta olan ıkı karşıt Rireç, fışlzm tehdldin. karıı 
devrlmci oIanaktann varlıgmı göstenlııı kadar, ekonomik 
demokratik haklar itin ",rçeklt$tirilen her eylem. her kille
ae' bqkaldın, da. IDti·faşist mücadelede yeni olanaklann or· 
tayı çıkbeına işaret .ımektedlr, 

Kitlelmn kazanılmasa açwndan da iki kııııl 1iiireç &öz
konusudur. YokRıl!aljl1ll, millksüzle�me liın!cini hızlı ya�. 
)-anJ.ann demokrasi. güçleri ile büti.inleşmesi yÖ�iindek.i Desn"l 
olanaklıır, tekeld sermayenin kiUelerl demagoıı - ile kaza '
ma, tanfllZlqtırma çabalannm ha kazanmasına neden ol· 
rnaktadu. Tekelci .. rmave kitlelerin artan mücadele güç ve 
ye�DtRlnden derin bir endişe duymaktadU". Bu endişe Ter· 
cüman Gıze"'si'nde Giıneri Civaogıu tarofından töyle dile CO' 
tinlmektedir; ''Suinkanlı olmak. Sa..yol potlomGlara dbnü,�
bılec"k Itme eykml"" ü-:erine daha lObırlo, daha lOIduyu ile 
fitmelt. KlI4aı.J1 zuccociye dıikJronına kuım boRa ,ibi del". 
ne oradıRınl ur oranılon feyi Il�rtde bulOeolını bilerele gir. 
mek !' 

Bup emekçi killeler tekeld .. rmaye l�1n ilzenleyolda· 
1ıı.lma51 �reken bir "ziıc-coci)'e.dı.lelr.on."dıı. 

KiUelmn ytikselen milcadele eliç ve yetentRinden endi,e 
duyan AP tarafından biua.t bu end""Oın kendisloın, bir poli· 
ok �ntaı olarak kullamldıtı gbnilıııektzdir. AP Temsilciler 
Meclisi bildirisind. bu eerçek ,öyle dile ,ebrllmektedir, 'So' 
lun wfııındoki pekrin doıııtnlJA. Tiirltiy",'nin b� yafa· 
maJıt.a oldu'u "ı"bın bafheo ulHpluindendir." nu -pollllk 
,antaı. bliWrı .. e politik güçı"!ı tekeld &ermayenin programı 
etnfmda toplamayı amaçladılı kadar, mantva o1anak1annm 
çoealma>ı ıçın CHP'yl etkislzleşllnney!, tararllZla�tırmayl v. 
tekeld oermaye il. uzlaştınnayı da k.apsamaktadır, 

T(>keld sermaye bugiın buı politik annajlara ahiptir. 
Emperyalizmin artan desieti, gjzIi.fa�ist bır Iktidar adatınır. 
..,.lı�I, .. t ama Ca$ist olmayan güçlerin eericl·[aşist güçler Ile 
tek bir bütün cörünme� clddi avantaJlardır. Ne var ki yaşan· 
makta olan ıkı kar,ıt süre<; , klUelerln yüklelen milcader..ı, bu 
avantajlann da tam olarak kul1anılmasınm kartısına çıkan ıon 
derece önemlı bır dezavantajdır tzk.ld .. nnaye lçln, 

Gerici.fışlst güçlerin avantajlannm bo� çıkartılması, Ca· 
,\%me geçit verilmemesl. antidrmo'k.ratik eRitim ve unulama· 
lann kaynaQ;ına yöneUnmea ye demokratik güçlerin ortak lk· 
tldarının kurulması mülnldindilr, 

Miimkün oiaıun yaşama eeçlrl!ınesl, klU. eylemlerinin 
yi&Jeimesln," batlı oIdutu k.adar, _nU·fa,lst, anll emperya· 
list. anU·tekelci, ınti.,ov.nlat bır cepheoln kunılmuına, kiı,. 
101er1n kaz&rııimuı iiın!ci Ile bır d.mokrasl ve özgürlük ceph.· 
"Din öriiiip yqama pçtrilmesl süredilin birbiriyle biitürdet· 
_ ...... bebt. . 

Goçtl�lmIz haftanın olayla' 
nndan biri, kamuo)'una yanSl)-an 
yönlerinden ba�ka çok daha 
önemli özellikler ta,ıyordu. Bu 
ol,y, AP Temsilciler Medisi'nın 

toplanlısı � toplanU sonraS1nda 
yayınlanan bildlriydi • 

"SOU KARŞI GUÇLER, 
BIRLEŞIN" ' 

[)(>miret'in "namerdiz'· teh 
didiyle başlayan ve AP ii yönelı. 
cilerinln, son ekonomik önlem· 
lerin yanıtbgı hoşnutsuzluktan 
yakınmalannın yansıtbtı telaşla 
&Üren top1anbdan 5OOr8 yayınla. 
nan bildiride, erken seçime yakı. 
lan yeşil ışıgın yanısıra, "solun 
kar.;ısındakl �çlerin dagılması· 
nın, Thrltiye'nin bugün y.�ak. 
ta oldu�u ıstırabın başlıca sebep· 
lerinden" olduRu lÖyleniyor· 
"solun karşısında ve komüniz· 
min soo 'IUrk devletini ortadan 
kaldırmaya lwarlı oldugu na 
inanan herkesin" AP·nin yanm� 
da yer alması çatnsı yap�ıyor. 
du. 

Demokrasinin karşısında 
gerici.faşist güçlerin daha da sıkı 
bütünleşmesi için yapılan bu 
çatnnın arkasında, kitle eylem· 
lerinin <e yıeınsa! dlrenlşı.rin 
yükselişinden, demokrasi tJçleri. 
nin cephe ve eylem birURl yolun· 
daki COlişmelenlen duyulan kor
ku yatıyordu. Bu korku, yenı 
AP Genel Sekreteri Nahit Mente· 
şe tarafından okunan bildiride, 
SATO'ya, IMF'ye, Dunya Ban· 
kası'na, AETye. tiim emperya· 
list merkezlere yapılan destek 
çqnsında \'e sadakat yemininde 
de iCadesiol bUluyonlu, Bildiride 
açtkça şöyle deniyordu: 

"Dünyanın bu 61cak no�ta· 
ıında 1ürkiye. güvt:nilir bir müt� 
telik olarak, aynı kaderi payla· 
"n dost ve miittefiklerin!n de, 
bu ",rç.gln Icaplan içerisinde 
olmalan zaruretine inanmakta� 
dır, 

BORAN'IN DEMECI 

DemIrenn Temsildler �'ec· 
ııs;'nde yaptı�ı konu�ma tse, Salı 
�ü TİP Genel Başkanı Boran 
tarafından yamtlandı. Bir dizi 
antidtmokratik yasayla kuşa 
çevrilen kıSıtlı demokniğyi top· 
tan ortadan kaldırmak, fı�izınln 
açık diktatörtütüne umin hızlI' 
lamak ısteyen Demirenn. de-. 
mokrotik �çlere ka'�ı gırltti�i 
topyekun saldlrınlD ardındın 
"marksisUrre, leninıSUere ıııeiı� 
n.il'orum. Kwu,ılu$ komUnJzm 

DISK 13. Kuruluş yılı 
kutlandı 

Maden.I�. Bank-Sen ve Baysen'in t"tuklu yöneticile

ri seı1ıc,t bırakıldı, 

* 
DEMOKRM,I CEPHESI ıÇIN SENDIKAL BIRUK 

'1lke olarak nerede sendika ve kitle örgütleri birimleri 
varsa orada o birimleri biraraya getiren Il, bölge ve merkez 
platf�nrııan oUı�tunılmalıdır. 

