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Mltingleri"ni" ikincisi, Ankara, Kı
rıkkole, Eıkişehir, Zonguld.k, Bur· 
$O, Adopourı, I,gnbul ve dığer çev· 
'" il ve Ilçelerden II'len binler"" iş. 
çi ve emekçinin de k.tılımıy;' Iz. 
mit'lI: yopıldı. 

Grev dolpsının sordığı I,gnbul' 
dan binlerce işçi, öAretmen, memur, 
uknik elemon ve gonç mitingo gel. 
di. Başa W'evci işçiler olmak üzere 
tüm fobrik>ı.,do mitlngo katolmo 
hazırlık;'rı <oşkuy;' sürdürDldü. 

Sıkı kontral ve anmalar i otobas 
ve tren seferlerini geciktirme biç" 
mindeki mitinge kahlım. düşUrmeyi 
,maç;'yon tIIm engelleme Çabaı.,ı 
b.şarlSlzlık;' .... ç;.ndı. 

H.ydarp.şa phndo iki kez yopı. 
�n aramalar ve trenl" hareketinin 
iki sute yakın geciktrilmesl mitin. 
ge katılma isteğini kıramıdı. Istan
buı·lzmlt trenl k.pasllı:,lnin Uç-dört 
kıtı (ubosın. taşıdı. Gençler, bir 
kişi daha binebil,in diye .. Ilan çık. 
tılar. 

Miting boyunca "1 M.ylS'g 1 Ma. 
yıs AI.nındo", "1 MaYlS'g I,gnbul 
TerkedIIemez!", "Işçiıer elele gonel 
ıveve" ,Iopn;'rı faşizme ve emper. 
yallzme karŞı yılını.,ın kararlılığıN 
gösttriyo<du. 

Kırıkkoleli Işçi ve emekçiler oluş. 
IUı'duldotl, 'oylem bırllll'nın ör;ıOı. 
!eyiclllğlnde II:k bır yönetim albndo 
mitingo koıoldıı.... Eylem blrtl!l .. 
k.b;'n ör;ıOtlerinln isimlerini do 
kap$Oyan pankartı... albndo ortak 
bir tutumu "'rcllrdller. Kırıkkalell 
ilericilerin 'eylem blrll!l' tIIm de
mokrasi &Oçlorine örnek oldu. 

Binlerce I,çl, moml.l', ölretrnen, 
teknık elomin ye linç, daha �eri, 
d.ha &OçIU eylemi.. Için, faşist 
diktatörlUk ı.ı.llkeslnl 6nIornek, 
fa,lzml bulundutu ...... Uerden sö
kUp.tmak Için iıek bır cophetie bır. 
1.- yolurıcta bır adım daha _ıtı
lar, GeIecoIe umulla bilwak, a6-
........ Ini bi,"""" kararlılı'ını yUk. 
IOlıenk, faşl..-n. .. emperyalı...ne 
kartı emekçllıalk .. ııt..ınl yUk. 
ioJt1Jlwl 

DOKuMAıŞÇILERlNIN GREVLERI HIZLA 
YAYılıYOR! 

Dokuma lşçllerlnln sınır .. ndık ... Tekstinn gmolerl coşku Ile 
devam ediyor. Crevdekl Işçiler, bu s"ur okulunu en ıyt biçimde de. 
Rerlendlrirken, grevdekl Ö4yerlerlnln .. yısı dumaadan artıyor. Geçti. 
ilimiz hatta greve çıkan Kaplantekı. Mithat Ciytm, Mısırlı Trlko, Ka. 
baklarh, Herboy, KanmUneI, Sevil Trlko Hatil Torasian, T .. laş, HI. 
sar IpUk ve Konrer Yıy Işyerleri Ile grevdsayası lSS00'e,lşyerı sayı. 
ii dı 40'1 ulaşb. 

Son gllnlerde Y0Rlınlaşan baskılarıı ratmen, başta TebtU SendikUl 
ve gmocl ytRlt tekstU. �çUerl olmak üze ... , iiim demokrasi &üçleri bu 
baskılan boşa çıkanyor ve mücadeleyt daha da hız vererek 1Ül'ciırü
yorlar. 

Kadın i,çiler ".1) miiccdeltıinin ön MJfındo 
• 

I:AWj' 
KITLELERIN 

KARARI 
B wju .. Iklldarlannı uzun ıiiıodIr anan po. 

Utik Isdkmnızlık, CumhıırbeşkaolıRı seçı' 
mlnln gllndeme geÜ4IYIe blrtlkte yenıden Ra 

yUzüne çıkb. Dikkatlerin yenı seçOecek Cumhurbaş. 
kanı'nlO k1milRI üzerınde toplandıRıortamdan ya. 
rarlanarak gerici·taşlat &\içler, "bulanık Rada balık 
av\ama" taktiRiyle yenı tertıpı.", girlşmeye başladı. 
lar. Demirel hükümetinin emperyaliıt merkezlerden 
bekledl�1 "yaıdun "lardo ortaya çıkan tıkanıicW< da 
bu tertıpler ıçın varolan elverişli zemini daha da ol· 
gunlaŞbrdl. 

Meclis koridorlannda, özellikle kontenjan aena. 
törlerinin çalışma odalanndo, yenl bır Anayaaa de. 
RlşlkliRlnln hazırlıklan üzerinde artık açıkça konu. 
şulmaya başlanmışbr. Tıpkı 12 Mart dönemindeki 
glbl "Anayasa reronnu" deyimiyle ııüslenen deRişık. 
Uk hazulıl!ı, "Iaarun glıçlendlrilmeıı" temel gerek. 
çeslyle baskıcı bir rejimin koşullannı hazırlamaya 
yöneliktir, 

Cumhur�kanlıRı .. çimiyle birlikte yenıden 
gündeme gelen ikinci konu da hükümet IOI'Unudur 
MSP'nln, Cumhurbaşbru seçiminden lIOILL1I hükume. 
te desteRini gözden geçirecetini açıklamasUldan 
ıonnı, şimdi CHP çe.,.,lerinde de yenl bir hükimıet 
kuruluşu ıçın zemin yoklama çalışmalan başlamış. 
br. 

Bu konu, son olarak, Televizyonda düZenlenen 
basın toplanbslDda CHP Cenel Başkanı lararından 
ortaya atılnuşb. Bu toplanbda Ecevit, CHP 'nın "ge. 
nlŞ tabanıı" bir hükumetten yana olduRunu açıkça 
dile getimılşti. Ecevit, geçen Cuma giınü Hüırlyet'te 
yayınlanan demednde lı", yenı bir hükümet kurulu. 
şu üzerınde düşünmek ıçın geç bile kalındlRından 
söz ebnekte ve "Thrldye'nln sorunlanndan bazılan. 
nın, bır partinlo hükümeti, hatla aynı doi!nıltudakl 
bır partiler koalisyonu tarafından bile çözülebilecek 
aşamarun ölasllle geçtiRini" söylemektedir. Daha 
ıonnı da, "iki partinin .e olabilirse �tSP'nln kablma. 
sıyla kurulacak bir üçlü hükimıeUn bu soruolara da. 
ba kolay çöZÜm bulabileceğlni" öne sürmektedir 

Ece ... it'in bu sözJeri, Demtrel'la, '"Thrklyp'nin 
.orunJannın siyasi bir yanı olm4dıgl" biçimindeki ve 
Ecevil'in de çok ",rt karşı çıkbgı ,örüşünden biç de 
rarklı deRiıdır. Tek tark, Demirenn uk b�ına AP 
iktidarını savunmak Için söylediklerinin, Ecevit tanı. 
rıodan bır "gen� tabanlı" hükümeti önettnek için 
ıleri ıürülmeslodedlr. 

CHP yönetiminlo, böylesi bır hükümet almaşıgı. 
nı , kendı kamuoyuna ve emekçi kitlelere balüı gö,. 
temıek ıçın başvuracal!ı eerekçe, bugünkü parlamen. 
to aribnetil!lnln bqb bır seçeneRe olanak lanıma. 
dılı Iddlıuıdır. Oy .. bu tezln arkasında, hükümet sc>
tununun çözümünü IIIıdece parlamento duvarlannın 
ıçınde aramak ve bu çö2iinıü klııelere dayatınak ça. 
buı yatmaktadır. CHP saıı merkez yönetiminin, em. 
peryallzmJe ve tekeilerte, onIann bqbca poUdk eücü 
AP Ile uzI.I�ı:nasuıa olanak verecek en öoemU mane,. 
n araa budur. 

oyu bu&Wı işçi anıtırun .. emekçi kıUelerln 
�lıca demokratik Isumlerinden biri, AP'lI ve MHP' 
U bır hük!imea. ..... olanak verilmemesidir. Bugünkü 
MHP destekil hükümetin devrllmelinlo .e onun yerı. 
ile AP'oiz ve MHP'oIz, görece demokratik bır hükü. 
metin kurulmasının koşullan Ise, ancak klUe mlica. 
delelerinln yübeltilme.yle yanblablilr. Emekçi kıt. 
lelertn perlamento dı,ında, ıını! mücadelesi alanla. 
nnda ıilrdürdüklorl ölJÜUü direniş, bugünkü &üçler 
deagelini detlşllrebllecek ve tekeU_rln "pezlamento 
arllm_lIll" ge",kçeıloe dayuıan dayalınalanru b0-
zacak &üçtedir. C.... ınilcadolelertnlo yübolltl ve 
yayIPDIqmuı. kltleoeJ eylemler Için varolan oIaııalt. 
lar, böy'" bır il'ıı.meııln koşııllannın olgunlaşabi. 
lecatlnl kezullaınaktadır. Hel1ey!, _mekçl klUeIerlıı 
kararı beUrteyecektlr • 

