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4. SAYFADA 

MHP'nin F.Almanya 'daki 
gizli örgütlenmesi 

3. SAYFADA 

SÖNMEYEN DİRENIŞ 
ATEŞİ • Tariş'e silahlı faşistler dolduruluyor 

• Olaylarda. saptanabilen ölü sayısı: 7 
• Aydın Erten'in.yaşanu tehlikede 

Ateşi henüz sönme!'en 
işçi sınıfının büyük direnı· 
!jinde, kadın erkek toplam 
3100 emekçi gözaltında. 
Olaylarda biri lş�i, biri ög. 
renaı biri öeretmen, döntu 
de polis olmak üz.re 1 kişi· 
nin öld�ü saptanabiidi. Ye· 
dı polis, bir w,r, ikisi aeır 
15 sivil yaralı. Göuııllına alı· 
nanıann büyük çogunlugu. 
nun işkence gördügü bildi· 
rillyor. Güıle", Belediye 
Başkanı Aydın Erten wwk· 
lu. Erton 'In beyin Invrıwı 
gıçinııgi ve kulaklanndan 
IlÜn!kU kan ."Idıeı beUrtll· 
rnekte. Gözaltına alınanlar 
6 � spor .. Ionunda wtul· 
du. 

6.000 poLIs 
10.000 ASKER 
ÖZEL TIMLER, 
ÖZEL SilAHLAR 

"Operuyon"da, ızmır 
Emnlyell'nden 6.000 polia, 
ECI Orduaı'ndan 10.000 u 
ker kullanddı. Panzer, tank, 
top, ha ... topu, cerltepıne. 
tlz ıop, IOketatar, her türlü 
otomalik dlah, iii ve gözya. 
,. bomb .. , uçak, helikopter 
•• yardım .. malzemelerı dd· 
eIIyeUe delerlenellrdl. ÇiIÜ 
Ha ......... da CHP Genel 
Bqbıwı.o .... at �n. 
de kullandan _ � I.· 
mir "'yionııda da l&IIJdIL. 

Domdom ku"unu albl. 
söylenen ve bir atı� 81'U11l
d., bır de hedene patlayan 
o ünlü türek. 

poLIs YERINE ASKER, 
BEKÇi DIYE FAŞIsT 

TarI,'te fabrikalann bo
"'Idrnaa ıırasında polis or· 
talıkta gözükmedl, bu ı,ı.· 
min tümünü ilk .. yIIriIItü. 
ıplık Fabrlk.. dlf.nda 
bütün I,yerlerlnde ı,ba,. ya· 
pıidı. Fakat "çile. çalı,ma· 
dıiar. O .. lIm aker d_ılıni 

altında yllrilliBmıyl çalışılı· 
yor. Vı Tari,'e "bekçi" 
ka_yla dlahlı (aşisUerin 
doldurolmASiIı '·op.n�yon" 
un tamamlayacı qamalann
dan blrl Bu aşamada Işçi· 
lerln dlrenl,lnl kınnak bır 
hayU zor. Direniş ateşi hi· 
il ıönmedl. O kadar kı, Gül. 
te",'de öI.n poıı.ıerden i .. 
malı Yürüme,'ln kana, Iç. 
1,lerl Bakan.'nın yüıiine 
omekçl namulUYIa haykırdı: 

"KATIL IKTIDAR!' 

KİT LE LERİ _:I,,.j1-'4-
KAZANMAK VE 

KORUMAK 

Demirel, özlemini duydutu baskı�ı. (a.şist rejime "normal yonetim 
Ile sıkıyönetim arası bir idare şe�Ii" diyerek. baklayı dHinin altın
dan çıkartb. özellilde son AP huk.i.imeti eliyle sistemli bır biçimdt 

t:I:I'a.Ddin.lan olaylar, parlamenter göninümlli, baskıcı. (aşist bır yonetimin 
adım adtm gerçekleştirilmesinin yolunu açmışlır. 

Son glinlerdeki askeri darbe girişimi sôylentilerine kar.)ın, bunun ger· 
çekleştirilmesinin de goze alınamadılı anlaşılmaktadır. Ancak. 12 �larnaki 
uygulamaları bile aşan bir biçimde, komutanla"n ilike polilika<.ına ve yone
timlne müdahaleleri açıkça ortaya çıkmış br_ Bu durum. çöı:umSULluk ve lı
kanıkhkları derinleşerek yeni boyutlara ulaşan empel)'alizm H> i�bir1ikçisi 
tekelci sennaye açısından son çare olan açık (aşizmin daha da )akınlaşması
na yol açmaktarbr 

Ancak Demirel, do�dan komutanlar eliyle gerçekle�tirilebilecek bir 
yönetim·yerine, "sivil" bir baskıcı yönetif"": biçimini getinneğe u�raşmakla· 
dır. Ne var ki, bu "sivil" yönetimin de, kendi yönetimi olmasında ısrar el
mektedir. CHP, gotip dayanan raşisl tehlikeyi .. zmekle birlik"', bu tehlikeyi 
önleyecek tek temel güç olan kiUeleri, korumayı ve harekelt> geçinneyi esas 
almamakladlı. CHP, tüzel varlıRının sünnesinin y�ııannı aramakla yetinmek· 
tedir. Faşizmin özlemcileriyle bu noklarla uzlaşma olanaklarını aramaktadır 
Oysa bu tutum, CHP'nin bizel kişilitinin sünnesini sıRlamak için bile yeterli 
olmayacaktır. 

Faşizm ve gpricilikle mücadele anlayışı, yöntemi. biçimleri, araçlan ara· 
sındaki sının çizen temel ölçüt, kitleleri kazanmak, koruyup yönlendinnek
tir. Hangi mücadele biçimleri, araçlan esas alınırsa alınsın, önceden şu 
SOI'Uya cevap vennek gereklidir: Soı:qut koşullar ışı!ında hangi mücadele bi
çimleri ve araçlan hangi strateji ve taktikler, kitleleri korumanın aracı olabi
lir ve onların mücadeleye kazanılmalan olana�ını sa.elayabilir? 

Kısacası, ister tek bir mücadele biçimini mUU8klaştaran teslimiyetçi tu
tumlar olsun, isterse bireysel terörü (eaşleştiren tutumlar, her ikisi de, kiUe
leri hurjuvaziye ve onun kurumlanaın "merhametine" teslim etmekten öte 
bir Işlev görmeyecektir. 

Son direnJş' eylemJeri, kitlelerin dirilitinin, giderek yükselen dinamizm
lerinin belirtisidir. Bu, aynı z.amanda devrimci durumun unsurlannın olgun
laşması sürecine girilmesinin de işaretidir_Gelişmeleri doitru deterlendire-
bilmek için kitle eylemlerindeki yükseliş stirednin, yalnızca bununla sınulı 
tek bir aireç oimadlRı, asla gözden uzak tutulmamalıdır. Çünkü devrimci du
rumun unsurlan, karşı devrim süreci ile birlikte, onunla içiçe gelişmektedir. 
Kitle eylemlerinin yükselişine karşı, egemen güçler de, k�ı devrimin koşul
lanm hazırlar ve olgunlaştınnaya çalıştı'. Ancak, bu evrensel dogruyu kavra
makla, dolru strateji \oc taktikleri saptamak, bunları pratiee gıeçir'llek müm· 
kün olabiiir. 