Ilerid sendikalann ve .diaer 

emekçi örıütlerlnln olu�turıcaklan bu platronnlır, onceden 
blrlJkte üzerinde anla�caklan, birbirlerini Ikna ederek 
bellrleyec.kleri somut hedeneri, başkısendlkı ve 
örgüUerle ilişidierinde tek bir örgütlü biit ... olarak tutum 
almayı, böylece daha genl� platfonrılar oluşturmayı 
bedenemeUdirier. 

'Böylesi bır "eç, demok"" ceptemlzln oluşumunun 
hızlandınlrnasma, ODun adım adım twü1mesine ve işçi 
anırımam önderUk Işlevinin unıurlanru OI(UIllqtınnayl 
katkıda bulunıcaktır." 

{ Tek Parti, Tek �phe, S. 80) 

detil, demokrasidir" diyerek d .. 
ma�oJinin eşsiz bir ömceini daha 
\"erdiCin! belirten Boran deme
cini şöyle siırdiırdü, 

"Bır yandan demokratik 
hak ve özgürlükleri yoketmek 
için saldıran Demirel iktidan, 
öte yandan da aldıtı 'ekonomlk 
tedbirlerle ülkeyi emperyalizme 
ve tekellere peşkeş çekiyor, ba· 
lımlllitı ve sömürüyü mınyot. 

"Thrkiye'oln içine düşıirlil· 
dütıl bunalımın baş .orumlula· 
nndan biri olan Demirel. 'eko
nomik tedbirler' ıdı altında i�çl 
sınıfını. yoksul köylüleri, bütün 
emekçileri ve onlarla birlikte· 
kUçük ,,·e orta iı:letmelerl ezerek 
. "'keld büyük oermayeyi buna· 
llmdan kurtarmak istiyor. 

"Halka, deımkrasiye düş· 
man iktidar \'e o iktidann baş 
sCI'Umlusu Demirel, ülkeyi fı· 

şizme götlinnek 1�ln saldırıyor, 
Bu saldırıyı göaÜSleyen, demok· 
ratik hak ve özgürlilkler Için dı· 
renen· işçilere, emekçilere, bütü· 
nüyle demokratik güçlere 'bur
nunuzu JÜl'tmezsek namerdjz' dj. 
yerek meydan okuyor � 

"Deml,.ı de, büWn faşizm 
özlemcileri de iyt. bllmeUdirler 
ki, Thrkiye'nln biUmoel lO5)fawt. 
leri. demokratlan ve ilericileri 
fqist saldınlanı boyun .gmey .. 
ceklenllr, Boyun egmeyeceklerl· 
ni göstennektedlrler, 

·'Emperyalizme \·e (a$izme 
karşı bütün güçlerin birleşeceRi 
demokrasi cephesi, faşizmi ve CO' 
riclliti ıarihin karanlıgına görn .. 
cektir . 

ERKEN SEÇIM 
TARTıŞMASı 

AP toplanbSından kaynak· 
lanan "erken seçim" şantajı,. 
MSP'nin "hlZınz" yanıtıyla kar· 
şılaşh. AP hükümetinin dev�' 
ol kendisinin "kerhen" desteeı· 
ne baglı tutmaya çalı�n, ama 
parti Içindeki kö�ebaşlannı tut
muş tekelci .ermayeOın haS 
adam1annm "isUfl" tehdidinın 
karşısında da Ikircikten kurtuı.· 
mayan MSP lideri Erbakan, 
Çar�mba �nkü basın topıan�' 
.ında Ise, yine de şimdlli� hüku' 
meti düşürme niyetinde olma' 
dıklannı IÇıklıyordu, 

Thm kamu kunılu�tanndakl 
kıyımlan .e faşist i,pU sürdür· 
menin, karanlık suç dosyasını 
kapalı tutmanın tek yolu olarak 
bir AP iktidarına yama1lJTllYI 
gören MHP ise. müm�ün o�n en 
erken bir tarihLe seçıme gıtmek 
için AP yönetiminin ortaya atb' 
eı �ntajın bq de,"'kçlsi Oıdu 'ha 

AP hükUmeti kunııa� da 

• 
kocabIy .... ilu ''SOlA KARŞI BIRlEŞII'II" 

o ünlU "100 gün" bile COçmedeo 
bir erken &eÇim Ilrtı,masının 
gündeme eelme"nID arka5Ul�' 
cıerçekte bunalıma burjuva hük ... 

meUeri .Uylo çözlOn buınıa ÇI' 
buının çıkmazıyıı, yıllı,,1 1 dlre
n"lenlekl yIIIıMII,1 ,.çını d .... • 

lajlleriylO liladllnne ı-I!' � 
maktadır, Yılinal direOl' bUu .. lında dunn&k ıçın buı:ak 
cak kaçan CHP yönelimi �:!.: 
poUtlkUlnın fıturuam. .....
AYnIn orktn &eÇim .... 11l1 urt" 
1IDda.......ıt IIıIatMkloldlr· 

CHP'NİN İNTİHARI 

Remıi Aslan: 
Ma.laly>'da 
dcmo'�ratjk güçlerin 
ortak 
Belediye Ba�ka� 
adayı 

MalaLya'di II Aralık 1977 .. çımlerinde COri 
cdaşbL güçlerin ortak baıtıms.ız adayt olarak 
seçilen belediye başkanı Hamlt Fendoelu,·1978 
)'ılının 17 Nisan'ında kend15lne PTT kanalıyla 
gönderilen bombalı bır pakelın patlaması ,onu· 
cunda ölmUş ve soorasında gelişen olaylar. de· 
mokratik güçleri $Indimeye yöneıık olmuştur, 
PakaL gerlci·faşlst gUçler bunda başarıya ulaşo· 
madılar. Buna karşılık hergün demokrat ve yurt· 
severler sokaklarda ktırşun1anıp öldürülürken, 
bombalıır patlıırken, demokrasi güçleri CHP eUy· 
le suskunluea Itllmeye çıhşıldı. 

10 Şubat'ta Malatya'da yapılan Beledly. Ra· 
kanheı seçimine bu hava ıçınde girildi. Gerici·la· 
�ist gi.ıçler Hamit Fendo�lu·nun kl\Jldeşi ıbrahim 
Fendoelu·nu aday olarnk göslerdller, ·Ayrıca, 
Izollu köylellnden cotinllkleri 10 bin kadar yurt· 
taŞı. ı;eçmen kütükitrine AP, MHP. MSP damp.lı 
itiraz dilekçeleri ile kaydettinneyt' çalıştılar ve 
bunda da bıt.şarıh oldular, Döyltce seçımleri "ga· 
rantl" altına aldılar. 

konJda CHP ii yönetim kurulunun kararı oldu· 
�unu öCrendikten sonra aday göstermeye karar 
"('rdiler ve baeımsız oday Remzi Aslan'ı aday gös
terdiler. Işte bundan kısa bir süre sonra CHP 
Hüseyin Denız'i aday gösterdi. 

Bu arada demokrasi güçlerinin temsilcileri 
lzoUu köylulerl ile gö�mek istiyorlar. fakat ktıye 
gltUklerinde köy agaM KDdıoe:ıu tarafından 
görürımr- engelleniyordu. 