C YOROYOŞ ) 



Boran: "TRT konuşmalanmda burjuva 

partilerinin aldatma yöntemleri açıklandı" 

'Ilirklye I,çl Partlaı Genel Ila,kanı 8ehlce 

Boıın hatkmda, 14 Ekım ııeçlmlerl ÖDeoaInde 

ııdyo ve lelevlzyonda yaptıtı ıeçlm konuşma· 

Ianndı komünizm propagandası yaptıtı gerek· 

çesiyle ıçılan davaya 25 Mart glinü Ankanı Sı· 

kıyönetim mahkemesinde ba,landı� 

konu,malarda '!lirldye'nln ıomul durumuyla 

dlRer partUerln h.lkı aIcI.lma yön"'mlerl .çık· 
böyle bir Iddlaıwnı buırltıımq ye böyle bır 
dayanın .çılmı, olmOl', bu .Dtklemoluaılk &I. 
,",ID .yn bir gölleııeıl olmaldadır." 

i 10 il barosundan 14 ıvukatın klbldlRı du· 

ruşmada TIP Genel Başkanı Boran suçlamalan 

reddeltl .. '"Iddianame "urnda çok partiU 

lIylll bayılımızda, Işçi ,,"ıCı parillerını '"e on· 

lann dünya ,örüşlerini mahkum ebneye kal· 

ıan���
k prenslplerlDe .çıkç. �n dUşen id: 

dianame .y .. zamanda Türkıye yi buı:ürıku 

duruma 'düşürenlerin aırekll Iklldarda bulun· 

muş olan burjuva partUerl olduRu gerçeRlnln 

açıklanmasını ve e1.e,Uri.slnl de önlemeye 

çalışmaktadır. 

Bonn'ın konu,maıından IOI'In mahkeme 
heyeli avukaIlanD talebi üzerIDe TIP Gonel 
Ilaşkanı Boran'.n dwu,madaD ..... te tuıuı. 
ma .. n. ve mahkemenin 22 NIaan larlhlne etle. 
lenmellne kaıar verdI. 

kı,maklır.'" dedi. .' 
Boran konuşm.uı.nda öı.eUe şoyle dedi: 

'"Yapblım konuşmalar Iddianamede de be· 

Urtudili clbl .. çim konuşmalandır. Bu konuş· 

malanm� Anayasanm tamdılı hak ve ozgur
,
llik. 

ler çerçevesindedir. Iddlaruırne, Anay.sa nın 

2.4,11,12,20,21 ve 33'ncü maddelerıne açıkçı 

ten düşmektedir. 

"Yine Iddlaruırne, burjuva parıtlerlnln yap. 

bklan demagnjlnln de ıçııı. çıkartıımuını ön· 
leme Illyrellndedir. Iddianame, ,.tıllmda, çok 

parlıll siyall hay.tımızda, l,çl ıuııCı partDerinl 

• e onlann dünya görüşlerini mahkum ebneyo 

Sa .. n .. ıvukallahnelan Alp Selek, Bo .. n 
hakkındaki dannın dayandırıldıııı 142. mad. 
denln ra,ııı ltaly.n ceza ya .. ndan alındıımı 
ve Istanbul Sıkıyönelım mahkemeılnco anaya. 
.. mahkemeline gönderildiRIni de halulaltı. 

k
al�i!ı':��:;u.. hukuksal yelenlzURinl ii· 

"Bu konuşmalarda losylUsI bır parti olarak 

seçmenden oy t5temekte)u. Bu nedenle de 

vunmamda açıklayıcaRım, Iddianameye alı· 

nan cümleler, taraCımdın, 17 yıldır TBMM de 

dahil defılarca lÖylenegelml, ıozlerdir. Anti· 

demokmllk önlemlerin ve baskılann artırıIdlııı 

bu dönemde, seçim konuşmalanm dollYJSlYIa 

Ote yandan yine 14 Ekım ıeçlmlerlnden 
önce radyo ve telemyonda yıptıklan kODUŞ' 
ınalarda IUÇ 1,ledlklerl ıçın haklannda ıo"". 
tuıma .çılan AP Genel Başkanı Demirel ve 
MHP Genel Ilaşkanı hakkmda ile taklpsizllk 
kaıut verildlRI öRnnildi. 

F AŞ iSTLER MKE 'DE 
SiLAHLı EGiTiM YAPıYOR 

m-tn � '4 B \ i ,. • t 0 i a � gı 
Bi tkisel yaşam 

OECD'nlD dörl giızle beklenen '"taahhüf' loplanbsı nlha· 

yel 26 Mart'ta yapıldı ve MESS pılronu Ozal heyeünln Içeri 

bile Dnmadıeı gO�Cleıer sonucunda OECD yardımının yak. 
laşık bir ıy daha ertelendl�i açıJ;landl. 

OECD'den beklenen en yüksek "yardım" miktannın bile 
n.mirel hükümetinin bu yıl içindeki gereksinınelerlne yebne· 
Ye<Oel önceden biliniyordu. Parls'ıe yapılan loplantıda Ise, 
bukümeüo 1983'. dek 3 milyar dolan bulan devlel",n de.le· 
te borçlann topluca ertelemrie&i önerisi reddedUml� \'e ulus
b.r.ırUJ. firmalara otan pnnJdz borçtann ödenmesinde de 
venl ko�ulIar öne Iilnilınüşlür. Dıhası OECD yetl<ililerl, '!lir· 
klye )'. "yardıcı" proeramırun işlemesi ıçın IIIIF Ile yeni bır 
anlaşmallRln btRlanmuuıl dı şart koşmaktadırlar. 

Paris top1antı!iinın sonuçan, )'alnız hükiJmetin ii:ztrinde 
deeıı, tetelci buyük .. rmıy, çevrelerinde de şok eUdsl yap· 
mı" benzemektedir. Büyük sermaye çevrelerının gLnIıik bası· 
nı yansıyan ilk lepkilerl, OECD karannın bır "hezirnel" ola· 
rak nltel.nmesl ve Tıirldy. ekonomWnln artık '"bltlWel ha· 
yıl'" dÖDemln. ,irdlflnln Itiraf edilmelidir. 

"Bitkisel hayıl"d.yiml, lşblrlkçl tekelci büyük sermaye· 
nın emperyalisI merkezi ... göbekten btRbb�1DID oldufu ka· 
dar, çareılzUllnln, toplumu (.khi pbl yön.lmektekl ıczlnin 
de bır ölçÜlÜnÜ verm.ktedlr. T.kelci büyük sennaye ı,te bu 
ıczlnl, demokralık hak ve öz�kIerl tümüyle ortadan kaldı· 
rarak, Işçi oınıfının '"e .mekçl kitlelerin kazanımlarını bütü
ııiiyle ,eri aianık, g.rlci·ra,ııı bır yönetıme geçerek clderme
y., kıpalmayı çah,maktadır. 

�Iteklm OECD karuının 'ilitkiye'ye uIa,masıya bullkte, 
bu kararın arkasında, Cumburbaşıwıııııı eçimleriyle de Iyice 
ıu yüzün. çıkın poIIlik lllikrlrllZlıllll yllbRından söz edil· 
mey' ba,lanır.,Iu. OnÜlOIizd.k1 &I\oIerde, b .... ı-otorlter
bır ",jıme geç" ıçın lekellerden gelen ..... Çllnlarm daha 
da yiikselmeıl ",ırtıcı olmayacaklu. Bu çaRnlar, dnleı bat
klnhlı Itçlnılnln de pıı,tirdlll bunıılımla birleşerek yml 110-
r ici·ra",ı lerıtpler lçm bır 1 .... 1 olacaklar. 

Doıru .. bu hiç de beklenmedik bır pU,me detOdIr, Go· 
lenek .. ı tlple burjuva Iktidarlan eUyle .bunalırm &Iderme 
denemelerinin berblrlnln ırıuı. "'keleı büylik ltfDlIye ıçın, 
cerlci·CqiIt bır dlktatör\üte geç" a1ma,llml daba çok dayal. 
maktadır. Bu geç�, adım Idım,ledricl biçimde prçetle,tir· 
m. çabalan dı pmılkle "aon çare"yI yakmla,_tan bq. 
ka ıonuç vmn.mekll!dlr. Gerçi h ... d.faluıda, k_ılı burjuva 
demokıaslslyle IÇık fıtlsl bır dlktaUlrlük llI8.da bır "_ re
jim'" olanalı, oroeRln ",eni, Ilbanlı" formUller _tımaktadır 
ama ,  bunlann dı ınaa adece yml bır halkı _ ekI.yecetl. 
ne kuşku yok .... , 

Bütün bunlardan çılıan bır tek lODUÇ nrdır: Açık fl"'l 
bir dlktaUlrlik telıllkeıln., oraya dotnı bir b_ ı,levtnl 

o ... C<k b'*ıcı-otorlter bir rejime kartı tek almqık, LiOn de-
knli �1erIn1n I,ç l ımıfırun öııcülll\lode dnmıci bır de-

n. knllk iktidara yönelik miioadoleıidlr, Il6yIeıl dnrimcl bır 
penpeklltle pIIttD aniitqiot, ""lItmperyallat, lIIIItekol mil. 
cadele, _ ,imdiden, MHP _kB biiklOnoll dÜfllrDlldn, 
görece demoknllk lıIiIıIImOt biç_ ........... dı 
k.,..1Ianrıı yarat.lılJoaktir, Tat ç", JCIIıı budur, 