Yükselen klUe eylemlerinin yalnızca başlatılmasına ve sürdürülmesine 
ilişkin doen,ı mücadele biçimleri bulmak ve uygulamak da yeterli deeildir. 
Mücadele düzeyinin düşmesi, kimi kazanılmış mevzi!erin kaybedilmesi ola· 
sılılında da, panıee ve bozguna yol açmayacak. geriItmenin, ol.abiltC('k en 
Ileri noktada dunnasını $Ietayacak biçimi \'e araçları da mutlaka dikkatt 
almak gereklidir. Son Tariş eylemi ile esna( direnişini bu çerçtvede deAtr. 
lendirmek, önümüzdeki dönem açısından sonuçlar çıkartmak �rek1idir 
öte yandan İstanbul esnaf direnişi sırasında başmnılan bireysel terörisl yön
temler sonucu oluşturulan korku duvan; esnafın, tekellerin 'bayrak as, 
kepenkleri aç" gerici karşı kampanyasının neden oldue;u korku ortamına 
ginnesine yol açmıştır. 

Belirtelim ki, esnaf direnişine ilişkin eksik, aceleci \'e gelişmenin 
yaınızca bir yanını görebilen deterlendinneler, tekellerin sindirme ve korku 
yaratmada perva.sazJıRa varan saldınSlrun kolaylaşmasına katkıda bUlunmuş
tur. TİP Başkanlık Kurulu'nun bildirisinde de belirtildiRi gibi, esnaf direni
şini yalnızca bireysel terönin öne ÇlktlAı eylem biçimlerine baRlamamu ge. 
rekr. Cerçekten de, esnaf direnişini yalruzca bireysel terör eylemlerinin so
nucu olarak gönnek, böylesint yaygın bir direnişi önemsizltştinneye yara· 
maktadır_ Diger yandan, esnaf kesiminin tekellerle olan çeUşkis1nin n anti· 
(aşist mücadele açısından taşıdıeı önemin de üzerinin kapatılmasına olanak 

_ vennektedir. 

Emperyalizmin ve Işbirlikçisi tekelci semayenin dayattıgı raşlst tehli. 
keyl püskürtmek, giderek ortadan kaldırmak y&ŞIIlT\$Il bır gorevdlr. Bu gö",· 
vi yerıne cetirebıımek. doeru bır slntejiyl. buna uYCUn taktikleri saptamak 
ve uygulamaya koymakla mümkündür, Bu strateji, tüm dtmokrasi güçleri
nin örmekle yükümlü olduklan cephe stratejisidir. Cephenin oIu�turulm.ası 
sürecinde- ko�uılann elve-receti birçok mücadele biçimi vardır, vt' kitlelerin 
yaratıcı &ücü bunlan zenginleştinnekLedir, Ne var ki, hiçbir aracın cephe 
stratejisine ters dilşmerMs de dikkatle ve öunle gözönüne alınmalıdır. 

( ZEKI K1UÇ ) 



Komutanların 1 Ocak muhO· 
rISIyla anlidemokratik gelişmele·' 
rin ulaşuRı yeni aşamada geçli
limiz hana yeni yeni adımlar 
aUldl. Sıkıyönetimin uzaWma.sı
Di ve lzmir'le Hwy'ı da geniş
lotIlmesine ıü,kiD MGK kararı, 
bu adımlarla birliklO anlam ka· 
zanıyordu 

ORDU CST KADEMESININ 
çnaşLARI 

önceki halta mDunda Enu
rum'da yapdan kış tatbikatlan 
dolayısıyla bir konuşma yapan 
Genel Kurmay Safkanı Evren, 
"i_k anatliyi bir ayda durdu· 
nıruz, ama vatandaş kanı dök
mek ilit.emiyoruz" dedikten son· 
ra, dolaylı bir biçimde sakıyöne
tim yasasuıdakl yetkileriD Il"Dlş· 
ı.aimesini istedI. 

Evren. tatbik al sırasında Gü-

Demirel'in 
100 günü: 

Zam, zulüm 
işkence 

TIP &.ian Büro", Stlt�teri 
Gündüz Mutlu.ay Dtmi�1 f1ülai· 
meti,,;h ıllt 1 JO günün;; dtlu· 
lendWi !dutlllDy'," bildiT. 
özetle ,öyle: 

"Demirerin 100 p;nü doldu. 
Bu 100 gün um Ye zulüm döne
mi oldu. IKiı... köylüler ...... k· 
çı hoIk kidderi dahı da yoluul· 
Iattı •• çhp mohkum edildi. E .. 
naf .. ......tkiı1or IokeIIer kor· 
.- hııbı ifioso. y"'mo IIlriIk· 
!endi. 

"F.tist ..ıcı .... cinoyetlere 
bir de yaallÖfIIIIIlmIiI _ ok· 
...... TutııkIamaIar. i' ........ 
arttı. OnbInlerce IKi ...... ml
mayo çoIl$lldL BInlerce memur. 
illıetmen ıuy ......... upado. 

"DemInI'in 100 ..-ı _. 
yan.. .......... hizmet __ 
_ii """""'Ia FÇtI. Bu 
......... hoIko yoluulluk .. ııt
...................... Ibqey 

Muhlıralar kı 1111 

nayduı gazetesinden Can PulU'
a verdiRi demeçte de, 1 Ocak 
muMırasmdan sonra yeni bir çı
kış yopıbp y.pıtiımay.cagına 
ilişkin bir soruya, "yaparsak bu 
çıkış mekWba mID btnzemu" 
dıyerek do�dan ukeri bir mü· 
dahale oıasıııgını .çıkça dil. Il"' 
tiriyordu. Evren, "Istikiii 
mahkemesi" bi'ı,mden oııanlann 
geregind.n d. SÖZ ediyordu. can 
Pu1ü. ertesi Cim. aynı konuda ya
yuıladıgı yonun yazısınd. ile, yi. 
D. tatbikat masınd. gÖ<ııştülü 
bir komutanın a.tzuıdan. "bu kö
tü fidişi bız durdurmak zONDda 
kalabilitiz" sözleriDi Ulanyordu. 

MHP'NIN 
ORDUY A çAORlsı 

Bu Il"Uşmeler. MHP y.� 
iiergün gazetesinde ilginç biçim
de yorumlandı. 

H"'Iim, "komünizm blSta· 
bgınm" öullikle ask.ri okullara 
da bubışblmı im. edertl:. silahb 

TOTED 
YöNETıaLERI 

GENE 
TUTUKEViNE 
GöNDERILDI 

Bir Iirt ÖDce Ankaıa Sı
kiyörıetim Komutanlıtınca 
fuh yetlOD men edll ... TU. 
TED1n yön.ddleri y.DI· 
den tutukevi ... ,öDd.rildi. 
Vön.adl ... TlJTED'ln k •• 
patıinwıDdan hemeD IDD· 
n ıözalı.m. aiaı ..... ancak 
ıözaltma ainıa üeai dol· 
dukton IDDI. _t bıra
kılinıtlanlı. 

Iddia __ iii bır iili 
_ .... ya ............. ,.. 
bu k. TILTED yönetidie. 
d ,mideD kilt alıma aim. 
dı. 

Bu tutuklama.llttld&nıı 
- te_ü arıınııeı. 
llyoı1 parti topillılllanuı 
,..ı.Jaıa\IIı. ... pze. 
taIerID kaPO&dıIıIJ bır dil
.._ doııit dı.-tadlr. 