CHP L<;e uzun bir !Üre aday bile bulamadı. An'· 
Iannda Thrkly. Işçi Partisi'nın de bulundueu de· 
mokratik giiçler, CIIP Ile yaptıklıırı görüşmeler 
sonucunda CHP'nin aday göstermeyeceginl. bu 

Aralarında Thrklye Işçi Pıirtis!'nin de bulun· 
dugu demokrat, yurtsever, 50SYalist güçler ba· 
eımsız Remzi Aslan'ı destekleyip l) bin 762 oy 
alırken, CHP 2 bın 393, Ibharlm Fendoeıu 31 bin 
822, TİKP'nln bogımsı. adayı Emcet Olcaytu 
468 oy aldı, 

C KIBRIS ) --------

Yurtseverlerin 
eylem 
birliği 
• 

Kuzey Kıbns'ta işçi ve emek· 
ruyoı. Demirel hükümetinln Thrk 
parasını yüzde 48 oranında deva· 
lüe etmesindeA sonra T"tirklye' 
de çıg gibi büyüyen zamlar Kıb· 

çi kitleler Denktaş yönetiminin 
gerici .uygulamalanna karşı dlre· 

_ BAROLAR BIRLıCı . ' 

Atilla Sav 
başkan oldu 

• Orhan Apayoiııı, 
başkanlığı 6 oyl. 

kaybetti 

ThrIclye Barolıır Birlieı 
(TBB) OıaganüsW Genel Ku· 
nılu 9 Şub3t gWıü Ankara'da 
toplandı, Kunılun gündemin. 
de, yalnızca başkan se�lml 
vardı� Faruk Erem'ln Isti[aSlY· 
la boşalan baş�nhk için Is- Ilerici aLlu�atlann aday' 

tanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydın, ızmir Barosu eski 
balkanı Cengiz ılhan, Ankara Barosu Başkanı Sababattin 
Ardıçoeıu ve Atilla Sav aday gösteriidiler, 

Orhan Apaydın yalnızca en [azla delegesi olan Istanbul Ba· 
rosu 'nun degıı, aynı zamanda ilerici, demokrat, sosyalist dele
gelerın ve avukatlann ortak adayı idi. Buna ·karşın, gene ileri· 
ci kl1i1ll1 ile tanınan İzmir Barosu'nun eski başkanlarından 
Ceni,iz hhan'ın da aday cösterilmi$ olması, ilerici bütünliJIün 
zedelenmesine yol açan bir unsur oldu. Orhan Apaydın'ın oy· 
laıı 44'ü bulurken, Cengiz. hhan'ın oylan 7 'de kaldı ve bu ara� 
da 60 oy alan Atilla Sav TBB bqkan�gıııa seçllmlş oldu, 
·'�tC'nln adayı" olarak nI�lenen Sabahattin Ardıçoeıu ise 
ancak 13 oy alablldl 

"TarafslZ': bır aCiay'olarak sunulan .Atilla Sav . 12 Mart 
döneminde "tarafıız" b�,bakan . Nihat Erim'ln kabinesinde 
Çalııma Bakanıolarak görev almasıyla hatırlanıyordu, Ayrıca 

tarafsız" aday AtUla Sav'm &eçim kulisini. genel kurulun ya· 
pıldıRı Ankarn'da, Ankara'lı eıır'li avukatlıırın yür\ittüeü, 
bunlann arasında CHP kabinelerinde bakanlık yapml$ evuut ların da buiunduRu dıkkat ��Iyordu, ' 

TDB dele�leri, avukathk yasasındaki antidemokratik bir maddeilen kaynaklanan ·'meslekle en az 15 yılını doldurmu$ avukatlar anııından" koıuluyla "çilebildiei 1�In, delegasyon ço�nlueunda gonç, ıktlf, dinamık unSllrlar görlilemedi. Elki bı,kan Faruk Erem Ise, COn.1 kunılda yaptıgı konu�mada, barolann yurt sorunları üsWn(> önemli görevlerinin bu· lundueunu belitterek, �yasetin dl1ında kılmak adına illke Lorunlarmaıut çevirmenın yaınlı,hRına dikkat çekti. TBB yenı ba,kanı, 12 M_rt Çalışma Bakını Attila Sav'ın �u sorunlar kartıllndaıd tutumunun ne olacaRı. bu alır ve ��::'r.'"1n ıltından nu� ka1kaClal önümilıdeki günlerde 

os Türk kesimine de aynen yan· 
sıdı. 

Cumhuriyetçi Türk Parti .. i ile 
kitle öııülleri. sendikalar ve 
gençlik orgütleri, emekçilerin 
birli�ini olu$tunnak ve UBP'nin 
yasa·dışı hükümetine son vermek 
için harekeLe geçtiler. CTP'nin 
"zamlan, işsizliei ve partizan uy· 
gulamalan prolesto" için başlat· 
tıeı bII dizi eylemin Ikincisi olan 
Doglnrıenllk MlUnı; ııeçutimiz 
�nlerde yap�dı, Deeinnenllk 
mitinginin ertesinde de Glme'de 
salon Loplanbsı düzenlendi. CfP. 
dergimiz baskıya verildiRi sırada 
Maraş'ta da büyük bir mitinge 
hazırlanıyordu. 

K.T.Amme �lemurlan Sendi· 
'ka .. ile K.T. ögretmenler Sendi, 
kası'ndan nluşan nerid Sendika· 
lar Federasyonu da �lag"",'da 
bir mi tlng yaptı. UBP'nin yaph. 
aı .on zamlan ve hayat pahalılı· 
Rını protesto için düZenlenen mi
ting 5IraSilnda iki saatlik iş bırak· 
m.ı eylemi uygulandı, 

CTP ile blrlikt. D",,·lş, K.'I' 
Amme Memurlan Sendikası. 
Devrimci G(>nçlik DemeCi ilericl
demokratik güçlue eylem ve güç 
bırlıli çakrısı yaptılar. 

AKEL EDEK'E 
EYLEM BIRUoI ÇACRISI 

YAPTı 

öte yandan AKEL Genel Sek· 
reteri Papayuannu, AKEL MK 
toplantısında yaplı�ı bir konuş· 
mada. EDEK'e eylem birligi için 
çagn yaptı, 

1917 yılında Kıbrıs sorunu· 
nun çözümü için saptanan Ilk(>� 
i� benlmsemeSı halinde lOSya· 
list ED EK partisiyle- eylem ve i$' 
blrllC,ine hazır'olacaklannı be-lir. 
�n Papayuannu, bu .i$ birııelnı 
faş!!lt· darbeciler \"e Kıbrıs soru· 
nunun NATO i.s�N dogruııu. 
sunda çozumunu isteyen kı�i \·e 
partiler dışında herkesle yapma· 
ya hazır olduklannı belirtti, 

Emperyalist güçlerin Kıbm' 
ta NATO'cu bir çözüm peşinde 
olduklannı Ioolirten AK EL G .. 
n.ı Sekreteri, �lakarlo .. D.nkta� 
\'e Denktnş-Klprianu anlaşmalan 
çfrçevl'Sindt toplumlararası iö
I"Ü$melerin htmen ba,ıatılmaslDl 
istedi v. AKEL 'In bu gö�mele· 
ri destl!kleıneye bazır oldueunu 
baUrtti. 

••• 

lOO'süz 
günler 

ButUn Insanlık alemi Tiırki, 
ye 'deki gelişmeleri dikkatle ve 
IbretJe izlemek durumundadıı, 
ÇünkU Türkiye'de adım adım 
ve parça parça sahneye konan 
kanlı oyun, dünyada Ilk kez ol 
mamakla beraber herkesin gözü 
öniJtde bir kez daha oynınma· 
ga çalışılmalttadır. 