• meı-t lk6ıer 

Lisesi 'fe Endüstri Meslek lisesi 

olmık üzere, birçok okul birer 

f.ışist yuvıyı dönüştürüldü. Bir

çok öğretmeni" f\li kurşunbindı; 

rlp lIç. Merkui, rÖB·DER ve 

Maden-Iş'in bulunduğu binı son 

ikj�ç ay içinde tam yedi kez 

bombalandı. lise MlJuurü pusu 

kurul.nık \atledildi. Ve bütün 

bu saldırılar ka,rşısın(b, güvenlik 

kuvvetlerinin kaynsızlığı sürüyor. 
Öte yandan faşistler kitle kat· 

hamlarında kullanılmak üzere 

MKE fabrikalarında bomba yap· 

mayı sürdürüyorlar, Geçtiğimiz 
günlerde bir MHP 'linin c\'inde 
bulunan çok sayıda bomba bunu 
un ıt lıyor . Kırıkkale dışında bir 
bombalı saldırıda yakalanan bir 
faşinin, bombayı Kırıkkale'den 
sağladığını itiraf etmesi üzerine 
Sırrı Oğuz adlı bir MHP'linin 
c\linde yapılan ararnada patlama· 
ya hnır çok saywja bomba ele 
geçirildi. Mühimmat Fabrika� 
Fen San.ıtları bölürriinde son 
kontrolları yapılanıık nUll'Q.ralan· 
dırılan bombalır Mluk burada 
ç.ıı�nı.r unfından y ... ıı.bilir. 
MKE Y"'''' bombal ... ı •• Ie S" 
ç.n Sırrı Oğuı d. bu böıürnd. 
çalışmaktad. ! 

Sırrı Oğuı .dlı faşistin MKE 
yapııı bombiılartı yaUlanmul 
bir ... stI.ntı değildi. Bir b.�\a ... 
ferinde de gene Mühim .... ı F.b· 
rilwı'ndan, .kmek içinde bom
ba çıkırtımy. Çalı"",, f.ı�istl.r 
ıor yoluyı. y.kıyı .. yırdılor, 
Fabrl\a bekçilerinin ........ y .... 
mak istemcı; üzerine bombılı ek· 
meği çatıya aWl faıistler, olayı 
örtb., .tmeyi b.""dılu. 

MKE lam ........ ıyı. MHP'li 
!'$idlerin işgali .ılında. Kiliı 
nokulord. hep MHP'liler Ç'Iı,I. 
yor. sıı.h .tış poligonu bunlann 
en önemlilerinden biri. MHP'1i 
f'ıistlert, ko .... ndo Iwnpl .... nda 
deRii, MKE'nin .tı, poliıonun. 
da, d .... ı kuruml ... ı eliyle sililhlı 
eRitim y",l .. ılıyorl 

F.�i.t IWIIIori devleı kurum. 
ianııdı yn,tlren ve bu ... 1orda 
onlon .... yip y.ti�ılren sorum
LU .. ve MHP'II çeteler iıosıp ve
....ıcJenIir1 

Faşist işgal 

kimden güç alıyor 

ELAZIC - KarayoUı" 8. Bölge MüdürlüRü'nde son deRiŞık· 

IIklerle birlikte yönetirnde etkinlik saRiayın CaşISU,r, gene kendı. 

lerinin etkın olduAu Yol·1ş Şubesi Ile ışbırlili hlUnde, çal"ınlar 

DOOAN öZ'ON VE 
VE TüM 

DEMOKRASI 
ŞEHlT LERININ 
ANıSıNA SAYGı 

Yurtsever savcı Doğan 

öz, faşist çeteler tarafın· 
dan yaşamına son verilme· 

sinin ikinci yılında, 24 
Mart günü dilzenlenen top· 
lanbları. anıldı. Doğan Öz' 
ün anısına düzenlenen top
lanblorda, f.ı�isı kurşunla· 
... hedef o ..... k şehiı düş· 
müş tüm i lerici, demokrat, 
sosya.list il1SV1wm da anı· 
sı yüksellildi. 

"nkan'da etlerini y. 
da yakınlorını f.ı�ist cin.· 
yetler sonucunda yitirmiş 
bini.... yurtsev.ri .. rnsil 
.tmek lIZere bi ..... ya plen 
Sezen öl, alk ... Yordaku l, 
Neşe Bulut, Sener Ç,Qk, 
ŞUkrlye "Iten vo Ferda 
öqcrçln, P.tki .... l� .. 10-
nunda bır buın topI;ınb8 
y.ptı .... Basın toplanb .. ... 
da, .çıkç. ortada obn .. . 
rör odaklannın \lslllne si
dilmediğı, <:evat Yordakul' 
un \atilierinI .... yan po" 
timleririn görevden .lındı· 
Aı bellrti ..... k .. f.ı�lst Cin.· 
y.1 odaklorın .. kurulUlm;ı· 
sı, çocuklarımızm an ga. 
venlill, .vbt acısı... son 
... erilmesi ıçın omuz omun. 
m\Ic.del." çat"", da 
bulunuldu. Açıklamanın 
'on bölOmllnde şöyle de ... 
dı' 

"B.�ka kude,lerln, 
ba,\a evlatların, b.�ka 110_ 
rlcilerln, demoluaılann 
k aıledUmerne!! lçbı JIIIıII
m\IıO .. 1* etmek ıçın 
OII'IIImnl" 

üzerınde yeni oyunlar tezgahb· 
yorlar. Düzenlenen komplolar, 
baskı ve saldınlar. sürgün ve kı· 
yımJar yenı boyutlar kazandı. 
Bu tertıplerin son günlerdeki 
başlıca hedenerlnden biri de, 
Tıirkiye Işçi Parılsı Ei.Z1� Iı 
Yönetim Kurulu üyesi All lı· 
bay oldu. 

All Ubay'm dı kuruluş çalış· 
malanna katıldıeı ve tüm de, 
rimci, demoklClt kışı ve kuru· 
luşlann çabalanyla kurulan 
Do�u Yo l ve Yapı lşçUerl Sen· 
dikası, (aşbUeri iyice telaşlan· 
dırdı. Bu telaş ıonucu, All Iı· 
bay, bızı Yoı.lş yJnellcllerl ta· 
raCından Cışisllerln In'lI albn· 
dıkl Arapldr'e süriildü. Yenı gö. 
rev yerinde Cı,IsUerln 'özlü lll' 
dm ve tehdiUerini so Rutkanlı· 
hkla kartdıyan hbay, önceden 

planlanan tqb ıopah bır saldı· 

ny. ulradı, ııullneye pbnek 
ıçın araba isteyen Iıb.y'ı, yaya 
(ıbnesi öRUUendl I,yarlndekl 
yetklll, can &liYenllRmln olma' 

dılı", boUrlen Iıbiy'm uran 
_e, telefon 011111 bır klt� 

ye, "UaRmenim bize yeııı 1'
lenl bızım arkadaşlar bIJU ok

,.dılar, doklo" ptmek Iç" 

uaba ıallyor" diyordu. 

Emnlyel gÖnVI� arayı 

ılımeıl _e huıaııeye gö'

derilen All Iıbiy, 10 &llnlDk 

bır ıapor "dı, Saldırpı1lar Ile, 
.. ...ı.R. lötllrllmelerlııe kar
şm, taıııiıiık yapacak ...... 

çıkmayınca .. ""'"l borllaldılar, 

ElazaR'da fqlal lt .. kart"'" 

d. damokmtlk bak .. özıjirlDk. 

le", ıaatançbkla .hlp çılıanlar 

en bofla biiimiii aoayaUIII«
dlr, Fqlll terll", klff' dlreıılt
te lıüWn Uer\d, daınokıllllı:, 
dnrlrnd Idtl '0 ö,.aUarl yııı 

yana .ıımı.y. çalıpnlar : 
oıılardır, Dtmoıuuı ......... 
örtcaıı. olanlar da onIIrdır, 

** 

Gıda-Iş Genel Sekreteri: 

"EN GENış 
DA YANIŞMA AGINI 
ÖRELIM!" 