11171 _ tıilq&ıt. 
tım kofllllmııd. kUlU_' 
OI&D TIlTED1D, faalyat
"n 01*0.--, yönetici. 
lerIııIa Iıı tııkı- bır 
YUOYIa cıon.tııı cıe.ıı:...ı il ml' d' t"'" 
.... 
lII.t 

kuvveUenn iilt kad.ıııeııinl ordu 
içinde Il"ııi, bır openaYOOlaçık· 
ça d ... t ediyordu: 

"Ayoı butalıklar _eri oiıul· 
iann biirrytsi ... . d. _ ... ko· 
mut.aıı1arunlZ . &KIkıneden dddl 
todbirl.r alımlar." 
OLAGANOSTU HAL YASASı 

Sıkıyönedıiıı. iki ay dalıa u ·  
:<atılmasını &ündemi ... aı.. 
MGK bildirisind. de Demin! bil
kiknetinip oı.;1IIÜItÜ bal y
hazırlıklarıııa açıkça destek -.eri. 
lyor ve bu yasama derhal Çıkar· 
blması mecli ..... d.yotıhyordu. 
ÖLO yandan .... ndlkalarm d. y •. 

saJu içinde yer a1malan z..>run· 
lulu�u"ndan OÖZ edil..-.k.DISK· 
e .. ilerici "'Ddikaları karşı "". 
ci güçler tarafmdan bIJWlIÖıı 
son saldırı kampanyasıyla aynı 
tutum benimsenivoldu. 

AP ortak ınıbUnda kODU' 
şaD Demi",I'in. "oIotIDiiilü bal 
yasası"nın ıerekçesini, "normal 
yönetimle 51kıyöoetim uumda 
bir yooeam arasuıd. bır y_tim 
şekıl... ibtiyaç .... " biçimi .... 
açıklaması da bir rulantı detll• 
di. 

CHP VE SIKIVöNE'I1M 

Aynı &ünlerde. bum öqWlü
Rim. yeDi ve .,ır bır darbe "'. 
ru larak Politik. pzeteoi kapa&d. 
dı. DaIıası, S<ıaYaISt Enternasyo
nal'o ilYe&li baiwıe edilink 
CHP hakkınd. d. �C:ıIık la· 
rafındID IDru,turma açıbyor; 
MSP tideri Erl>akarı hakkaıda d. 
bır ko .. şturma batlatıhyordu. 

TBMM'de yapılan akıyiine· 
bm oylamasırıd.. uYJUlamanm 
ıZmir •• H.tay·. da ııD1,letilnıe. 
&ine karşı çıkılmali konuıurıdal<l 
karar d. ilginç bir .. I ..... nln il
rüıÜYdü. SıklyöDttım;O ıeni,ıe
tilınesi yönimdeki _ CHP 
merk .. kanadıyı. Topuz ınıbU· 
nUD oylanyl. kabul edilyor; is- . 
mir v. Htay'lI ııcıti iiaOrP. ı
yi ... merlt .. kanadlDlll kabaJ ay. 
ların. kaitıIıl< Topuz pubaDılan 
bir·ikl kopmaDID d. IDI kaııada 
eklenmesiyı. ft biıtaç çek_ 
oy soyeIinde rwıIcIedIUyonia. 

Bu anada pupta ko ....... F.· 
hat Allantat. N ... tI Ctbt. Sıl.,· 
man Genç. HiIIoyIn ödın. Tar· 
lUt � Giiıdlil Oııat"bi par. 
..... nlftlW. IDD lIIIIIıItınCıkı 
.. 1.-... ditka& çek .... aLP 
yÖDeUııılnlDID_ ...... 
.... 

IMF VB BANKALAR 
KAJWlHAIIBSI 

Adldemcıknllk ............ 
�....,... 
_aı.ı.� ...... 
lar da yabıııi&..-,.. cıı .... 
dyat .......... Yaiçiıı !)o-
1 .. '11l ....qı ....... ..,., ,.. 
............. .ııır ........ 
JIIIU DtaıInI,�'" ... 
ııOıııIk .......... 

ışçı SıNıfıNıN öFKESI 
FAŞIZMI DOCACAKTlR! 

lIe.ıkta, alçalıç. bır ka&llaıDl daha ...... oldu. h· 
,lzmIn ııtal<1an ...,e yana kannlılında linç bUlm.ı 
ıooyoIlIUerin ovini butıiar. Bu kahpec:e bukmda Nalm 
Olm .. osman Olm .db ıkı GENÇ öNCO k.UtcllldI. 

Polis olduklannı oöyleynek Içeri pmek laıoyeıı om· 
peryallst utaklan. koP.,ID .çdlllllllUl illerine otomatık 
IIlahlarla kapıyı laradılar. 

Bu arada All Çedııkaya .diı Il"nd yaralayan rqlaı.
ler. Içeride NaIm OIUZ ve osman 0luz'u kaUtUller. 

Voidqian. Nalm ... osman OIuz'u unutmayacaIL 
"çı ıııııfı mücadelesinde diit ... diL" bUlmltı 1OIy&IIsı.
I.r &Ibi onlar da' zaf.r FnJerlDln oönnıeyen ı,ıgınd: )'ltı. 
}'acıklar. I,çi ııruflDlD öllr:esi r.,1zınI bol.caktır! 

lif ... �lqIyor. bunUD lçlD 
yanı bır ıUnd-by aııIqmUıDm 
.... ırlıklan bat..,., •. Aynı aoıı· 
_. kamu kura" ...... ııı mn· 
dııatlarmı özel buıkalan d. � 

tırabIl ..... lerlni ön&tir .. bır ka· 
�e II'. tektileri. dnledn 
1ıUIIIn......... yllll- y" .. 
öneml bır OıIıııı .ııımı. oıu,ur. 
da. 

Tuzak 
Giiı....... bır fatIJt dlktat&lilt talılkaiıaln de .. lıııIiIyi. 

bI>ilkle. tekelci _In klllelsl ta--. kltie_· 
nı korumaya yöne" ça ........ bıı ...ıııı ıııınıu:vor, Bu 
JÖDdokl çabalar. rqlzme kitle tabaııı kılıııamo,-k OI&D 
.meltçl k_ml ... de ıinıllılJDi..ı ç.baI&nyIa bırlıkte yolan. 
lIfıyor. Tltelel � iktidan ·dnl. teriIrII·ııllumı
yor. FatIat teriir ı- .. __ " ..... allII&IoıııııIt bu"""',.... 

SiDıllrmo çalı&lan M •. CutIıy'ci y&ıtnııari ele .. ibi,.... 
AP IItUdan IfÇi ıuufllllD u .......... ııa:vam-m .... u. 
meye. IDU.mmlinlzm .. IDtia<rfy._ putiierüitii bır "d"· 
i. poii_" olarak �-ya çalıtıyor. 

AmaçlIDIII. batta CHP yönetilni olmak iUnı .......... 
ıııUWIan etltlıizletllrnıelt. giderek toaiim almak. d ....... ııt 
pıçıerl yıIıIınnk. eylem bIrBIIni de .... IIeınetIIr. AJıII.kO
miöıImıIn. antl..,.yatlzmin .. d .... t poIItikuı" durwııaııa 
..UrllıııeII "mmtıııla&lerln .. oııJarla blrllkta 01aııJanıı lıqıııı 
ezec:et1Z" tebıllcllnl lçerınoktedlr. 1bDtw. aiam çcık .. nit 
olan bu telııllt. uzun _ kapamaktadır. D_ratIIt � 
lerı ame plaıımın 1ıIrpIıç1llCl .... plan ada oda u)'IIIIaD. 
_tadır. 