FedepJ Almanya'daki !.asiJle 
dönmiı.$tir. AP SenatbruniJl 
"Iç hat "lın belli ve açıktır, 

Çok yazdık gene ya.ııyonız. 
19S5'Ierde Atatlırk'ı.ı Selanik' 
te doRdutu eve bombayı Tartş, 
Antbirlik, Tekel Işçileri deeil, 
bugün devletin rf$mi Isb hbarıt 

. örgctUnii'ı şube mUdi6lüCi! ka. Burjuva sıyaset panayınnda demelerinde eorev yapan bir adı "hesap .�damı'·na çıkmış zat atmıştır: attınlmı�tı.r O bulunan S�eyman Demirel" }\omba Seıa.:uk'� patladıktan son ekonomık kararla� bombar- sonra 6.7 EyhJ giJnleri devletln dımanıyla. bunun 51�asa.l. �e radyolarından gene "Kahrolsun $Osyal. sonu�lan":ın ızleyıcısl Komünistler·' diye ba.aırılml$ oldulunu belU etmı4t1r., ve zindanlara işçiler. sendikacı 
MHP destekli AP azınlık Ik· 

tidarının "100 Gim" planı. �ko· 
nomik alanda tam bır lalana, 
politik alanda da tam bir azgın 
hRı damgasını vuımuştur. ·'100 
Gün "den sonrasını ise örsan 
öymen "Perşembenın geli'ji 
Çanıambadan bellidir" dereesi· 
ne pek güzel ifade etmlştlr: yüz· 
silı günler' � 

AP ızmir Senatöru Siley· 
man 1\ınc<'I, MilU Savunma Ba. 
kanlılı bütçesinin cumhuriyet 
ıenatosunda görüşlimei! sıra· 
sında kalkıp 4unlan söylüyor: 

". Içinde bulunduRumuz 
safha anarşi ve terör degıı, gay· 
n olzaml harp safhasıdır. Thrk 
Silahlı Kuvvetleri bır Iç bat ma· 
nevrası yapmak zorundadıı . Bu 
Iç hat mant\T8.SJ bütün vatan 
sathına şamil olmalıdır _," 

EmekU bır general olan bu 
AP ıenıtörü, sözcüklerini rast· 
gele RÇmi, olamaz. AskerUkıe 
"Iç hat" kavramı "iç cephe" o· 
luşturulm8Sl anlamına geliyor, 
Yani cephe düzenı kurulmalıdır 
demek Istiyor. SiJeyman Demi
rel'in ber fırsatta söyledlgi gibi 
"AP, DP'nin ta kendisidir" uyı· 
nnca, Valan Cephesi. Milliyetçi 
Cephe'lenlen Iç .. va� cepheleri 
oluşturulması basamılına ge· 
lınmiştir, 

Gelinen bu nokta, tarthsel 
anlamda "Küçük Amerika" ol· 
ma serüveninin dört dörtlük an
lamda s:ürünü.şünü Ilade etmekle 
beraber, bütün insanlık alemi· 
nın Ilgi ve dikkatini kıçı""a. 
ması gtreken bir eözü dönmüş 
sahnemn bir an önce mahkum 
edilmesi ,erektiginl vurgula, 
maktadl1 

Türkiye'de 'ıÇ hat" manev· 
ra.Jan. devlet aycıh ba,ta olmak 
üzere bülluı alanlarda Milliyetçi 
Cephe dönemlerinde uygulan. 
maRa çoktan başlanmı$tır. 

Ilemen belirteUm kı, Abdi 
Ipekçl'nin kıt O _ıaı Mehmet 
All A�ca, o ceph.lenlen blrtne 
all oldu au Için, k.çınlmı� d., 
mlyoru., tahlıye edilmi, � 
cephesioJn koruyucu koynuna 
alınmı,tır. 

1979 yıllannda dilrt hilal gı· 
mah hıç pazubent ve NIzI giy. 
Iileriyle eııılm 'el't'll Günduı: 
Kapanlı adındaki ,ahıs, geçtiRI. 
miz aylardı c;ızetelerde (otoe· 
tatı yayınlanmasına karşın, he. 
men o eiinl.rde pasaport Ilıp 

lar. aydınlar atılmıştı. .. Devrin 
iktidan daha 5Onr.6·7 ı-,'ylii o· 
laylannın dilıenleyiciii olarak 
yargılanmıştır, O zaman Istan· 
bul'dı da bir 'Iç hat ' provası 
yapıimıştır. 

Sız bır kalemde yilıde 100'e 
ve yü:zde 500'e varan zam .. ·e· t�· 
lan bombardunanıyla ezditlniz 
insanlan alacaksınız ve fabrika· 
nın önüne bırakacaksınız. 11 
bın Tariş Işçisi •• 

Geçeceksiruz Antalya'ya, 
Antbirlik'te çalı,an yakl�ık üç 
bin jşçiyi ekmtksiztige mah. 
kum edeceksiniz ve onlar "ol· 
maz böyle �y" deyince, "vay 
efendim, tahrik var, devlet bU. 
tıinlüQü! ..... 

ı.tanbul'dan Tekel Işçisinin 
başına İbrahim Denizcler wiın 
daki bir WlStuniton sendıkıcı· 
sını musallat edeceksiniz ve '22 
aydır bu l,çiler toplu sözJ(>,me 
imzalanuyor. ne olacak?" diye 
soruldueunda vereet>ksiniz ce· 
vabı: "Orada başka Işler var! .... 
Bu yanıtın !Ahibi de Bqbakan. 
dır 

. Vay efendim tahrik! .. 

Stkıyönetim ilan etmek için 
bir Kahramanmaraş kanlı tab· 
losunun resmedildigi b. ir !lkede 
hangi tahrikten SÖZ ediyorsu· 
nuz siz?. 

ızmir Olaylan bu oyunun 
son halkısıdır. 

Bütün Insanlık alemi Türki. 
ye'yI dikkatle IzlemeUdir. Tur. 
klye'de klY8SJya bir Insanhk su· 
çu Işlenmektedir O zaman da 
bır feryat: 

. Turklye'nln Iç 1�I.rlne mu
dahaı.'. 

Ve bunu da kImler söylüyor 
biliyor musunuz" 

Amf.rika ile uyrun vaziyette 
olanlar! 

nun bunlalJl L..u1ı anti·-em· 
pl'ryaıist. anti.!aşlit, .iOti·�Ove, 
nıst eOçlerin (>n grni, ,üç ve 
eylem birliı!.H 

'rum bunl= karıı Demok· 
rasi Ceph .. ı! Balımsızlıktan 
yanı tum )1ıırtM'vtrlertn. de. 
mokrasl ,üçlerinin omuz omu· 
za Yerecell Demokrasi �pbe. 
Sı! •. 

-�i 
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TEKEL ıŞÇILERININ GüCü 
BURJUVAZININ HESAPLARıNı BOZACAKTIR! 

'.'Ekonomide liberalizm" adına. devlet iflttmt'lerinin bir 
hıımının özel .ektöre devr;"; öngören "yalma politikaı,"na 
.on günlerde ıigara fabrikalar. do eklendi. 