Torit Ity.r�rlni (o,ul,.,tfrrM tertfp�rincı.n vıl,çl '''"(Inın ve tüm 
ızmir hol"'"'" buna IıGl'fl dinnifinden .onra, benz.ri t.rt ipleri dı,.,. 
Ifoo/Hratl, blrUltlcrind, d, uygultJmolt Için glri,irn",. huIDnd .. Anı· 
birU�, Çuloblrllk, FilkobirUk ı/bl kurulUfIGni. büyük ,...ıı.11anı 
hlUU'lGnlldll. aç.landa. Sana( ."dikalan"," biiyük bir"..11 müCGcUlc· 
dn •• lriştill bu dön,md, YOROYOŞ • •  Ö� kon .... u i,yerlerinde 
örgiitlü bulurum Gıda·I, y.,kiUI,rinin t6riJ,ıCrln, bo,vurdu. S.ndika 
G,n.' Selt,..",i Salt Aydolm", bu konuda YURVYUŞ'. 'U"1an 
<ÖY,"I" 

"'!lirldye I,çl .nıtı 1980'e i ... 
yıllann 'D yoRun gm, dırenı, ve 
yIlzblnlerce I,çlyl kıpsayan 

loplu aöıle,ınelerle gırdı' 
"U1u_ tekelci aermayeye 

her alandı bılırniı '!lirldye 

BATARSA 
TÜRKiYE BATMAZ 

Y10IT GONEL 

lıkokulda, ortaokulda, IiKd(: ccnçlel"(:, "Cennet ucbı au;ıel vat&nınuzuı ne 

denli liiçli bir humeye uhip oklulunu", ''Tarihi ba,anla.nnuun yanı Lira uç 

yanı d(:nizle çevrili yedi ayn i.lı;.llın Ö2.dli.ğ:i gölterc:n Wlwnizin n(: denli Ul"(:tim 

KUCÜ olduğunu", "Yer u,b.i z(:npnlik.lcri k.adaı ycn1tı &.aynaklannuzuı da ne 
d(:nIi dcier tqanakta okluğunu", okuturw. 

Savunma 
hakkını 

yok 
'edemezsiniz 

KONY A- Konya Baro· 
su'na kayıtlı ilerici ıvukat 
Ayıtkın Olcayto faşistler 
tararından katJedildi. Bu 
cinayet, Konya'da son gün· 
lerde Uerki a\'UkaUara yö
neltüen üçiincü saidın. Da· 
ha önce de 10 Mart'da Ali 
Niyazi Ugur bürosunda üç 
(aşbtin wdınsına ueramış 
ve iiç kUl1unla aeır yara· 
lanmışb. 

Ay tekin Olaylo'nun ka· 
tUl IIl10n ÇICıçl dahı son· 
rı el. geçlrUdl. Manıypl 
doRumlu olan IIl11n Çıft· 
çl'nln Kıyserl'de bır mil· 
hendisin öldürüJmeslne ka· 
"şbRı bellrlendlkten son· 
n, dahı baş ka cınıyelle", 
de kınşmı, olabUeeeRI 
üzerınde duruluyor, "Ol· 
d ... dedUer, ben de öldür· 
dUm!" diyen mıınyık (i· 
,Illın üzeriode, Konya'dı 
öldürüleeek kişilerin ıdları 
bulunan 69 kl,Ulk bır liste 
bulundu! 

Aylekln Olcaylo'nun 
1500 kıtının klbldlAı 
cenaze töreninde Baro 
Başkoru bır konu şmı y.p. 
Iı. Kony. Ilaroıu 27 Mart 
ııbahına kıdar, üç gün sü
reyi. duru,m.1an boykol 
karan aldı ve bu karara 
356 ıvukal k.lıldı, 

"KomUnlaııarı Kallolme 
Tugay." .db fqlll bir ör. 
&iiI (aletellre telefon ede. 
rek Ay tekin Olcaylo'nuD 
öldUrlUm.ılnl llatlencll, 
Emnlyel OrıuW Ile, ilerici
lerIn bl ... bırer kalltdlme. 
sını ,imdilik _ktan 11)'
redlyor, 

Bun1arm gerçel oldulunu, illk(:ml· 
zin Uretiın potanJiy(:1j }ilu-:k, zengin 
bir Ulke oldulunu anlamama Için bl· 
raz daha bilPknmcmiz yeter. Her nc 
kadu o kitaplarda bize d�tildiii 
gibl Ilf üı:re 01maJa da Ulr.emizin, ta· 
rım alanında da insan potanayeli aç .. 
sından da, belli maddelerde yeraltı 
unginlikl(:ri açısından da kıskanıb.· 
cak bir durumda olduğunu anlanı... 

Oyu kendimizi bildi},; bUeli hep ay
nı teran�yi duyuu. "Olkemizin (:ko
nomlk durumu çok kötü, Dış yarrtım 
�1mcuc bauru.. Am(:ri.kanın yardımı 
olmadıaı zam .. n kurtul&ma,yı;z.. OECD 
IMF, Dunya Bankası w: dahi benzer· 
Im bUi koUamazlan.a vay halimize .... 

Ve hiç diqonmeyU: "Sahiden bôyk 
midir dwumumuı?" , ''Cerçeltcn ba· 
t.uak olan TUrkiye midir?" Bu soru· 
ian .0000amrı ulc:nma. Burjuvazi ta· 
rafından biıe qitim döneminde tak .. 
!anın tam lusi bir atcbzlüğü t<ıkılıı. 

Burjuvazi kendi atlÖıliJlü altuıda 
"ülke batıyor" baiırtlSlYIa dumenini 
daha, iyi çcvinncL. i.ttr. Kendi .ınıls.,ı 
ı..aygulannı ve diılerkrini ülkenin kay. 
gub.n. Wkcnin d(:lerlcri ol&ca.k JÖııe· 
rir. 

Itıe tam bu noktada batlar "Bir a
nıfın bir batka urulı tahakkünıü allı· 
na almak Için propa.pndııı". TCK' 
raın 142. maddaindekl propapnda 
öe<ti büliln ç .. \akbAıyla bU suu/ .... 
na, bir batka mufa uYJU1an •. 8urju· 
vui tahakkGmIlnü IÜ.ttkli kılmak. için 
"çi anıf. ve: öıeki eme"çi ııruf1ar üze
rind(:1r.i kendi .nıl.ı propepnda,.ını 
bir baskı aracı o ....... kulluur. 

Bunlar dqil mldir ülJı.cmiıin cthi
mindCD. poitilr..uına kadu- herfe)'ine 
hakim olanlar? Bunlar dctn midir UJ.. 
"enin var olan büUln dqerlcrini ya· 
bancıyaı pqkc:, çeldp ıonra da el .... 
p.ında diknd olanlar? 

OykyllC ba,tan nedır? Batan etnoek.· 
ten Iddia enUderi dbi ·-rUtlı.iye mi· 
diı?". lIa,ylı. Oatacak otan TDrldye 
delil, .kendı iktidarlani •• Iflas eden 
on1ann Iktidandır. Cık_da olan. el 
kap .. nda ellencn buljuvulnin re;· 
mkilr. Oykyaı: batacü olan TQrIr.i� 
deliL. TOrt!yc'de belli blr ... dln g.. 
hakkilmUne dayanan lLddard., aa· 
tan. bunca dctrn: sahip TUrUyc o"· 

• Bu )'81 SaY. blk ErdUlU'm 25 
..... 1980 lIrIIıIDdC Mıllyeı G ...... 
_kı Dllpedtla ..... ııııııdaklyaaıoııı
____ IIr, 

... --_____ ,.j TqeüIrIaIııoloaç ...... 

burjuvulal ile yq.nılan bunalı· 
mın ylıkUnu bqta I,çl IIDıfımlZ 
olmak ılı.", tüm emekçi halka 
çekllnneyl, bunalırndın klrla"· 
nı arttırarak çıkmayı amaç lıyor. 
Tekeld burjuvazi bu amaca uy· 
gun olarak bır çok ekonomık ve 
polltik kararlan uygulamaya 
k oymaktadır. 

"Ekonomlk alanda, enllaJyon 
başdöndüriiciJ bır hızla artmak· 
la, bunun sonucu omk gerçek 
ücretler GIderek düşmekte, IşSiZ. 
Ilk, yoklu k, pahaWık giderek iz· 
gınla,maktadır. PoUIIk alanda ile 
ekonomık uygulamalara karşı 
yllkselen I,çl sınıfı ve emekçi 
halkın muhalefetlnı baskı a1lına 
alabilmek ıçın gerici yasal tedbir· 
ler geıınnektedlr. 

"Tekelci oermaye bunalım dö· 
nemlnde sömürü oranını daha da 
yllkseltebllmek ıçın sendikal mü· 
cıdeleyl de engeUemek Istemek. 
ledlr. Bu yolda eşel·mobU siste· 
mi, vergı bısarw, Dernekler Yı· 
...., Sendikalar, Toplu Sözleşme 
ve Grev Yaaalannda deRişlkllk. 
terle ve toplu sözleşme kOCl'di. 
nasyon kunılu gıbı gen.I&elerle 
yenı düzenlemeler yapmış ve 
yapmaya devam ebnektedlr. 
Grev engellemeleri, ertelemeleri 
ve bu yoldıld kwllarnalar göste· 
riyor kı, Işçi SlDdonızln en te. 
mel demokratik hat ve özgürlük· 
ler u�na mücadelesini dahi 
hazmedemıyen bakım ... ırıar 
her ılanda saldırılannı yoCUnlaş. 
lırmı,lardır. 

"1979 yılı sonlanndan bu yı .. 
ba,hyan liizle,me görüşmeleri. 
nın bliyük bir bölümü grey kıran 
ya da grev uygulaması aşamasına 
varmı,lu. Grev uygulamalan ser· 
mayenln oldukça yoAunlaştıll 
bilyilk ö lçekU rabrlkalarda ol· 
makıada'. Sendikal mücadele, 
ıçınde bulunduCUmuı yenı ko· 
,Ullann gerekllrdlRI ,ekilde verı· 
lecektir. Sendlkalann bu müca· 
deleden başanlı çıknail malı 
olanaklann yan ..... sınıf blllnçU 
l,çUerd.n kaynaklanan nıtel glIç. 
le sallanacakbr. YoCUn gmler 
artık, .. ndıkalan, üyelerini ıınıf· 
III temelde eRitime ve dayan". 
)na blllncinl yiiksellnıeyl varlıRı· 
nın zorunlu koşulu hallne getir· 
mı,ıır. 