Nitekim. Eıııenıaayonal1 aöylemenln " ... ç" olarak .... al· 
III&IIII1, bu kODuda .... kalmakla ktlldlıinl ·'tonad ......... • 
..... CHP'ye .1 atıimaiı 1z1enıI,. CHP'nln "SooyoIIt BııI8r. 
_al". ıın-ıı IDN,turma kOM'" yapılmıfbr, N . ... kı 
m ... ya WfklD ııçıklamaluııl. CHP GeMI StIırOterI ele .. II
komtııılzmlıı "dnl. pol_" baiiııt .. lIdlıııeolııt _ çı. 
kutınaınıtbr. "SOIYaUSI Enternasyo"'n koıııllııilıDl. ııt1d11 
yolıtur" yanılmm. anll-koııı\IııIJI allellkU aaidınya ......... 
IDlI-ItoıniiıllllçalU bır YaaJI olıııaııııı O..ıııııo aııIIıııı ,cık· 
tur. 

ADlI ............ aııII40Iyel lıampaIIJMIII bız ..a...ı ... ko
,ııJIonIa bır _\iiiiil açıL. kna ...... &!tm ı.tıyor. Bu Iıam· 
paııyaııuı JOIııııIataıIIı ..ı CıIaraIt buııaiıııııa -. em
poryabıııln . ........ ....,..ın bu r..ıaııı ıı.ıtıııIalD _CIL' 
dar, KImI poItIk kllrllllıı iiiiii ... .. � çaIıiıtıIı_ 
AFPa ......,.. ,....... nuıaru- ııanm.- .......,.. 
CIOID! 

Bu..,..._ ..... Iadır. Ç8IkII bu _ladaııbı,.ıı . 
ı.....ıı 6dH_ .ıııını.r da deıııotNIIı ·&DçItrIıı .... .. 
.,.... lıbQIııi .........,.. kIıııI ıIOıııCıtn& aıUıırIan bu 
"dnlot poIııu.". _1IIııtJI .. bıltıııııl ...... JIiIIf'-:::,ıt 
...,. .............. adir . 'l'GIIı . .. ıaiipıı aLP 
..-ııır_oIII* aLP.,. .. aIP'iiid ...... .. =='iiid""" biri ...... .......-."da..,..... 

soa _ ııır baklır 

MHP'nin Almanya gizli örgütlenmesi 

"BOZKURTLARıN PERDE 
ARKASı" 

Feder" Almany.·d. y.YAlI.n
mak� olan Deutsdıe Volkszei. 
tuıı. pzetesi. 14 ŞuIW' 1980 to· 
iihLi soyısınd.. "Perde Ark ... " 
ıatun ... cı. .. Bozkurtı .... b.şhkh 
bır Inceleme yu ... yoyınbıyorak 
fotist MHP'nln Feder.ı Alnwı. 
y.·doki rizll rully.tlerinl diny. 

·komuoy .... bır k .. dlh. >Çık. 
ladı. G_terıln .ynı soyısınd. 
.ynı konud. Reiner T ..... Ierı im. 
..ıı bir � yuı .e haberrer de 
yer .Iıyordu. Deutsdıe Volkıei· 
bm,"n bu an.mll yoyınınd ... 
T ..... ien·ln yuı"nın v. buı h •• 
berlerin özetini uıuyor, MHP' 
derı ıılerı ihb ... yuııuıyla So.· 
yalist Enterıwyonol hillınd. 
soN,tırm.lar boşı.ı ... kl. uj .... 
şon Oımlıuriy.t B.,...,cılıjı· .. 
ve dljer ilıiUl .. e bır kez dlh. 
•• 01 &tirevierini h.tırlotlyoNI. 

* 

ALMANYA'DA MHP' 
öRGOTLERI NASIL 
DESTEKLENIYOR? 

DILLENBURO • Sosyal ... 
1.10 ,örnll AU 1_. bU. 
rolWlda boıı"ırılann aaldı. 
r1IIDI ulndı ..... yuaiaıı. 
dı. 
HAMBURG . TIRkly.U bır 
iKi Uboni CUMHURİVET 
pzelelinl atm almak __ o 
rtUDI r\SI-111 ıçın boı· 
kıırılar tanfmdan butaııo. 
Dk tdHdi. 
KöLN • Ford rahrlklllDm 
yltüyan bODtlaruıd. 20 r •• 
tiii komanclo TIRkly.B ... 
çU ..... çaI"maiaıını terör 
aaidın .. lebdlll. durdur: 
du. 
BATI BERLIN . ölntmon 
.. andUtacı CoıaıeııiD K.· 
1Im bozlcuıtlann aaldlftll 
IODUQl bıçalılaııarak öldll
rildil. Saldırı ....... d. TIR· 
klyall 10 I,çl de atır yara. 
Iandı. 

...................... ıı.aıı .. 
yaıırııııı IIpt&IımJftır. Benzeri 
bır dUNIDI, üç yıl ön .. kapab. 
ian D"Idorf'takl Anodo'" st
yalıat A .. ataa·nda da ruiıynıuz 
� d. 50 q. eroin bUlun· 
mutlU. 

FEDERAL HUKUMET 
. BOZKURTURI • 
KOLLAMAKTADıR 

"TItt rqıııı.ı Federal AI· 
manya·d. kllloo .. _ ıııal<am· 
..... ' citotat........... yardım 
,ıınnatlldlr. FrmIIJ...r Sı..ı.· 
un 1978 Jbyıoıııda TItt .. ,.· 
yapbil ... n tIfrIItıııOdt 'boIkurt· �n

lç
b
l
ıılrFadı!nl 

A
baıı)'O

'd . ..... 
... - .. 1aııeeaIO· � 
-!"*"28 ....ıtI\oIIJ 

... 
ıııottadlr. Etlm 1978'd'IBob k· 

ID .... ·N_·Waıl" UICıııIUıııda 
TItt... lıCaıırII&ıma krIıııIııaI 
lıOdtIIOrIııI ııçıklarltoıı. CDU 
(IIrIIIIYaı DaOIını BlrUII) par. 
lııııııOııIIrIO �_. 

Brlnza '" Luıııe. bu toplantıya 
demokrat bir renk katmaya çalı. 
,ıyorlardı. 

"Alman idari makamlan yüz· 
d. 80'1 okul çaluıda olan ç�cıık. 
lann ra,lItlerin baskısıyla kuran 
kuralarına &önderilmesine göz 
yummakladır. K.ınllk ve ProlOs· 
ian kUilelerinln de. Islam KilliW 
Merkezı 'ne küçümaenmeyecek 
maddi yardımd. bulundugu söy· 
lenmektedir. 

"BOZKURTLAR:' 
ZARARSız IzCI öRGOTO" 

"Baıı BerUn'ID lçi,leriyle Ilgili 
SPD "Datörü P.ler Ulrlch. sanki 
bıçaklar. demır çubuklar. bo. 
yundunıklar. balıalar onlann l> 
�rlerlnde bulunuyormuş gibi, 
ilerici. demokrat n.klyeU lşçU •. 
rlıııçlarnaktadır. Frankfurter AI. 
ıemeioe ZeiLungen ise bozkurt. 
lan "zararsız izci örgütli" olarak 
tanımlamaktadır. Bu gazetede 
yazan Hırald Vocke. "bu zarar· 
uz eençler lçm Ueri üüleolerin 
uydurma kurt hikayeleri oldugu: 
DU" söyleyebiimektedlr. H .. a1d 
Vocke, Ecevit dönemlnde 'lWki
ye'y. ısmen çagnldılı halde bu 
çeltlJl cevapsız bırakmış. rakat 
dalıa IDora MHP'Dln konugu ola. 
rak TIRklye'ye gitmi,tlr. Vocke 
yazılarında n.keş'I, "Tirk dev. 
letlnin kurlanası. yeDi AtaIWk" 
olarak tarumıam"tır. 

FEDERAL ALMANV A 
DEMIREL HOKOME'I1NE 
HANGI KARANLIK 
AMAÇLARLA V ARDıM 
VAPIYOR? 