!3ıgara fabrikalarında. iki aydır ,üren direniş�r. ı�çilerin 
hoklı tolepleri. Demirel'in umurund.ı delildir Uıtelik JlOZ.e· 
Iderele. iltili bokanlıhta, 'igoro fabrikalorının kapotılmeuı yo· 
lunda çalışmolar yopıldığından. direnişI'ki fobrikalorın ka
patılma .. halinde işçilere ödenecek kıaem tozminollannın 
helOpland!llndan .medilmekıerlir 

lJzel uktörün önündeki yolu temizleme pahasına tekel 
işçilerinin ekmeli ile oynayan Demirel hükümetinin hellJp
lan bOfa çıkaC4kl,r. Tekel işçihri. fabrikalarının kapatılnuı· 
,lna izin wrrmyeceklerdir. Bırlik uc kororlılık içindedırler 
Bütün .mıf kardeşlerinin . •  endikalann. ilerici partilerin de'· 
telini almlftardır. Sonucu belirleyecek olon bu güç. Demirel' 
in ardındaki giiçten daha ÜItiindiU. 

DEVLET TERöRü. 
JANDARMA BASKıSı 
KÖY EMEKÇILERINI 
YILDIRAMlYOR 
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....- y.-ııd*Jan. d ..... atç • 
icdııe y...,.-ı. ........ _. 
_ ....... _._IyIbU-
.....ki .......... IıolJı .... ...... 
_ .............. kdr ...... ıt-
çlllll11'aız oimat. Iltre ttadçt ta» 
........ w 6rJitICrinC ,.Ie ... d
demıılnıdk .ypı ......... do ...... 
.... Jiid- e;y/em .. ",piw birII· 
,.1Iı: .. p�....,..r. 
bo yolda __ ..... Ian ............ 
.... 



Tek 
Tek Cephe yolun 

* Tli'ldye Itçl Pani. Merk .. YlIııedm Kunılu go 
nf .. � yay .. ı.n.n ''fek hrd. Tek Cephe" boı,aı. 
lllkemiıde sınıf ııı8taıIııIeıinn ıemei sorunları. bır cı. 
ınokrul cıepheıinin artimerinin .. bill ...... msyaIlst I hareketin bırlıinin kopıl!ari ve ıınutan aı-ı .. ii" i 

ni, Up,""", dIJ ....... ......, içeriyor. 
DeqlııUIn ..... savra-ıa ..... bır hill .. 

dller SaYfaIarıınıZdı � çepd blllhtal yw .... nııııa Uluyoruz. 

� 
me FMIl· 
me CEPHE 

.--- .... -

IŞÇI SıNıFıNıN 
BIRUGI VE 
TEKLEŞME 

" \lUlııdlll &ibI. 14çl aıııfınm 
bIrIll .....ı \4ÇI anıtıyl. öteki sı· 
-mf .. taiıokaiarm çaptB dÜZeY· 
lardaltl I' ft eylem birlikleri. cop
bala1 içlıı bır eliRD olma 1tI..ı· 
DI ..ıııı-. \4Çi JUUf.,'D blUm .. 1 
aaoyoI\Il lwekellnlD birlltl d. 14· 
çı .... rııun blrBllııbı .kenldlr. 
bu biriliD b ..... yla .. rçatlqtl. 
dlıDoolDlD ko",ludur. 

''Ve yı .. IıWndltl &ibi. Tli'kl· 
ya \4ÇI sııııfmıD bW_I ıooyoJllt 
bRekellııda bIrLJtIıı llliaıımoiı. 
bu pımıD III cıor aııIamı� bile. 

Dl!MOKRASI 
CEPHESI VE 

ANTI-şOVENIST 
. MOCADELE 

Dcıta w- aliM7""'ull. 
..... _ W_ . ... 
o ... W ..... ......, ... . · 
..ı W  .. .,.,..ı.ri IiqiF· 
. . _ .. ,. .. -
......... ,.., .. -. 
/or .. ... 1Nd.tı.m _ 
- &ıItı--ior. and· 
ı� --{of/Itt .. 
• 11......., .....,.,.,. 
_ tlr lıo_ .. _ 
...",.".. 

_N.ld: IiII7IIı _ 
tıııı-oıııııı al .,. 

.-
-

yalıııı IOD yı\ianıı dlJU en .ID· 
dan Ii!D 25-30 yıl .. .... ta .... 
bir _nudur. BlBID.1 aııeYaiJIt 
Qdıolaraı. ÇıPtil Iç ft rı,. otiı:l. 
ıerı&, tek bır ","",Ol ıtrafıııdı 
birletip mii:adeleyl oIRd_· 
mit olmalan banlıedmlzlıı \omei 
.kıikllkJorl...... biri oImqtur. 
Yurdum....ıa "çı ve emekçI kıt.
leIerlD ııemei dUNmIan Ile öıııei 
konumlan irilindakI IÇıeID. ço· 
cukluk _bklannın 1iIft .. _ 
IiniD. küçük buıjuVldovrlmclUII. 
nin elkinlilinin kıynatıııda bu 
scounun büyük payı vardır. 

"Uoıollk. blUm.1 sooyIBsı hı· 
rekelln blrllll.ONDU Tii'kıy.·de· 
kı hareketin kOlIdi tarDılııdeD '" 
ten ve mutlakı yenlım..ı prekOll 
bazı zaarıarla da çözümü &üçlq' 
miş bır lONDdur. DilDya bWmel 
oosyoJlsı h .... tetlnln '!\irklya ·d.· 
kı harekete bakıtındl proiollrYı 
ontemuyoııaUzmlnlD blrllk_. 
botunalık ye lç"l.rIııo k ... ma
ma Ilkoıinl ddzlkle unulamq 
olması. '" yı dı bu poldlıa Ile 
dotıl. en _Id. .mf harekell 
II. �1DI,ml Içlııde olması do· 
ılkıır." ('I'ok PartI 'i'iiı OJpiıo. 
•. 84) 

"putIIDIz ft lo ...... nd. bi. 
Um" aoayallzııı ... pIOlotaryl ... 
IIPrııasyoDalzmlnI bildi taodk 
... ,... -..ı -* .. 
alan. bmm .. .,.YaIBıt plltlD ..... 
daki iki barekot -.ıdaki 1_ 
lerlO 11l1*11 bır .. iijme &iia-. 
mesi tıüyiiiı öııom tatımalttadır. 
Bu kapaam rı,.mda bIIImIoI ... 
yoJlot kadlO ıı1ta1i11ıı1 tqıma po'. 
taııliyaU .. aabip batka ....... 
kadıolanD - raı-. 
biiııiioi aoayaiiit bankallD biri· 
ii pnbıID -' çorço...ı bu 
ÇIfÇINdIr. 

·özelllkle 1918 aınada. 
'nIIIdya.... JUUf mIIcada ...... n 
ÖtZOttIIıIOrI -hıtIııPIIL bu III· 
nıaaıediiü taıt_ bır y ... bt· 
nıkı)oonız- .... ıımm.ı _  
YaIiIt ....... otııı blıllli IçID daba 
eIftdtII oIaııııItIar )'lPlıDıfbr. Pa
lUbkIar .. � dalı. 
PrçetIerIıı adıııı adıııı UııdIııI 
kabııI � ""'" 
iII& lıInbIIıa ldaO\ajIt 

lıIıII< 

. . 

OIP: TEKELCI 
dil'. CHP'rıIR .. ........, p(j"""" .. ıı,. •. 

OLMAYAN SERMAXE 
PaI70Iiıt .,1II.IoriR .." .. .,.".. ." ..... 
CHP ""'.,... tıırtu""""n ,...,., .. IHOW 

KESIMLERININ 0'-" "",,_ '10 � IlwI_ 1Ioıf/:I tq. 
TEMSILCISI d ..... ...",/IIorf, ..., bi ... ·Ito .. .... · 

d ..... ,.,...... oioıi tır po/llllı. _ ..... 
".. ..... .... /)//Ir. -W_Ian .",""'/JIIr. 