"Buglin başla tekıtil ve metal 
Itkolu olmak üzere birçok ı,ko· 
lundaki ynCUn grevlere �I 
burjuvazi poUllk ve ıdeolojık sal· 
dınsını yoRunlaşıırm"ıır . 

"MUcadelenin batına bu grev· 
lerin emekçi halkırnwn sürdür
dURU demokrasi milcadele�yle 
bUtılnlettirllmeıl ve pe'lerln 
eıratında en ııenl, daya""ma 
atırun örUlmeıl", balbdır, Eli· 
lLmLerIn ynRunla,bnlmalı, mad· 
dı dayaııqmıı ve kamuoyun .. 
ıııu.tlnln pmer _de tuıuı· 
ınuı iıqannıw çabulda,mcak
lu, an. yarIerIDl, "çı ıuııfım.· 
sm -at .. ... 1Ik oInk tl\ııı
ıllI CıtııIItr ıuııoelllbmllJla." 

••• 

Cumhurbaşkanlığı 
seçimi 

Bu lıatIa ıonu görev &iresl 
dolacak olan Cumhurbı,kanı 
FıhrI KonıUlrl<'. bu &itunlar· 
dan çetllO larlhlerde bazı ö
nmıll &orUlaı yöneltmemlze 
karşın hiç bir yl .. 1 ılamadan 
kendilini uRurluyoNı. TabU 
aslı .. bakılıraa sorulann yanı . 
bıu alamayan 'Ilirldye'dlr. 

Bır dera ... da kendileri, 
'ilirkly. 4çl ParIhI Genel Mer· 
k.zloe gönderdiRI jeopll eb
revUler -cılıl!ıyla IstelliRl 
YURUYUŞ'te ne ara�lu, 
ne bulmu,tur bllemeytz. 

Aalına bakılıraa "d.mokm· 
Sı" ve "bukuk devleti" pbl 
Iddialan olan bır ülkede Cum· 
hurbaşkanlanndan, bırakm 
bir takım önemli 50rulan ya
lUıtamalı, Genel Sekreteri öı· 
dürillmek üzere genel merkezi 
silahlı saldınya uRrayan bır Si· 
yasal partiye, (hadi dlyellm kı 
o parll blUmaei aoayaIIsI oldu· 
CU ıçın Içinden gelmiyor) hiç 
deRiise "hukuk" kavrammm 
Uk harCı admı bır hassaslyel 
beUrtmell beklenirdI. IIU ülk .. 
de TIP Genel Sekreteri lkl kı· 
şlnin yoralandıRı bır silahlı 
baskında ölüm yokjamasıodan 
geçmiş, TEP Genel Ila,kanı 
yol mbıllDda ku�unlanınış, 
TSıp merkez yoneticilerlnden 
Aydogın Gezer aftır yaralan· 
mışlu. Bu anıdı CHP örgütü· 
run ii ve Ilçe düzeyındekı yö· 
neticilerl de çeşltU saldırılara 
uframış, canlanru yitirenler 
olmuşlur. Ne olmuştur'? Insar 
Ue d�üneUm, Fahri Korutürk 
suskun kalmışbr. 

Ama geçtiftlmlı yılm Tem· 
muz ıyı başında, M, All Agca 
olayının bır parçası olarak, 
MHP ve MIsK genel merkez· 
ıerı düzmece nlıeuftinde bom· 
balaoırktn Çınkaya'dan ... 
gelmiştir. Oyle,;ne bır taHh. 
sizlik kı, Cumburba,kanlıRı 
Genel Sekreteri, MISK Gonel 
Ilaşkanını Çankaya'da kabul 
edip "geçmiş olsun" dUeRin. 
de bulundukbın ıkı gün sonra 
MISK elitim merkezinin bom· 
ba lmalalhanesi oldugu orta· 
ya çıkmıştır. Çanklya köş . 
künde kabul gören �nSK Ge
nel Ila,kanı bır hafta ıonra 
zorunlu olarak bır süre Ma· 
mak tutukevinde, evet, misa
rır edilmiştir. 

CumburblŞkanııııl makaou 
ıcaba bazı ıorulann sorulrna.sl 
ve yaruUanmaJI bakımından 
yetklslz mldlı'l 21 ıylık Ec .. 
viI hükümeti dön.mlnde, 
TOB·DER'I, POL·DER'I ku
tedlp "Dem.kler yönetiml" 
diye ortalılı Ioza dumana ka· 
tanlara şu sorularnu mıydı: 

• Şimdiki Iktidarı yönlen· 
dlren TtlSIAD demek delU 
mldlı'L 

Cumburbaşkanlannın bu 
ıonıyu sorına yetltlsi yok .. , 
merak etme yetkisi d. mi 
yoktur'? Biz .. [azlaııyla var· 
dır, 

Kaldı kı, Dernekler Kanu. 
nu'o. löre kuNlao bır deme
lin yönetici ve liyelerlnln ç .. 
,110 tıırlhlerde bqta W.ahln,. 
lon olmak iizeft pltitlerl balı 
merkel1eılnde .çık ve &lzU 
hanp slyaai IDIllIDID ve ter· 
ııplerl &lrltllklorl ve uy ...... 
maya koyduklan blUnmekıe. 
dır. YURUYU Ş oqhier\ııde 

yeralan önemlı bel&elerden bl · 
rı, yerı ve muı geldık çe açık. 
lanacaklu. ERer, YURUYUŞ' 
un kapIRDI miibür vurulup k.· 
pılılmazaa, açıklarıacaklu. 

. .  

TOJl.DER kapatılacak, yö
neticileri lç.rlıtılacaklu. TO· 
TED yöneticileri hap .. tıkıla· 
caklu, PoUtika ve y.ni Halk· 
Çı puteleıl k.patılacaklu. 

'IlirItIye 4çl Partısı Genel 
Bqkanı Bohlce Boran 39 yıl 
hapÔl !aleblyle yargılanacak· 
tır. 

Silah kaçakçılannın yazı. 
hanelerinden devtel ıygıb kö
,elerine uzanan lUııkller ve or
Iaklıklar cepheıl tonınacak, 
yurtseverler, demokratlar, 
ıoayallaUer yargılanacaklu. 

'Ilirldye'de artık hancl mız· 
raRı hanp çuvala aRdırmak 
mümkUn k11 .. 

Şimdi gelelim bır pule 
haberine. Hürrlyel putesinin 
25 Mart tııribll "yısuım birin· 
cl sayra hıberini okuyalım: 

H. ızmir MHP II BClfkonı 
i� bir if adam. koçu inciyle 
�GJralondL .. 

Ilaşlık budur. Hıberln Ilk 
pangra!ını da okuyalım: 

". ızmir Emmyct Müdürlii· 
gü /ıtali Şub� ekiplen'nce Ku· 
yumcuJar Çar,ııma yapılan 
bodında MHP ızmir lı ö,.,ut 
BQfltonı Vmer Faruk ı,ık, u· 
ki polU ymi i, adamcnndan 
Ceudtt Donaeı � iki kuyum
cu, TÜTkiye 'ye aallulrnesı � 
.,tJlma.ıı )'aa:ık oIGn toplam 2 
milyon lira dt�trind€k; inci· 
ltr� t� ıeçirildi. ' 

Bilinmeyen olaylar deRU i· 
ma gene de ilginç de�U mi1 
Acaba bu lUçlulann ıkıbeti 
ne oldu? Aynı haberıje onu 
dı okuyalım: 

". Ille .or,ıdan yapıldıkmn 
_onra 20 bin lira ktfG�tte .,.. 
but brrokdddor ..• " 

HürriyeI putesi "eski p0-
Lis yenı I' adamlanndan" d .. 
dlgı Cevdel Danacı'nm aynı 
zamandı ızmır'de yaymlanan 
bır putenln patronu olduCU' 
nu belki de bilerek görmeıllk· 
ten geUyor. E .. ı, üç yıl önce 
mall poll, momurlueuııdan 
aynlarak "hür te,ebbüıı ruhu" 
cepheılnde ıZmir .. nnayeıl
nın buglin döviz bıleblnl kar. 
,ılayacak duruma gelen bu 
"y.ni Iş ıdamı" geçmlerd. 
televlzyOl.da "'klamlannı iÖ,.. 
düj!lirnilz bır ticarel pzeleıl. 
nı n  palronudur. Obür burjuva 
pZllel.ri pııronlannelan ö
nemli wkı olsa olsa "yml" 
o\muı ve döktürecetl yerde 
"Ind" kaçırmasıdır ahır, 

Cumburbqkanııııı konu, 
.. ndan kalk ıp, nerele", geldık 
degll ml1 

'Ilirklye'de nııZrU çunIıı 
_.nuyor. Gorçekler kuaob
Rm ddannı deUyor. 

Yanı Cumbıırbqkaııı .ç� 
mi, bır bakıma, ııuzıatlt çu. 
va! deıı&eslnl. LOD dıırumuna 
"ık tutacak_. 