"Federal hiitiimetin Demirel 
bükiim.lI.. yapıcalı 500 mil. 
yonluk yanIımIa bütün bunlar 
aruuıd • •  çık bır ıu,kl vardır. 
Bom, ıı,.1e bır iikede yatınm 
yapmaktadır kı. o lilked. i1erid 
ö$U........ yuaklanmakta 
IOD .1 .y Içlnd. 200 demomt' 
rIJiit kaUU_ öldiOiilmekle

' 

Madon-4 yön.ti.U.rI korıcreı.: 
rinde Enternasyonal oIıundugu 
ıçın tutuklanmakla . ..... Iar iş
k ..... lere IDINZ bınkılıııalttadır. 

"Almanya 'd. ylJly .. bır mU. 
yonuD iiltünde n.kly.U I,çinln. 
Bonn 'ıuı bu yanIımlaruıın b .. tl 
k_ karıallardOD rIJ!at bire. 
ktUn &!içl ... _ne ak"bll","DI 
IDnuya baklan .ardır. LaIam 
Kıllık Dmıaklarlııde ye yan ku· 
nıhı,larıııd. &iiLi ,- yapan 
buzl"ırtlarm _iii 10 bın do. 
lIy_. oldu", IIDIImaktadır. 

"Su teriIr ÖqIiIJtrI k .. i.· 
manda yilik ......... Sdıiiler'. 
in lltedlll "bi 'kimin ön" bat
ladJIUU bıılmal<'Ia oyalanılına 
ciaiı& çok TIRklyaU tabcIlI edi": 
cak. dllrilJoelk. iild�_k do. 
..... ı ır.· 

(Otu ...... VoIk_Itıın, 14.2. 
1980,RoIııor TlııdIID) • 

ABD 
••• 

planı 
ses veriyor 

Amerikan "TIme'· dergisi. 
nin 7 Ocak 1980 tarihli sayı
sında okuyoruz. "Time" mu, 
habiri, yaptıgı göruşme ·.ua· 
sıntla Tahran'daki ABD BU
yükelçiligini "casus yuvası" 
olarak nitelendiren Iran Dev
rim Lideri Humeyni'ye soru· 
yor: 

", Siz diplomattann bir va
zifesinin de bilgi loplamak ol, 
dulunu ve bunun da kanuni 
oldueunu bilmiyor musu, 
nuz� _" 

Humeyni yanıl veriyor 
.. - Bilgi toplama ile casus.. 

luk yapma ayrı ayn �eyıer· 
dir, Toplanan deliller bu 
Amerikan casuslarının lran'ın 
çeşitli yerlerinde suikast faa 
Iiyetterint' katıldılan'ı gösteri. 
yor. Birçok btilgede silahlı 
çarpışmalar yaratmışlar. Bun
lar ne cins haber toplayan 
diplomatlar böyle?." 

Humeyni'nin bu yanıb 
karşısında "Time" muhabiri· 
nin şu salakça cin'Ueine ba
kın. ne diyor: 

- lran'ı ne kadar yalnız 
bıraktıgınlZl biliyor musu· 
nuz? Islam ülkeleri bile rehi· 
ne alınmasını kınıyorlar. 
Amerikalıları wkenizden altı 
mz, (akat bir Sovyet baskı
nından sizi kim koruyacak'? . "  

öteden beri, Kahraman· 
�araş kanlı senaryosuyla ve 
özellikle şu son dönemde An· 
kan'daki ABD ve l,nıU Bü· 
yükelçiliklerinde döndürülen 
dolaplar , ekonomik guç 
merkezlerının ve si)'1lısal tem
silcilerinin teslimiyet ve peş. 
k�şleriyle tam bir organik bü· 
tünlük içinde sürdi.iriildüğüne 
taDlk oIarilar Için hiç de şa. 
şırtlCldelll. 

Türkiye'de. CHP agırlıklı 
ikııdardan bu yon •. açık ik· 
tidarla . gizli, faşist iktidar 
odaklaşmaslOın birbirine ça· 
kaşhnlması süreci hızlaDIyor. 
Türkiye Işçi Partisi Merkez 
Yönetim Kurulu'nun Kahra
manmaraş olaylanndan son
n 26 Aralık 1 978 günü yap· 
biı oIaganüstü toplanbdın 
sonra yayınlanan bildiride "Si
kıyönetim sayesinde iki başlı 
Iktidarın terörizmin ıtzli oda
aında tekleşmeai lehUkesi cid· 
dldlr" ttkllDd.kl çözümlem. 
ııeç •• __ anık da olsa 
Eeovlt taıalindan da bU&iin 
_m .dllmi, IÖrünm.ktodlr. 

EIl" ha .. ahalı ,le EIl" .u· 
ion üzerinde Türkly. Ile Vu· 
nanistan .... nde üçlü kont. 
rol .ıstemine d.yanan NATO 
Batkomutanı Roııen'ln hazır· 
Iadılı pbın. korlwnç bır .ıs 
perdni albnda .. yrelmekte· 
dır. .' 

Geçtilimiz .y ıçınde 
Türkıye OqI,lorl Bakanlıgı la· 
rafınelan 'nIrklyo'yI ziyaret 
prekç.1I "kişisel" olarak nı· 
lelendlrDen Isnll Dı,ltIerl aa· 
konblı Dogu Akdeniz Daimi 
Batk&D.ı Arlth Levln'ln Demi· 
n! 110 Ile'" arasında köprü 
.. I ... eönn raporu .. U, ... Ie
riıı Onemli bır Iıqlıa kÖJI la· 

_ . ... � .. Q ••• i do ii. per-

na dayalı Ro�n Planı getiri]· 
mege çalışılmaktadır 

Iç ... e dış politika belki la· 
rihinirı hiç bir doneminde 
böylesine üstüste' ve kıldan in· 
ce hale gelmemişlir 'rurkiye' 
de. önumuzdeki gi,inlt'rin 
önemli gelişmeleri için pmn· 
planmış bir Turkiye isten· 
mektedir. 

Afganistan'daki � [WLR· 
rin hıslerı derekesınde ,basın
da ... e TRT'de tek ve emperya· 
Iisı kaynaklı verilmesinin ar· 
dlOda. Amerikan emperyaliz· 
minin lran'da yedi�i tl'kme 
den bu yana, Ortado�u'ya yö
nelik 'te uydu politikaları bu 
yönt' sünikJer nitelikteki set· 
\'�Çl emelleri yatmak�dır 

Bakın her pazar Gt.inaydın 
gazetesind�ki parselinde yazı· 
lar yazan Amerika'da mukim 
"emekli bi.iyuketçi" Nuri Eren 
ne diyor 

'- .. Uganistan ulaylarını 
Türkiyt"de ıao;dik edenLt'r bu· 
lunması dikkati Thrki)'e üzeri· 
ne çekıruştir. Tasdik edenle
rin kuçuk bir azınlık olmala· 
nna raernen, huktimeti ve hat· 
ta basıru etkiler gibi gortin· 
meh�

.
�ı endişe ile karşılanmış

tıL. 
Ilginç, ama daha çok, Tür 

kiye standartlannı kaybetme· 
ge ytiz tutmuş bir ajanın ae· 
zım!an baklayı du�t.irmesi ı;ı:ibi 
bir şey .• , 

�imin dikkati Turkiye'nin 
üzerıne çekiliyor? 

Ve kimleree endişe Ht' kar· 
şılanıyor? 