'Tı.ki _"" ""enln 'üç-_' ·C.....ıiuı(ya1 H",. hrIIıI 'rıI oıpiw a� 
.,.um .... .....,,_ .. ,. .. ,., __ 110 d .. .,."...-. dller ..., ...... ,."lIIn 
t/im "' ... _ ""m.... ,. ... 1 lıaflan 110 . 0 _ _  ,,_ ...... "" "bl. d ....... n Wı· 
proromı iii ,,"Ili... ,. •• _ """'ın/arinaı 1011l«)/""" oç"",.. C.",...,n olu,_ 19/. 
yolun"'''', dÖftlm .. rd. :ıiirliIIIiIU u",- iii C1ım/ ... riyd H",. I'aIfIıI .... y .......... LO_'" 
/ilmi �./lftum do Içı .... polill_YIo CHP. ,..11 Ira_ .. ""eyebl •• "'. DI,er ....".... 
_ 0_ ,. .. ,., o'-Yan -_ ... _. bi, .� ıçın. CHPII .. ,...,.,.lIorfn Mm/a· 
nin mciıliiliııll Iilı_n. onu , • ....ıı .don bl' Ien....". .. /iirii'" , ...... bI,IJrf"" b/llltılllt, 
partidir. Ay""" CHP'rrJ.n .1110 .. knındo bo· �""'nln olu' .... .. /NıfIılen ..... Wiııundaıo 
" .... , .. ian .. d.mo • ......,.n .)IGna bır /ULU- fIIiıoilr ....... mlrır "�"'/r. " �. Pard 
ıalıip .. nlt "�i .. ..... �i ... ml Y.' al ...... • ro. OJ",... & 17-78) i 

iarID � bır ........ oinfıada bır· 
. ı..ıııııı-ıaın . .......... acımı· 

ıaia . .... ı.....ın .. .. "'-1" 
le .. .. Ol tu Iııı,ylııyla ........ � 

me FMIl 
TIK CEPHE 

.nı.rn .. __ 

"SOL" 
OPORTUN1ST 
GRUPLAR YE 
DEMOKRASI 

ÇEVRESI 

nlD ................ oIaııııItb ııldu-
tu IIIrUfIIııdIdIr. 

"Bu ıiIreÇ olboUe çotID bır lli-
NC;1Ir. ııo,a aOnmIIn olon bır 
aitlÇlIr; ....... çclı ...... ..,-
dır. 

"Ama bu *- taktım 61çU-
oiiyle büiııamiiı . _  y...sa ııı. 
boIH __ ... dııde _uçiu ilde 
i� OIaiıÜIı olup oJıudılı 

_ IIftIIııIn blliııdııılodlr. IJO. 
1IIDIID böyle bır ııııII7ıfIa çLf!ıII- • 
m" ...... oiiaıit !on oaıııaiJt. 
dıl �. PıOtIIıııOııI 
",Jıuıda ıııııc.dtioyi do ıı.ıiiııt 
ıı&n bIlıiıetı.dlr: (Tık L'IrtI 
'i'iiı c..pııe. L 89-81) . 

._._ . . �.�" . .. 
._ .. _'._,... . .  do" 

lU_n ., cal' ..... ' .. '" en
......,.,...114l ..., _d"'klı. Part" 
milin " demHrlıtlt _ .. ın maca-
..... "'urduNlllmlZl ı zmır ... An-
taIY ...... 'T ....... .. ..... In CIIrt 
b. van .... IKI _"'"'" . ..... .. 
t .. ... _ _  � dhnd ... .... 
_. -- � oy-
_ .. ..... ....... ..... -
LU .... lCInftI ........ atlllVOt. "r· 
timli lMI ........... ..... ., ... ., 
lIftI ,.. ....... ....... NeDIr _ 
.......... weoMdlrl"1 

OBNÇLlK OBLBCBK 
OJlLll(llllt SOSYALIZMI 
..... C _ _  V_ 

_ _ _  . .. 111-

TRT 

'ıcı OenCl_ Demeli Ulu. Şube 
.. , ... , Fevzi Ak.- dı' ortak acık· 
lImI.." ndt 'II _rOt ... yer Vltdl
.... 

'"Tarlclye i Ki Part ... ·nln _"tı· 
ı... Çtı.,ma ya." kOMn Y' dı 
.11' ... Iu_ ınındi tutu"" "nçalk 
0fIIIIIrtv"1e dly.nı,ma ImK,"' U,I-
van bu eôPllnb .... klrı, tIIkt"''"'" 
tutum . ...... In . .... lcW.fllt __ 
rln ne denn IIOI'kluOunu tostıNml," 
tır. KorkU", IMtIUM' delildir. BIZ 
OfgOtIItndlkça, ,.,lam. kır" de-
-- COPIıaIııI .. pçIiIL copbe
... OrdllCÇe V_n".. OlUNol. Geı. 
cek. b'" avuc �nln. fl,IIUn 
ilinde delJI, IJazt.ın ..... cJ .... .. 
mIZde y1.......actIr. GeIICıIk Dtıı. 
'inciir," 

"'n topIantallncll. RYhI SU. 
nm .. illiçuk" ŞIın.- V .. �_n 
VaHI TORKO TGPlUlulu . I $çl 

KOL. TO R Korosu ,,,nsUcll.,' .dın. 
....- .c,tk"rN yıp.an Mellke Demır., 
I .. OaU. .un

,
tarı .Oyledl, 

SANATÇILAıl DA 
DEMOKRASI CEPHESI IÇIN 

GOREV BAŞıNDA! 
'"TOrkiye I,çı Partısı'nın, Ç;orılı 

olduOumuz _ bbbaayı dmııolnıdk bır _ın bOdllinda bu topl.n
tıSlnın yasaklanmuı, yllnlZu Par
tIYe yOneU" ıntl_mokr.tlk DI' uy. 
",lema ditOlkl.lr. Bu y.ı.ıkI'mI ,ynl 
umandi biz 11.Id, demokt'l. yurt· 
_ver .. natc...,. sult&lrrNIY •• Mik,.. 
mız., ..,ki • tortcDterlnl SOyt.t.". 
meyo.. alnt.� yOnrlllktll'. 
llulcll". MI hllkln tAr'dUerlnl, ne d. 
blzlm onler • •  Oyı.m.mLı:1 "' .. ILQ'. 
bmr. Bu .ntlodenıokr.tJk uygul,rnıı· 
yı kın.-lzl" 

"TRT çocuğu"nun 
TRT op,erasyonu 

"biBARLAR. 
J URNALLER. 
KıYıM VE SORGUNLER 
TRT ÇAUŞANLARINI 
Y I LDIRAMA YACAKTIR" 

• TRT ·DER Genel IJaşIwı 
Y."mcnı Çetın öner'ln 
YOROYOŞ'e denıecl 

Bqkan Dr. Oya\'UI 
........ iIIerIDe. eler· 

_ TRT· 
Yardııııcıii 

TRT yll .. ıı. 
__ .:.. L." bır ıı,..ı ba· 

* "Aıı/IIatI# .",.. .. -' adoın/ıın ... bun;""" /irfiilleri 
-' 'uru/aıf/ırı, 4a_rııIlJı ,ı;�1arin. /iqlö-1iI1Oı """ ... 
ıltin tir"'''''. Dlmolırul .. pIıOJIrrJ.n olutıurul ........ .. 
""/ıf-'ıruıln "iHIIlI ..... ndo bu önomU ".,bun y-"" 
.., • ........., ıniim.1Oı olon .n ,.ıd, 1l'�licIo .,lan ....... 
.... ,.,. .orunlardan biridir. " 

( ·T.' Ptirll, Td C.plra "_ S. 82) 

I 
gençlik ' 

gelecektir 

_Gençlik cephesi için 
'\ürkIye ııençllk hareketi. uzun y�lardır örgütsel daRı· 

mkllk ve. ötıütsüz1ük içinde karşı devrimcilerin salduılan
m IÖRüslemeye çahtıyor. Ancak bu durum adım adım aşı· 
byor. ııençURln yıtl� .. 1 eylem biriiRi olu�turuluyor. anti· 
�Ist gençUk cephesinin örülme. için çabşıhyor. Genç· 
Ilk cephe. örülebIIdiRi ve dopldu ki eylem içinde ürüle
bllcllll <Dn�. 1Urkiye pnçlitinin Ile denU engin bir giiç 
oldulu da pratikte yaşanacakbr. yaşanmay> başlanml.\Lır 
bile. 