--..... �-



"Grevler biz im 
oku lumuzdur" 

'*-I'da NEYIR ..,.ıado do ... çDa TObIII Soa· 
..... ..,.ı ......... Ab_ ç. ........ ... _doIooIDIıı 
....... , .. TtbtII IK� tmıiıiıiı .. fÖJlo dIIt .ıırı,ar. 

* 
''JverIıııbdo ilk ...-1 yapl1OlUO. Bu_ önce _ 

ce birbç ka ,...,... boylı:olll ya ....... tık. Grup � 

JIP ............ ..,..ı lllaklerl ..... _bill .. __ kabul 
tdIInıOdIlI lçlıı ..... çıktık. O .......... 30. ııoııııııü doldurdu. 

KODııaııa k.ıu ıiirdiincıiliz. 1 ..... _ .. ........ ............. 
...... kabul _. oödqmeyI l� '"  o uıııaıı bI_. 

"Yarıdan fuiuı kodm. toplam 301 Itçlylı. GnOIOr 
bilim ot_dur. Bu yüzdea önemlerl lıli)'Wtlür. Hem öı· 
..... yanız. bem eylem yapıyonı&. O ..... çıktıktan _. ele
momllk llleııılerlnılrl ciiie ",_ POııkartIIr Iııcllrlldl _. 
aa ...... çs Ile pniıııiz e1etaıuca buıkiı. Bır k_de 3 ar· 
kodatuııız ıkı _i ,_da iiıIIIidu. Seocllkamızın yüriitıü
iii bu l'DIf _dele elbel'" bafll1y1ıı bl_IIr. Kua.�' 
mız .,.tıyor. çtlrıkO bızım _ ..... miz baklı mucaledl. 

Ro ba k  
MESS'in iste�, 

yeni bir "altın yıl" 
yaşamak 

Grıv bayragı 
yOkseliyur 

Metal işçneriyle 
dayanışmayri! 

KARTAL - T_ Ifçilm _ı.rtıdo IIo.Wlırıvıl ldt· 

1./eN d." ........ Iç'" ÇG/Ifrnıılonıu yo",rıIa,tirddaı'. ı"ikr 

_ co,.ulıı, """"* oiıırıı. ", ... Ionm ... mu"'''' 06 .. 06. 
• .....,.. " dlyorlllr. 

o.moltratllt ô.,t;t"''' do_If""",," �ı.rıiyor. Geçti· 
LlmU ".., lfinIi Ilim "..,.,I lfç_ .ikr.rl ik b/rIUı". ,.. 
çodın liıılin. lOPtılılon ıo","ntıdo 1", KUltiIr 0. .... 11 ır
t.1 Şubal ''Patron SOYUlIrMa" OYUIIU"" .. "ikdl FoUılor 
.. ,",,,, .... "' ........ tIIm Ifçikr •• hldL 0."",,,",,, �ı.ri 
T_ Ifçllorlııüı 110 •• _do"""" yanında 0/ma1O ele ..... 
�.cc.Icrd;". 

Onbbılor« Ifç"'" "'''lIer'' .. Id..-., (a,.t ".hliby. 
• ..,. y-"/iii ,.. Iıa"""L ""rf •• ıUlıalıı""'" .. ... ıI b� 
Unç� lfçl li.tIerloriıı'" )'Ol w/i.".riclllllııılo _""" ... /lifın .. 
yor. YVRVYVŞ" • .. ç •• ..,,18rıda ı...,"HıI-. Ifçl "'m· 
ıllclJeriyı. o6yı.,u.ri bu .. "ını_ do ıIInI/irilyonu. AfOIıda 
bıı oII7"'_n 1Iı_ ...ır ....... 

"!tyaiıııia Y'I'-"" .... .. 
.... -LU pııı _alar oadca: 
CePIaiııI dolılıınııayı cIfIoGııııııı,Ju 
kl. bIr  .............. ıadlıab bl· 
.. ""_ Çcık ... t ......... 
çaIıt.,..... Oy .. kI. � lo ıı.. 
idb çaiıpıı ııı- dıpn ç* ..... 
"' - - IIIIıIıIIyor. Çcık  
_ SaiI* t  ....... ç .. 
.-ıe .... 

"ç .. .... bIı ,.... _ _  . 
ı.-:. YIf&IIIIk lçIıı -.. 
...ı,...... ııa,.. ...... .... .... 
1ıoIaıııyııL .... ... ldlçü ı.aıaı. 
ıııiai, lIıdYOç-.ı -.... 

f EVZI ŞENIUCAK 
(fERRO DOKUM. 

C- Komllai Oyesi) 

........ - - 
...... nıiaıı .. boyalı baiııııiaıı b .. 
bu toapıyııdu. yüaıı IIIY..,... 
_. � çaIıPıı lKIIerIıı 
__ ayli: _dal 5200 ik 
4000 ila _. 5 _ _  ., 
fO' .. ........ _ .. &o llaya ç*. 
tı. HIII .......... ldeoIııJIt o ... • 
.... �. BIzIaI _ 
ııııaior -. KanrIıYıa. it
Iıer ..... oiıi .... .... _ 
'IçI _ k _ _  _ 
... bır ....

. ,"""",". "- Itç� 
ler artık buıııı yutmaylCÜlll'. ii 

GREY WAÇI 
lEKELLERIN 

GOVENUGI IÇlNDIR 

MIli GOwnllk Kurulu'nun ya. 
.. I ...... 1 ıelıdlt eden açıkla· 
masından sonra. MESS pa!rOnu 
T ... \ıı �'ı. AP .. delirı ... 
yaıaklamalanna ılrltd. Maden
Iı Sendl<ası'nın MESS'e .... 11 
.... ç*1I11 TEKFEN ve BA> 
T"Ş Ifyerterl lle Gıda'lı·e balb 
IIÇller.. ...de bulundulu 
MARS" Iıyerlerindekl .... er. 
Bakan .... Kuruhı kararıyla yasak. 
landı. yasaklama..... ııeRkçe 
o ..... k yine "mıllı pıwnllk ba· 
kımından .. kınca"(I) ıösterlldl. 

IIÇI .. nıfımızın yapmal çılw· 
ları ıçın bqlayan pevlerden do
layı Iktldar .. ı .lap cll$llren. 
mıllı pıwnUk cIeIn. tekellerin 
"pıwnlllldlr". MHP deslOl<ll "P 
hOIdlıııed • .,.eYlerl yasaklayarak. 
liÇI anıfına .hdlder ..... rarak. 
I",Hkçi. ıekeld MESS patron· 
Iarına borçlandıaı dlyed öde· 
mekıedlr. Darlık. d6v1z kıdılı 
ye benzerı ...... çelerle yapılan 
... yasak .. ma .... ı. Demirel 1ı.. 1i· 

dannın _nd.... haklara kar�. 
saldırılarının batlıca amac.n.n. 
tekellerin yara",11 ekonomık 
bunalımın (alUmı", lşç i ,'C 
emekçi klde"'ln .ırtına yık" ,.k 
oldulunu açıkça kanıtlamak!>· 
dır. 

liÇI amımı... Iıakll .,.ev 
milcadelelerlni ve kararlıhilın •• 
yasa dı,. ... yasaldamaları da 
durduramayacakıır. IKI .. nıfın .. 
bu kararlılıAınl. Maden-I, TEK· 
FEN temsilcisi ve ... komltH 
Dyeıl Enin Akma·n ... lıiilıliıne-
lin yasaklama kannndan &ice 
YOROYOşıın scırulanna ... dlll 
Lu yanıtlar da _ya koyınııyor 
mu? 

''Su, /f7c'Iır*'" /ili ,..,.. DııIııı 
IS_ DOII ,,- .,ı ii .... 
n/f lOptıi. �"Id _lOn'" 
d/1tll. lkNlln lS .............. n ı» 
.." _ �  ...... o.u,, � 
" 10_ ............ .. ...ı.tn 
".., -- .... ".,. ,.... -
"'" ... ""'_ ..... nKnN 
da "... �"IL 0Nıı ....... /fP 
..... ....... .... _ ...... 
..... .. 

. � 
"",. 2WıeIII _ .. _ .�!
,.,. 
... 

Ba tı yardımı 
emperyalizme 

yardımdır 
N. SADIK DALYAN 

MHP d .... kH O.mirel bütü· 
metiDin Mkanları ". mi ... ...,. .. · 
Mm upı upı do.,ıp "yarehm" 
I.emelerinln onur kll'ıcıhlmı .... 
tık burju1a buını bile ıizieyemi· 
yof. Deninl hükümetinin S.bıın
ci Holdiili .. MESS'ten transfer 
ettili Turıut O.I'ln minw.rhlı
nı yaptıı • •  kODOmlk modelin. 
._çek&e,meai büyük ölçüde batı
nm empery.li. (inana kunılu ... · 
nndan ,elecek "taze para "ya d.
yanıyor. Bu arada Dı,i,leri Baka· 
N Hayrettin Erltmen, Maliye B.
karu lamet Beııin ve Demirel hü
kümetinin büyüklü küçüklü "me
murlU'l" kapı kapı Türkiye'ye 
"yardun" aalaıum. .. pe,indeler. 