Adam öylesine CIA 'daki 
ma5aSma adapte olmuş ki 
ABD'nin Ankara Buyükelçi· 
liefnden Türkiye raporlan 
geldikçe, yan masalardaki 
tepkileri yansıtıyor ... 

. Nuri Eren misyonunu Tür· 
ki ye' de amuda kalkarak se· 
lamIayan simetrikler de az de
�il. Afganistan üzerine ayru 
ozde yazdıRı bir başka yazıyı, 
Pentagon minonlu yardakçı 
siyasetin ajanı Doru Pertn
çek. Aydınlık gazelOslnde 
alkışlıyor; "Bu tür ciddi tah
JiUer, ne yazık ki baslOımlZda 
ender. &örülüyor" diyor. Ço
cuk. üst makaınıardan entor· 
me ve direktiCe oluyor tabii, 
sevecek yazıyı ... 

Bu yönden. bu !abıoda. ' 
Politik. Gaı..t<si·nln yasak· 
lanmunun nedeni de sınlmı
yor mu? 

Vırtılası perde y.kpandlr . 
H.r perde seyredDın.k ıçın 
detUdlr. çogu zaman "beyaz 
perde"y. be ..... bII .... 
NOT: Bu yerıı dirildilrteıı .011· 
ro aldrl"'uz .011 MIHrlere IÖ
n. ABD ',,;n 1ürltiy�'de" 
"EIr MLG _haaa" .onuaundq 
;'I�dili ta""Ie, wrilmittr. 
19U'U ila_ ldu_ISO mil/u. 
aıla".n .,..tim llaü .. ABD' 
Y. bıra.t1mlflır, Bu, R"... 
planın",' ilk GfOmo.ıu .. " .abu
lü anlammı ıa"ma.md.r. Bu 
.... cia ABD'nin �_i A __ 
�illHlçiıl Spain cıa _"" ... 
t.uuyla BM_bo". H ......... ı· 
ncla ,öyı. cIa .... tir: "/lU :rı;,.. 
���j .. inci .vi .... o"". 
�ru. Eu/... ""',,ün 
için .. u/IIIJI ........ 

BIı __ 
·\4.BD'ıo/n """' • 
..... 



ii 

"SIDYONE'I'IM 
I.OMUI'ANI 
YARGIORGANINA 
Ab' YE1'XLLEIU 
1tIR.LAlIAIIAZ" 

"SIIı.ıyöaetım yaaaııda 11-
kıyöııellm komutanma _te 
UPaIna �lklll .. riImI,dr_ 
-1402 uyılı y_nm 3_ maddesly
Ie_ Ancalt oebep. saik. konu; 
.... ç bUımıııdaıı bukuka uygun 
olmak cenklr-

"PoDllka _teIIaln kapabl
muıoa �ç. OIarÜ yapılan 
yayuılarııı . nın ona Yuumm 
buı maddolorlııl lIıIaL eımeti ve 
bu ",",Ile .,ç ............ Cilotıoıll
mektedlr_ ()YJa .. çun lflenlp it
loıımedlll. ııotımm )'iiLi haldm
labıln ketiJıJqıDl, bıanyla be
UıIoDIbIIIr-

"9ıkıyöaetım komutanı yü
_ ....... lı;Iııdo 1Ö ... yap-
aMWır- YüriiIme orpm. )'iiLi 
arpaıoa alt JoIIdIerI kUIIaDa
iiiu- Kaldı id, bır lIIÇIama kaqI
.... lıaIaD klfIIodD. ııoım
aIıUııı*r -.so .yaıpIaDma 
lıÜIaD Amıpa iııaiı BÜIOD 
� ... te JIIrIetmIt MD
lIiIIIr ıa.a BÜIOD B-' BII
d!dıi'" .,. ....... tOıııOI büior
dır. 

''8okQIMIIID x-taDIıIı' 
_ � 1ıD1IbIodt ...... 
CBü ..... ,...:· 

Ok'-Ybrtlı6b 
(roBa....ı ... ......, 

"YARGılCARARıNA 
DAYANMAYAN 
UYGULUlALAR 
TEBLlJtEU VE 
SAUNCAU 
GElJŞMELERDIR" 

"Politika _telialn kapatıl
..... bum öqiirlÜ&ü IÇlllııdan 
öaernD bır olaydır. BIz.e Cii", de
moknıııı. bır ülkede _te kapa-
tı_! Buuı. bem baikm Ciizil 
kulatıdır. bem de dutimoe öz
CiirlütüniiD en etldn anadır_ 

''Yareı kann olmadan ca
çekl .. tlrllen bır kapatma ıyma 
ciaba tebDken .. ..ıwıcalı bır .. -
n,monln başlanpa oIabDlr. Bu 
bakımdan . .......... bnnnı ID
ciltlyle kıqılaılıJımm belirtmek 
IstlyoNm. U_ id bu uygula
ma uzun -. Çünkü bu du
Nm bum emoItçUerlııl de oIum
lUZy_e�tIr-" 
YıIıIIa Alet 
(QOI., �".,.", 
.......... 

·'PoIIdb....- _ .. 
_-,.- .... -"7" 
.... ......--�yoır 
alu bafbca -- .-. .. 
_ .. .....-wy.,.ıııı- ... 
.... .-� ............ 

"'''II' ....... '4' .--- • 
ı..ı..ı __ .....,.... çdııp .... 
kea. ı.a-ıyia .. n,..,.,.. _ 
...ııarm ,..,... lICdfIa UOçIan po 
!aa ..... _ YaY.ıIada ...
_ ..... çok�.....-
.ıa_ı.ı.oı,c.-ııçı_ .... 
_ . ........ yaioc ..,n.,e ÇIM-
iayaa .. � -""'" ,
.......... -- ... 
Içla_ .. ...-...-
.... 

... .... �-. ...... --�
_ .. -_ .... 
.. _--- ... - .... 

1Id. ... wblelıtıı ıtaııdıiar. 
0aIt aymm ilk � de. 

MHP .. UOD ö,.otıorıııda çaIı4-
ı- ... ceııtız YaplClotıu'nun 
, .. I4ÇI1Bt1dletl Şube MUdUr· 

1IIIU .... _ .. daba ... ııırı-
tl JaPIbııaııııt oiıııaima kart
Ş.ı. lIIIdIIr Yardııııcıiıiı aııım
na lIIIrDOıı Abııııt Kaıııber Yıl· 
dIa'ıD __ llIerIııe çıkan 

ian a&aıııaianiaıı ooııra dÖl< yonl 
lıIIIetYe da ataıııaıar bekleniyor. 

MllP'Dln CLDIJ1 te Eiierıi te 
Tabıı Kayııalılar iıaIwu'nlı bllalii ıçınde .1Iten bu laIdırıIara kartı MT A çalqaıılan Idtle örCUtlerl.. k .... lIe ..... k dıreni· 
)'DOlar. 

cıIa,ıu.ta 186 IıItI yaoadıfı' _�-;;T.TE�KE�L�LE�RE�
�

_ biçimde � aIııı!Iı. .rı.ı IR MTA-lŞ lIItıOIerIııO ııatiıanıı: ıla B BAGIŞ: THY 
= aıU-Iardaıı 28'0 tu· 

ÖIIt ,...ıan 12 Şu'" � 8 
ıı.ıcı bIII&t ıııIIıIIIıtI .. JUdım-:: .::.::ı.�ıaıiiC 
.1IrIIıIL Çcıdu, S .... ıc.ıı ...... 
mam,1Iabt .... te ADIıh'JI yapı-

.. - ...-....... .".. 
-. ................... o� 
_ ... IKI.....-.... ..... .... � ........... . 