GençliRln eylem birliRinin örülme. yolunda GENÇ 
ONCU. IGD. SGB. DDKD'nin ııeçtigimiz y�ın Kısım 
ıyınde gerçekle,tir6kleri çab,maıar önemn idıınlan oluş· 
Lurdu. Bılimsel sooyalisL gençlerin. ll'mçURin geni� .ylem 
birUAinln çekirdeai olarak nilelendirdllr.leri bu .ylem birli· 
ili önemli i,ıer baflldı. Ancak. yeni i�levler ytikümlenmek 
durumundayken do SGB'nin ve giderek DDKD'nio 
enııellemeleriyle karşılatb. SGB "merkezi .yuı birUk 01· 
madan geDçliliD yapacalı iş yoktur" diyerek. vöDlendi· 
rldsl politik harekeL tarafından .. nçUlin eylem birUgl bir 
"k",," olarak kuUan�lIlIk Istendi. Gerçeklerin anlablması . 
ve Ikna. bUlÜDe kıcıor başanlaınadı. SGB bu&ün de aynı 
.. rokçoıinl lilrdiirerek Genç öncü'ledn ve ilerici Gençle· 
rln çotnlanoı yanıtlız bırakıyor. 

Devrimci Demokrat Gençler de etkin oldutu yö ... lerde 
öıglltler aruı eöriiıımelerde d"lşlk gerekçel.r Ileri 
aIrorok eylem birDIine "bayu" dedI. GörünUrde DevrImci :;ı:�okrat Gençler de SGB Ue ıynı �nbş "ilimi tl4lyor· 

'\ürkIye I,çl PıırtIsI'nln "Gençlık Sorunlan" adıyla ilk 
kez Istanbul'da düzenledlll topJanbda bazı örıüt temsilci· 
lerinin eylem blrUII için olumlu sayılamayıocak konuşma· 
ianna Uqın toplanb ıümimde "DçUIID .ylem bırlıli Için 
önemlı bır odun _ atıImasml .......... b. Ne var ki SGB' 
ııbı .n .. lleyld yaldqUN !IOD bu1mamtt olacak kı. Ankara' 
da yineleııo<ek olan toplanbya ItalıImak istemediklerini 
belirtmekteD çekinmedlier. Ankara'da düzeııl .... D topian . 
b ııluyö .. ııınco eııııellenlnce do TIP·ID. çatnlı örtütierin 
ft sanatçılarm da katılacaı, kapsamda d�rıledlll basın . 

toplantıana da .. \meyerek. SG B eylem birliii için ne de ... 
H llliekU oIduaunu klDltiamıt oldu! . 

A-ıı "UÇUIID eylem blrU.1nin önünde duran sorun
lar bıııılula da bllmımettedlr. DotaJdır kı blllıııltl ıooya. 
l\IıııI nhbor edirdilDI aIIyloyaD bır öqiitün. SGB'ııbı öz· 
ııai .... çaltrla liIIdIIrdUIii e..,.ııeyıd lamn qılıııtaı; Ik· 
na JOIU)'\ıı .,ıaaı blJllllaln IiIIIIıatııI lçlD bu öo&UliIıı da ç. 
tIrd*Iıt � YiÜtımIIIıIIıı ........... 1ıiIYIa 'iIııtm _ 
ıııaıa.ıır. No _ kı t...,.ııua \ıti1aıııp bIıııakmıD lIaıIı:I 
lIDÇIIk .... 11 lçlDda ,..ıao dIIer IhÇD lIqtiIIadııID 
do OYIOııı lıiIDIIdııa çoti\ıııeii &tiıtti ıııııı-ı � 
IlDÇ\lll lıokIaıııaIı:ı.dir. 



B1ııporJaIIıııI. tııııı ... ........ 
1IIIkl1llll.. ........ .... 8qbıı 
Jimmy cut8r OIıııp1ya11an ııoyml 
._ konlllUllda ,..... bir -ıı-. 
J.... 1980 MOIkoft Olmplyotlan· 
.ı kaldlllylo birlik .. boykol M...ıt 
20 kl4!or "hı. dilD)'l ilk ....... bır 
...,. topllmak ıçın yjbqlDd ... ba 
y� bır k .... paDya ,- Beya 
Soraır,ıo ... nda ııoçtIllmis lıol\.I orII
lanndı Uluıı ........ OUmplyl1 Koml· 
.. nın toplaatımıl katılan 73 iilk. 
oln temtlıcıl.,hıln lilmiIDiID -ABD 

.. mtlıcıı.ri da daiıll oImü iiı._ 
MOIk"" 'ya IIdllmeol k ...... nı aJma· 
lanndan ID.n ba kamp .. yaya ... 
... ermek, yı dı boykol larmı unutup 
bqka YÖDlerden _m _lı Lo

l)loda kaldı. 

BAY AN CARTER VE 
MUHAMMED AU 

Mooko .. OBmplylllarml boykol 
ıtme di4iıloesl. Atıonlslan devılml· 
DO SovyeU.r BlrUti·ıı1. aktir ask.ri 
destek .. lam, konnndan bir halta 
10'" Beyu Sany'd, Jlmmy Carter 
ii. ABD'nIn MooIıo.. BibTük.lçlsl 

'l'iıonıa& Wataon ....... dakl bır ko· 
nu�a ...... dadotdu. Carter; Mos
kOft BibTllkelçlılDO. "Tom. Sof7eI
lOrI ııoaaIaodırıııak ıçın .... ba dcul 
.......... mu yok. OBmplyaUan 
baykol .-ıı mi d .... etkm oluı'!" 
dı,. ooniu. Carter'ııı MOIko .. Bii
yIıUIçlıl Tom da. ıı..un·ona "EI

bol" Olmplyatlln boykol .tmek 
daha etkili olur" .... balı verdi. 
8öyıe.. Beyaz SOny 1Öft.ıIl.ri Noı
koYl'yı boykol _k 20 kadar 
"milıı,f\k" anmaya koyuldular. Bu 

amaçıa Bayan ROOaIYn Carter Ile 
B .. kaa Yardımcısı Wıırmı Chıislo· 
P\ıIJ da aalı Amıpa b .. ke.U.rind. 
"müttefiklerini" kapı kıpı ıezme,. 
�Iadı. Kampanyay. 0#" laf yap. 
muıyla tanma. dÜDya şampiyonu 
bokoilr MubommM AD bile katddı. 
Corter·d ... H1ac11staD'da bır telefon 
m�ı aIaD MuhammM AB Atıilıa 

ın_ ... cıııı· lltyıı: SIrIy\u llııy, 
kol çatacılazınD \ıqaniı old"ld .... 
m oıı,ı.aıeıı o!aıı*aızıIı. 