D. Dünya Savafl IODrUı 
Mank.1I P'otnnu ndan beri tÖı.ü 
edile edile dilimize "yudun" 0-
larak ıiren bu IÖzcülün tanımla· 
dııı olay a"md. borçlanmaletan 
batka ,ey deliL. Bunu berlteı bi· 
liyor. ARlı ,eoede "yardım" .öz
wIllnden nqeçilmiyor. Ecevit' 
in, IMF'ai, OECD'ai, Diinya Ban
ka. ile ,elen bu borçların "hı· 
yatm , .. çekimnden bina" 01-
du'unu lÖylerneti. "Kampuçya 
ıi bi ıoıyali ... ülkelerin de IMF ci· 
bi kuruıu,lara üye oldulunu" i
)eri IÜl'mee de, bu emperyalia 
kurulu,ı." ideolojik . politik i
çeriklr.inden kurtarmak çaba· 
ııodan b.tka bir ,ey deliL. 

Şimi i, emperyalizmin UCL!
Ü,rN, Ulkel.re oldulu kadar, B.
tı AYlUpa'nın kapitaliat ülkeleri
ne de yönelen bu "yardunlarınm" 
ne me ... ,.y olduluna biraz ya
kından bakalım. ABD D"i,1eri 
Bakaru Cyruı Vance'ID Koncre' 
deIL lgSl Mali Vdı için istKlili 
d" yardım ödeneli 10 milyar 
400 milyon dolan buluyor. VaD
ee, Ko •• 'deı:ıı bu mi ktarın kar· 
fIIanma_nl i.at.�eD .ay" bir , __ 
rekçe .&&.eriyor: "Bu para SOY' 
yotler Iehi .. dö ... güç d ...... · 
ni yenid.n ARt' lehine çerinnek 
için ... klidir." Demek ki. Eee-
.ıı, bla .. ı ABD O"itleri Bokan. 
Vaaee ,.1.11,11)'01' ye "JUdarun" 
ard_ oIyuo1 ııacı.nıor olclulu • 
DU açıklıyor. 

Bır do bu ılır "yardanl_" 
okoaaai k ,..., 111L çokid. 1970 
,ıiuıdaıı ..... . _..,.ıı.& IIUı .... 
r\ıı .. ı.ıı ..... bu ILIr d" .'Ju. 
_ar" _ ,...ı- ya_ ko· 
pltoIlI _-.. ..,.ı aofi aılUi 
1ıMıIOJaO_ OnnIa _ do ...ı o-

larak ü.kH dÜfÜf röotennot14. 
19701erin b.,ında, ABD 'fe di· 
i- .eli,ni, bpitaliat ülkelerin, 
balllnlızhklarına yeni uyu,mu, 
ülkel .. e .atlanamlr: kredilerin 
,ayri ... ti milli ,elirierinin binde 
yedi.ni olutturıca,. kararla,b
nlnu,ken. bu oran hiçbir zaman 
.uç.kle,medi. Buna kır.lık 
New Vork Tinw. ,.ulesiM 'ö
re, ABo'nin içki tüketimi için 
harcııdıaı par., azc.li,mi, iilkele
re yapılan yardunl.,ın .Itı k.tı 
oldu. 

Gene hükumetıen htikumete 
yapı"n dü,ük 'aiı:li "yardımı.· 
nn" onını .on on yLJ içinde dil· 
terken, yüktek taizli kredilerin 
oranı yükelmekte, Bir ornek, 
Amerikan AlD ör,ütünün verdiAi 
kredilerde ,örülüyor. Bu dil,uk 
taizli krediler ıon on yıl içinde 
üçte iki oranında azalırken, Ex' 
port . lmport Bank tarafından 
"erilen yUkaek (aizli kredilerde 
sekiz mili bir artış ,orü1üyor. 
Kredi oranı ne olursa olııın, ve
ren kurulu, da ist.,. AlD OIAln 
il;ter Export . Import Bank, de
li,meyen kOfUI, verilen panla· 
rın nereye kullanllacaAı konu
ılında, verenlerin keain bir yetki· 
ye .ahip olml ian. Bu paraların 
öul sektör yalD'unlarına harcan· 
nw ... ve yatırım alanlarının em-
peryalizm n ,enel çıkarları ile u
yu,nwıı ko,ulu var. 

ABD dı, "yardunlarının", ö
zellikle Amerikan ekonomi. için 
yararlı oldulu da, Ankara'da de· 
eil ama, Wuhin.ton'da açık açık 
söylenen bir özellik. ABD d" 
yardım procramları Amerikan � 
konomi. için yılda 2 milyar iii 
2,5 milyar dolarhk ek ıelir .,. 
lıyor. Vıtehk, kredilerin yüzde 
90'1 Amerikan ml llarının atın a
lınmaıı koşuluna baltanıyor. 

Krediyi .lan UCeli,mif ülkeler, 
Amerikan maDarl için dünya pi· 
palannda ıeçerli fiyatlarm or
talama. yüzde 50 üıerinde ödeme 
yapmak 1.01'\100. kalıyorlar, Son 
yıllarda ABD ni. d" "yardımı.· 

n" .yesinde bunalımdan kurlu· 
lan Amerikan sekLÖrlerinden biri 
olan ... nu rubre ıınrıyi buna bir 
örnek . 

Bir batka ornek de ABD d .. · 
niz tafımacıllRI. Son yıllarda 
ABO'nin azgelişmi, ülkelere yap 
ııgı " yardımlar" ... yesinde Am .. · 
rikah armatOrlerin ,elirleri bir 
hayli artmı, durumda Hrapla' 
matan. ,öre ABO'nin dLt yardım 
için verdıai he- 100 doların 20 
cent'i annalorlerin cebine ,in' 
yor. Dı, "yardım" la.fımacılıj(ın 
den elde edilen karların yılda 
100 milyon doları bulduQ:u da 
hesaplanıyor 

ABO'nin Ounya Bankası Ci bi 
IÖziim ona "uluslararası (inans 
kuruluşları" tarafından u,elanan 
"yardımlar" için de kendi çıkar 
larını ,özönunde ıuttuau açıkçe 
.öyleniyor. ABD Dışi-,Ieri Baka· 
nı Cyru. Vence bu konuda ,un· 
ları sOyluyor 

"[)Unya Bankesı ve Asya, 
Afrika, lAtin Amerika için böl· 
ıesel kalkınma bankalarına ABD 
nin ödediei her bir dolar kar-,ı· 
hlınde ABD ekonomjtinde 2 do
lar harcanmıştır," 

1980'lerin ortalarına kadar. 
buglinku etilimler sUrdıitü tak
dirde, azıeli,miş ulkelere giren 
yabancı kredilerinin hırnilnun 
y.lmzca borç (aizlerine bile yet
meyeceti heu,planıyor. 

f,te, Demirel hukurnetinin. 
peııinden ko,tuıtu "yardım" böy· 
lesine bir yardım. Sabancı Hol
ding'den trander edilen Turyut 
öıal'ın hesaplamalarına ,öre 
Türkiye'nin bu yıl 3 mılyar 200 
milyon dolarlık "d14 yardıma" 
ıerelesinimi var. Ama Ozal'ın ti� 
diye dek buldu tu " yardım" 300 
milyon dolar! V .. d edilen iaıe 775 
milyon dolar. Bu vaad de bir la· 
\"içre Bankaıına kırdırıldıktan 
ıonra, bu,iiDler'de ıuetderin sö· 
zünü etmeye ba,l.dıklarl &00 miL
yon dolarlık "köprü" krtıdwne 
dönüttürildü. 

OOZELTME VE OZOR 

Derıimi.1n ııoçen .aYDında Tls Genel llaıkan Vekili Ha· 
san Oldes'le yapılan JÖtO$menln sunuıunda. üldes'ln adı 
yanııtlık" "Genel Sekretlr" olarak geçmlşıi-. Dllıelılr, 
okııyuc:ulanıııwları ve TIs yllnellcllerlııden _ dllerlı. 
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lIUt lıırIıIOrI ....... 
lIOWIJe SInıfı'ııdo tap. 
- "Sıılllk KıınıIIaJı 
1O ... .....-. 1111d1r11t-
ii .. &oı*.-I ,ttııın. 
lOr\YII bItUW ILIr ..... 
iık Iıaftu.. blçlmlDdt 
IDDUÇloDıIı. 

'NrIı Tlblplor ııırqı 
_. b&aııbul TIbIP 
o.ı-m -1IdIII 
1ıIIbıda. �'ııbı 
.. Iık ..... ııiirı ,.....· 
da, "Iık .. k .... ada ç. 
iq.uı bLUm te aiiık 
enıeltçlloriaiıı .ııciiiuı· 
1It- _ ..... 
1ıkIı ,. aldı. 

KunıllQa ILIr bildiri 
.. _ Dr. Nejııt Y ...... 
...... tIk_ uJIII,,· 
........ .. Iık �ıı. 
ii ko._oda dft1lmlze 
ILIr yaı .enii. Okurtan 
"DUYOI'U&· 

EVINDE 
"YOROYOŞ" 

BULUNAN 
GENÇöNCO 

TIITUKLANDI 

MUCLA . Mu'la Yıta· 
lan·d. 1 2 M.rt Cqist mü
dtIıtIetIııbı yılcloniimiiııii 
poolfttD od.. ıkı O .. e 
Oııc:ü C-"Dt alındı ve bl· 
n ...... klaadı. "Adı bilin· 
moyeo" bır k"lnln lbbln 
iiztıIno cbzallınt tIıııtıı 
Nadir Uzun.l ve Ad ... la· 
ce &db Genç 0_ n· 
leıIııde poiiı arama Y'pi!. 
Aroıııtdt . ni.de "Yürü
ytit" bulunan Nadir U ... • 

.... "yaat yayııı _ii-
duldu .... _kçeolyle .... 
IUkiuıdı. Y.taI ... ·da Genç 
0DdItıIıı yaatıan .... 
� Pi-' 
dea ltartaıılar -.yı tek 
_ OIarÜ eöıllJmiar .... 
JIIIIIıyodar! 