.... _ -ı. ........ _ bnnaa 
bltıü.. THY v_ .... K-ı. da bii-
... ,_ ............ .ı.ı.. 

THY ............... ......... 
K-ı. __ -1auoıIt ......... 
Duutıay b. uran dtard_ .. ta.. Ha-
.. ı, ... aidıjı _ ...... .......... k<. 
....... - .............. kçcoiy-
le ............ It- aIdıjı!au.. 
..... ..........c-tı 6 blo THY çabto
ıUb6YICDIC bı. ...... ooup _bl-
da. • 

ir TElCEL 
DIRENEN ISCW!R UZLAŞAN IŞVEREN 



�konomjde 1 00 gün 
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KIDEM TAZMINATLARI TEKELCI BURJUVAZIliliN IS

TECIYLE. EN YOKSEK DEVLET MEMURUNA öDE· 

NEN EMEKLl IKRAMI YESI TUTAR ı DA DONDURU· 

LUYOR 

YENI VERGI TASARısı DA. 400 M I LYA R nrrARIN· 

DAKI VERGI KAYBıNı öNLEYICI DOZENLEMELERE 

YER VERMIYOR 

Iktidardolti 100 IÜDÜJIÜ ta· 
mamlayan Demirel'in azınlık hii
kilmeti bızını tam ._dılıDdan 
'nIrItIye'yi piliiIı �istanlık bir 
ilke baU .. ııoliroınedi. ııevaJiiaS. 
yon, temel bikelim maUarm. ya. 
pılan zamlar, yurt c1ı,ından 
atıaıı-ıt Itrediler ve "kıyöne
ıımın 1IfIII ... lilmeti konularaıda 
pek aceied davranan hiiltilmel. 
IÖI dönüp dola,ıp ücreUero . .... 
al YaaIatma ııoldilinde, "di"li 
lIfÇmit zaman yerine " .. lecek" 
........ konu_ya ba"'yor. 

Goçon hal\a \elevizyondan da 
-ii pıi. partamenlO biiyiilı 
bır "",ku içinde "Bütçe" IÖIÜf' 
�ni Udürüyor. Zanum ... 
_ JIüIço'ye delinUea ıöriq· 
moieido daba çok "memJelt.1 
mallleleri" \artıfılıyor .. 'D çok 
do .""irklya·yi b. bale .. tıron· 
Jeıe" bır "Baba"nm. bır "hqan 
jet.. _i ..... Dm.. veya 
"Sooya\III EDIr_onal çoaı' 
IU"DUD ....... .... iler Yol .... 
nIıyar. ller biri. cIIlederiııl &tio-

yıcrr GUNEL 

Büyük 
patronlar 

• neyı 

terorok LS milyon oeyIrdye dot· 
Lu baybnyo<: " Bu te_ronID � 
bi bendeD daba Itora ••. " 

BURJUV AZI DAY ATıYOR: 
"KIDEM TAZMINATJNA 

TAVAN" 

Bütçe &ölÜfmeled ....... lOIf
ra tamam\andıjlında ıında bek· 
leyen birçok yaa tasansı 1ÜRde
me ıelecek. Buıılann aruında 
özelBIt .. blriniD. ludem tazmina· 
bna 1U,"'n olanı... çok i_ 
OIanIt Meclis'lerdeD ııoçlıllmed 
isteniyor. 14 NisaD 1980 tadh� 
ne Itodar. kod... tazmıııaııyla 
iıcıU bır ta .... hülanÜDÜD yaada 
yer a\ııwnaii !Winde. bwju_ 
ye p . .. çaiıtma bayalı .ç_. 
dan feorltalado lIItıııC:aIı bır du· 
ıum ortaya çııt.ü." Bu ..ııea. 
le, ta .... kODURlDU uzuıs .ndir 
yaym .......... nda bilitiimolıt ba· 
ıı_ ......... "nirltlya " ... 
ren SeadIbIm Itaat., ..,... 

tartışıyor? 

çaı,.... Bak....... ı.aratııo. 
daır ,.,.. ....... 1 ŞııIıo& 1980 
tOn .. 5 .ı lı . .... ...,ıo, 
1476 .ı yaoaıu 1ii\ii bII
kılın'" loIçe IIY .... , iverln• 
do " kualan .. -wı -
"Ian ytiaUııcloıı 1ıayaII 1ıt\ıllı. 
,...tan k.,. ..... bD_ da ... 

yerinin ltaPIIıIaıııaYa blilı· 
mıı llOlldlıll 

.yiıit. doqjii ·"ı._"in AraIıIt 
1979 lIJI8IIda da lplal oııı"n 
rılt .. yeılne ... fıbaıım .Ide_ 
dnde yaıir .e lalıe& � 
• çılt\aOlılar: "I,çllon JıOIıOr bb
me& yıb için -. ... "ıdeaı 
ıuııııııaıı mikton. on ,-ıı 
_ _  LU .. lıMOr lıIaııK 
yıb için _ -"ii ııu.mı. 
yedndeD tazııı __ Bu mik· 
tan .... sözlqme � lif' 
çenlzdlr. Şu itodar ltı. \ılı ... ıi
deye &öro h__ ta ... 
40.500 TL 'na U\atIDA itodar bu 
ta ... uyıulaDır." 

HOKOMBT IŞVERBNLERlN 
T ASLAOINI BENIIISBDI 

DoıııIroI _tl tararııııIaıı 
lıaZaIaııaıı laIIILı \00 lıIiJIIIt lıIr 
ı.adiif .... '0""" ı.-ıor 
..,.",.. eııooııo. ..... ...... 
.... bp .......,.,... 'hıialıia, 1471 

sayılı I, V_'n" Itıdim tum\. 

lIfIıYIa ILI\II ''JıoIıer IIIzmo& yılı 
için öcIo_k Dltm _ ... 11· 
.. _ OIaC:Ik .yiıit iIcn& tutar:· 
Dm, her yıl için D .... aıuı-ıı 
mıktan, 1476 _yıb I, Kanunu' 
.. ".. Ieobl& edUmi, oiaıı tOn· 
Ilik ..... ÜCfttin otuz � bı· 
larm'" 7.6 ltalından rada ola· 
mu" ttltliıııleiti ıııoddollııılo ... 
.ItIODII yapılıyor: 

"Şu itodar Id • •  n yübolı cin· 
\et memurunun. bober 1ıI&mO& yı
lı için ikIODe<eIt emeitii 1kIamI· 
yeied bD mi" .... ..ı& --ya 
Itodar, -.rı \Iı:n& ....... ID-
dım tuın1netmm ........... _. 
... ııı .... aıı-. .. 

VERGI YASALARı 
DAR GELIRLILEKE 

REPAH. OB'l1RlR MI? 

MuJıaIofeıtıt ikoıı mUlolıt ...... 
lıUt .ıııeını iktidata IıoJ4IIIııdo 
yoriııo ,.ıınılll\Dl. _la aılDoIIn 
....... !tÜM hilldlıııe& yalkll .... 
rı, hoııiii ıuon ........ lıııIımD 
.. _kıl dolltllrlloıı ..... ,... 
larUıdaICI CIOJItIkIikIed ı,ı ıılr 
plOpopıııla ........... OIarIk do

. ..... ııdlrlyndar. DUJOIIrIIIOda, 
"çllerlıı, momıutarııı çaqıyıı po-
.... çıa.ya çeklııdikiod lıIr 
d&ıeıııılo, flyallar ....,...... ... 
ren lIdIIIIııIıı lııafııııII ııı.aqı 
damıkoD, . .... ..... ...-. ID
....... ..... ,..., da .......... • 
..... çıaı.k • aJlık IIcNIIoIIıı 
ı.aoo liralık bIIIIIıııiI ...... 
ı.e ... tutulaak" ıtoııııar· ıı.... 
dold bır lUIIıIa belki UnııIiıU
ya k-ıı LıIr ,.. U. ..... 
.-lı cıIanoIıIar ........ k, tar
..... Iıoaı do bır iıaç kaIaJII ... • 
ıIIdOıı elli ...,... 