CARTER 
OUMPlYAT 

OYUNU 
Caıter'ı" 

Olimpiyalian ..... i� 
oy ... u soya clllşertten. 

SovyeI .... Ç i\eri 

OlimpiyaI lidilllerinl kendi 

elleriyle 

SAVAŞ ÇıKARAMAVIZ JÇI. 
NE YAPALIM! 

Boykol çe....... anlmılakl r .. · 
.. r.yI belld d. en p" tanımlaYID 
bir Bey .. Sany IÖftYU" oldu. Ga· 
.. tecll .... fÖyl. diyordu Beya Sa· 
ny pfYUsI: 

"Sa .. , çık ....... y... Insanlan 

bombalıyornay ... öyı.y.. k .. luılı. 
tımızı beUrtmek ıçın madam diIDya 
ko,ullanııda bqka M yapablUriz?" 

Boykol kMllpanyuı siir.ıIt.n. 

So�Uer BlrUlI y_ddlerl de Soy· 
yeı opon:ıılarmm her türlü ıpor ola· 
y'" katılacaklannı açıklıyorıar. 
ABD'de Late Pladd 'dı yapılacak 
1980 K" OlmplyoUorma &Idecek· 
leri .. üzoıiDe _ _  baIIrdyorıar· 
dı. 

ABD Ulual OUmplyal Komıteol 
8q1wıı Robaıt Kaae .. Yardımcısı 

Doa MlII.r Bey .. Sany'ın boykol 
çatmma kartı çıkıyorlar. boykol 
yapıldı!ı tııkdlnle ABD'nln ODmpI· 
yat . lIkeleriM lbo ... 1 elllll .. çI_a· 
soyla kartı kartıya kalacatını lÖylii
yorlardı . . 

Boykol ç.,.,., tulmayacakll. 
Yalnızca, lÜ'lümüz dilDYOllOdakl g. 
yual ko",lIan aykın oldutundı" 
detll. aynı zamanda Amerikan slste· 
mlDin temel ilkeleri II. çeU,lIl1n. 
den de. 

YA oLIMPITIı:r Y A"I1tt111LA1!rt" 

. huıı:lıyorbr 

00 \ıib'ÜIt let.ıJorlndeıı HBC (Natio· 
nal BıoaıIeaaıını Co.) daha timdi. 
do. OUmplyaUan nakleD yaymll
malı: ıçın 100 mllyoo dolarlık yalı· 
nm yapm"tı. Olmply" yay .. uıda 
yar a1aCU nktamlarm dak_ ' 
190 000 dolardan .tı1mI,ıı bilı. 
OL... bır boykol. NEC !iıltedlle 9 
milyon dolar kaybeıllrecekll. LoYl'1 
bludn firmuı Amerikalı aUel ve yö
Mddleri &lydlnaek ıçın 12 mllyoD, 
dolar ban:am"b. BludnU Am.ı1ka· 
lılar Moakoft'da Amerıkan y ...... . 
bıçımının DO JÜZOI p",pacondOllDı 
yapacaklardı. H......... piraiarıiarı 
ye ba plOpııpocladan nzıeçlleblHr 
mıydı? Bu ABD IIrmaIanııIll dı,m· 
da Uı A .... pa·daa da bır J1Im Or· 
ma Olmplyat b .. ııI*1an ıçın mil· 
yonlar bm:amı,tardı. FMeraı AI· 
maa ruma ... AcIIdu opor maize ..... 
leri lImıa\anDID ba qe yalınlıklan 
paraıııo haddi b_bı yoktu. Olmpl. 
yaUan boykol e__ bu )'Ü2II\oo 

"kar ÖZlWl!itilDü" ııııırIaıDak d.· 
metd! ıtte Beyaz Sozoy'da bır ak· 
...,. Moskova elçili Tom Ile ko ... • 

tan Bqltan Jlmmy Carter bu b ... 1" 
ta yuulmı,b. 

MOIko" OUmplyaUan. 1894 Y. 
Imda modern ç.tın oUmplyaUan 
bqlaıli:en amaç Ilk ... ollZok konan. 
"Her dört yı\da bır. ilim ulullarm 
ıpon:ııtannı �'Il ,--- �riik 
kÜIOi � _. 
larda bır -ya aotı-i<" çelÇlWll 
lçbıdo ,..,.ı.aıııı. 

np. 
k'" 
bır 
dllDyo·ya. 
eIrIorIDla diıiııl 
doldwııuık. ıaalc\ 
biiyiiiı ......,...ın . 
oiimUrU alanianDı 
konuııak ıçın yenı bır ıi\abIaaIDI ,..... PIi
nk eıIdaI.deıı çok daiıa koranlık bır aotuk 

.... dönomlol dayaımak kofa)' dili· o,a. 
.
.... kurallan hfp ayaL oyun aynı cıywı. uma 

eı aynı. \ıaMDO ııya� adları. y\iiiiri dal"" de. 

aktörler aynı. 

"buan Haklan" bo...mıı emporya\lllDln .... 

luk .... k,,\ıırtIDIIonDda hiçbir teidldt \h. 

mal otmedllll 10_ .. çlan ..... da YIL .... 
Yor. Bu konuda ıakt\ll ıkı Y6DIIL lIIr\De\aI 
SO'fYeııer B1r1111 ya <la IoayaIIIt ıaPIııIııIa cı.. 

hll olan iiIk.tirde aayı\an Dd .Uo pormaJıIIIıııı 

pçmeyeD buı "aynlıkçı" ya da � 

aleyhtan \dfIIeri. aözii \llÇlD llktIIrID yuo\a • •  

rına taqı "Imaye Jııtıartmal<. ba ııı.uorıu 

ıyı,. IZltan eylemleri k .... nda yuaiar ı.ıe

meya \ıq\ayınoo dı "1... hakları tldto II· 

'dlyor" yayprul kopartmak. kD,_ böyle-

.. de. aoayaU,1 rojlmlerde i ..... bolı\armm ulu· 

orta ç\IMDdlll acıııınllil\lDll ..... tiı. ikiD ..... 

i ... haklar. bo...mıı kıa.. .... � \IC;. 
.... u,.....-.ı. dilli. iiiii te pratlllJlo bii
ylık Idtlelerln i ..... boJı!anDlD ayaldır aituıa 

a_ UztrIne ıamolleOlD _yed dIJIıt. 

oln "ayıbıDl" aÖarG ItmtIı. . 

A kademIayeD So\ıaıO.·uo lOI)'IIIaID d\ltııwılı· 
lıDl Iyi" IZltaralt. lOIluoda, S.,.".t yuilanm 
ylM de büyük -...ııa \le lıartIı.ıe 1fÇ1r. 
mek zorunda bırakmabızm • •  mporyal\lt JIIO' 

popodaDm AfPOLItım oIly\any1o en i\at eli\
Ztye tmrıaııdınldı&ı ....... deıık d\ltmeolııl 
bull bır ..... nb oionk flrmtlı � JDIL. 

. di&'? Soruyu ohımlu yanıllamak oilııa\UlZ. 
Çünkü emperyalizmin .. i .... Hakları" Slrk' 
Inde ",i aIaD "aynblı:çı" 1d,1JerIıı belDOU tiimii 
böylello. " miiDollp" .. "ayıPlo" Zamaıı\OrdI 
"eylemltrlnl" IZltaralt "1ONJl olmaya" 
çaba zanwı da bu do .... 
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