197ı; ,. ... � ... 
yjda 59,5 ... ....,.. lıııJa. 
... .. 1979 .,. . _ 1ıa
_ 38,5 ....,. .... ....... 
lIIÇtk "" IIcNIIK, ,....... _ 
........... - ... .. ...... 
w ulıt lılr ,..., lıIr ., .. .. 
... ........ � Iıa
ıı. lıllçllııılltlllr. 

öGRENCI GENÇLIK 
SUSKUN LUC.U 
YıRTMA LıDıR ! 

GENÇ öNCüLER GöREV 
. Genç Oıfdi'DUn .ı "yO

.. 1Iıııot çe ............... 
yuoklanlllMllidaD bu y_ ııç 
rf1 l"ltl. 

Ama bııcUn. meydaıı\ardu 
cıinıliaıdaıı. fabdltalardu. tu· 
ııııı ..... ıııI .. , dı ..... ' aiaıı\a. 
ıııııi .. '" _ JUbtUyor: 

. 

.Genç Oııdl Gönr ........ 
da, Knp SafmıIa·. 

Bu _ ... SdıııIya k"la. 
_ � ......... 1ıIt1arıııılaıı 
bııiirioıı ... peııltart iIIorIıııi. 
ıIJIO ",., .. , ZOııcııJılalt, Ça. 
�, a.,.._ . ..  ""'. "'" 
çoit mili,. .......... baykırılı. 
,.,..., d ....... bmır'niD 

_ -.yOrIO. tekelci 
1ııırju1lli de. ,..lIlIor do dil
�. Diit- '" .D· 
lamIar: 

''O .. ç Oııdl Kapatılamiz" 
"Gençl ik ElItim · Mn

laIt • " lotIyor· blOtunı. GoDÇ 
Oııdl IIUm, Elitim '" Ara .. 
tırma !Molann .. lıazırlaııııiı4 
.. baabp yrf1 .... biçimdo g. 

. lıImıt bu eylem kıla", .... 101i 
tOnl...ıo, ltı .... \eler! kapat. 
mrf1. kod .. &öWron "_m 
öqUr\itil için Italbi ııtıeyon· 
maItaııı\arm öıı8m1i bır .. lu· 
DD oldu. 

BAŞıNDA! 
Bır anmad., bır LLLreııd· 

nlD ... ııııo teit bır adet bulu· 
Dım .. , iii ..... d gbaba kod .. 
i,konoaya çtltUıll. Sonuçta. 
kitabı oııa bır lllrolmeniD _. 
dılı ·ııı ..... ıııı· .  zaman lif· 
çlrmoltllzin lllroImoniD .. i 
buıJclı. OInlmeD eözaılm • •• 

lmdı. Onım da kitabı bır k� 
tapçıdan p ... yıa atm alcı'" 

",iıllaıoIı:te '" büıiOı�l. ....r 
_.tiııo uyumlu önemli çı. 
ltıtIIr iIqüdoııolıl\melııocılr. 

O ....... lIfDçiiit Içbıd. çe. "'"" iıil,..1 ııcoyaJIst mili
taııiir için, birimleriniD bu ..... 
ltıUıJııIıı ulaDç _I olıııalıılır 
VapıIac:ııIt olan boDlıllr. Yapd: 

ötJmIIi..... kitapçı b .. lclı • 
blO.a- IDpllDdı. BlO" Içbı 
,U ana kod .. yuai hiç bır 100 
ıu,tuıma oiawıwııuı k ... m 
yiriyeD bu ÖDemii OP_D 
ıım�ie otuz _ içinde ta· 
mamllDdı. 

ııeııu. uyııulamalat. y.pı· 
laD anmalanı. ·suç unauru" 
diye. blOtür\il lDpJa.ıınwı b.· 
berleri cıller Dierden de IIfU· 
ynr. 

..... Için ÖD odunlarm .tıImı.t 
obnaıı ÖDOmldlr. Şimıi.i. Ifçi 
....rı _OIiDO uyumlu diler 
IIODçllIt ıırıoooriyie birUkte oy. 
lem birUltleriııiD öNmesi .. 
i ..... nlteleriııılzlD demokralık 
çı.I:,,\arm kaleleri balı .. dÖDilt
Iii'iiImed zamarudır. 

ÇOCUKLARı 
KORUYALıM! 

"DUVARIN OSTüNDE 
TEBEŞIRlE BIR YAZı; 
Sovq istiyoruz. 
En önce vuruldu 
Bu ... yu,on." 

DilDya Çoeıılı Vıiı ooııa erdl KlmiIod .y. 
dıD'IıItIuıııı rf1dm JıUcUerlyle ' aııırladıltlanD' 
don, lliIIIya ç ....... VıIı'Dı bmıyamadılar. Ko
la bır yılın çoaıltlat ıçın aeç\lmoIini sallaya· 
.. dliııyaiıaı liIııı baııtıaıı, ıopluımal lJOdt. 
...... , doıııuball..... .. aııIYaIIZıııdOn yana =' cıiıiııiıqııs Il\nııaIIkIoD ........ , _yıl. 

kle ,.ıiıııiiior. Bır ,ıı lçlııdo ÇOOIÜIar 
lçIıı IıIçIılr I'Y YaPOIaIııadıIUU aliylodlor ..... ...... , lIIıOıııOıIOa tadordI\II klldlkloılllor. 

KImI10d DIIııP Çocak YıIı'_ e....ısıı 
çoit ı,ı bmıdıiar. hat lIIı fınaIIır ...,.... 
� ldItPe ıı.,tııIOıIııe 1aIıIDdıIar. aa.: 1;:.::.:Iıüor ...... Do -

( BBrechl) 
yordu! çüııltü bu ItIlaplarda Nazım ve Bebron· 
cı _ı. orban Kemal ye Sabahaılın Ali .ardı 
Ceyhul\,Atur. can Y"�I. Orban VeU. Aziz Ne: 
liD. Olkü Tamer. RoIIk Du� y. daba bqb 
Uedd. devrimd yazaılanmlZ. ouııIaıımız .... 
ılı . . Salılın bu Itodarla ltalıııadı. 1\It '" ortaoltuJ· 
lanIa :'mllU penUlt" _ okutulmuı b· 
.... abıııiı. Nedoıı? ÇOııItil çcıeııltlarımDı "Sor 
TLId ıı..ıoıı" ıııaaIIarıyll _tunııalt. "". 
ta lıaItLIra dilpıaıılqtuıııalı, mllItada& 1Mt· 
..... , ........ "otdoıııleılylo" doııatıııak JOtI.. 
,..ıar. GOtıeI Kunııay Bqltaııı, "Ol"ıll'" mil· 
U &llNııiiiı doal koyduyaü, ra.ı.ı mi cıiıiııir:?" 
ıBJ- .... yor. NaIII YaııdIOıııaıııS laIıtnIr � 
..... çOı:ÜIIr .... � lIIOrIııbı 
.....,.. 1II,YndIr. 

Çocsıldann.... iLOIIIııde laIıIIkOII ... 
..,... ..,...,..... Bu GfIICıIan lıtaJIII 
........ çom·lI_ "..,..... 0.. 
ıa --... ... -...._'lıı .......,..� _  .. 
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