KaPIaIIt ......... kiiiiiiitiı ....... 
-- ,. .... -... ' ......,..,. -
... 1IbDJıır ......., 

..... 1IIr ..... -. ,..-. .. ..... 
- -_ .. OaIIıkIı _ ..... . 
_ ............ "- lo dtvlate 
... OIaıd: ........ DO __ PIJaI'r 

oıpı,. lIIIIıIII bır ... Içlııdo ..... . 
mak .... ııı,ar. Kııtt- 1820 ....... bu 
,..... bıuja .. ıt-.ı dtIIfIIı "Iık ii
yuetiori ..-.....ur. Qıaıbaıl,.ıiıı ku· 
nı ..... _ 1960,... bdtr ıiIıdUrÜLOıı 
''lConıyuaı Sılıık �". ,........ 
_ __ IDDUada ........... AııadnIıı 
ntanuı .... lıIIııdlll _k 1IJdIııIIII )'eIII
dea iirtlllıııoolııl _Ilyonlu. BIIbaııt. 
SiDOrIıOııI<, Topnk 1IaIııultıl on.ı te I, 
_ .... y .... ·doIU buıju ..... 1ıı 
IwıımaıIdrye te paroya "'lda IDnıunnı 
ÇÖlıllyle; "on YıJda o . .... milyon 'Ilirk 
y_tıık ii .. Jlfıaıı".dlzlll de bi& ... le. III· 
...... te anayie _kıl ..... qildi IDnıDU' 

_ .......... . IU I; .... 
1116O'IIr __ ....... ..... ... 

............ .. 8 ••• 1. i· ....... 
çıktıtı ,.. oiıhı. ____ _ ..... 
1orI 1ç ...,..,. oIa � " "" poo 
lUba lMIııdttI .......... _ eIkIIOrI 0&tIkIIIII lIIıI 
.....-. bdir � oımııı. .... 27 ....... JıIIıDIIIorI .. IIID", '-I IIl ... ıo: 
...,. 1910 ıw.toıı .. rIdIIıII bır ....... .... öııı a,.. -ı::t:��:::::.:!!' .......... lIııII "SıılIık ltIIıııItIIdııI cl .. tIIıııIIItIdI i 
� .. ,... 

oıı .... '*'" lIIıD 
çıımak. ftLIIIııt ııadtııiııi -1tiettIr-

"nIı\dJI·dt. 1IIıD .... .. ...... tunıııııa- ıııat, lkIIdiIIanııı ..... .. ıoııııı-ı 
n .. _____ " odiiictldlr. KIIIOIOrIıı kullll tDÇIUIıı ,...........ıı Iç" .... ..... 
.. doIıııııııı- _ lıaIdan "-' ıııaIIatIııI iıayııat �. "-it 
_ � aIIıDdadır_ .... LıMIaaIUIr, ........ da bır � ....... BIIIIIııı ..... 
bot _ııu. Y- ltftIIIaaDJI ..... 1tIIIiJIıı. __ .. ııııı-t .� ... 
__ bu yaııa .... 11 ,.. 1çIııdo. .-..qı aIIıkIı ....... ..... .... 
....... ..-a.ıııııı ıııı.o,ı .. bat aııttiı· bdir. DIIıa bIIa iıayııat � ıııı? 
çiitri lçlıı, .. dt kırianiıı ,...,... ıııIIJOII- lIbOUa ayınIıIIIr, ... lOIIaıııIa, dartta-
....,. aııttIıçl .� bır deIIIItIIIt P -... 

TURK!YB'DI 1976 YıLıNDA HBKIM DACILDO 

TOPIUıı ııiii\ıı Doktor SIJıtt Doktor bqma ııiifua 
Oç biiyük ii 
(I_bul. Aııkua. bmIr) 
SoçIlıııJt 26 11 

8.2 ıııIIYOD 
7.2 ııı11yoıı 

15.618 
1.104 

700 
6400 

Zuman ın zırt dediği yer DEMEK öYLE 

TARHAN ERDEM ! Açık y. d. tapaiı. ŞaI. ya da ttim. Ama ille de (qIZm, ille de 
d.mokruly. IIIItt. T.kılol buıju_ "liICIlrIükçil _tıruı" ... 
ItYlf' bu. V. bu .. It)'lf. lIIıIP çdulıııak lIteıııııOYOıı pyrı .... ru ço
cuklaılt blrUJıte .... ıyor: 

Deıııotıruı Pilerlııl prilelme . .... kçl 1ıt1I<. _ çabalan. 
lekeld lIIIDIIyenbı pyrı m ..... çocuklan t.rör te ıiiıı/ıiı ., ....... -
".lyor. Fakat PiD ,ııyor. biiyük burju...ı, eıııPerYaIItt IIItklJarde. 
poydtlıladıt. bu ıo.ıacuklan de_yem .. oluyor. Artık tiiaiı. CIA. 
ko.1qeı\Uıı te beııaerl ._ yaalıtlıklt (id o JlDbfIılılar da plan· 
laıuntktııdır) pat1Iytlılllr. 1,1e o ....... biiyük bıırju_ bu çÖo 
ziiırı8iziilü, büyük _ oItnlan yöDlIIk llaalar _ beUriftrlı 
piDilk buuıdt. 

lt .. bır _ te ifte sıımaa. ıırt dedlll yer! 

KURSUN 
ARABA 

657 sayıı, yasaya bol. olarak 
çalıpn ınomıırı.. IIcndorInIn 
gpıanmaıında iiiz soiıiıi oIaına· 
dıklan lIIıI ıiyuai haklardan da 
yoktun. T ekeid burjuvazi. 'böy. 
le .. ldl. böyle puın" istiyor. 
CHP I-.nbuI Mn�I Tarlun 
Erdem de. •• Onlara ,h, ınernur· 
.. .. ..... .... eiıııaiı .. 
d8rt yılda bır de oy Iwllanınalıy· 
m"i Bu "hIk"ıar rnemuıiar ıçın 
yeWllymI,1 Fuıa.ı, lSIInıeIC 
"komllnlsıllk" olumıu,. "cıe.ıeı 
yık"" loI," oiıımıuı, ayna "ayıp" 
olunııutl 

TatIıaıı Erdem, TBMM BIItçe 
Karına KomI",onu'nda Uliir 
Bakanlol,·n.. lıIItçeıi 1IIdIIIIIr· 
kın arı- pıııian lIIyI1yor: "$u
NO arz ...... lSIIYCırUın. Baı 
......... ..,.. tRIIı yapıldı' 
ldıIUt dııIıI ....... olur . ..... 
dan lcaclllllllk Iaıııııdır. DnIeL 

memıınınun lıan&I dIrO olwa. sı· 
,.. yapmum' kendisine, mil· 
letIne kIrJ' yapılm" bır hareket. 
yanı" bır .... bt. ay" bır h_ 
ket olarak pııtlycınım. Devlet 
.......ıam .. liIrWVf kendı amiri· 
nın bapniı Içindir." 

Emekçileri aç bırakmak ayıp 
olmuyor da, JIIIdIk» ve Sıyasal 
hakian doJnıllU .. nda. onIann 
... of nıDcadelesl lçlndtld yarler!. 
nl almaları "yanı" ve ayıp" olu· 
yor. öyle ını bay Enlem? 

sqoıu..ız Bay Enleml �" 
PnMr da SIZe lıanaI lIIZIe baka· 
CaIdann, bu vesileyle daha dı ıyı 
�I Sızın .... izin 
kInıIerIıı ..... ıçın oIc\uJuNO 
da meıait eııııiyoriar, çIInIdI bUI
yorIar Bay Enleıııl SııIoIuMızı 

� .... ıar iili fı/ç ınıDııaYa
aiıiıir. 1CııfIcıınuz oım..ı 

...--.---1 ya t 

DONYA TIYATROLAR GONO 

.. 

' 'Her gece 
yeni b ir  dUnya 

igin "  
27 iiart Dım,. 'nyaııoıar GIIııU 

dcıIayıaıyIa Devlet TIyatroian çth
pııIana'" ö,.ıtloll taralıaılaıı oı1Ü 
bır .ç,kiama yapıldı. Tl . SAN ('ntııı 
'11yatro 8aı11&çı1an 811111l). DBTÇA 
(Devlet TIyatrolanııda çtbfaıılar 
Darııetl), D..ııt SaIıııe '" MIIdt 
8aııatçılan BIrIIII. TtLII • DIR it
yarı TtıııIllclllII. "çı Killiir D_ 
II tıırarıııdaıı yıpUı açılıl_da ,U 
&llılltler dOI ıetlllldl : 

" 1980'. 27 11art DiIııYI T1y" 
roIar OUııiI'ada peldoltrtııııal _ 
bır &iint açl)'onıal .. 

"DütUııe. IıItIltr _ ö� 
cIIIrIIIIIyor.  ıkollOllik y_ kOfU� 
ian alt iitt odIIlyur, ItIItt YI IdDIIr 
ç.ı ... ıılan baakıya ulnıyur. 1uyıI .. 
yur. ııyatro oywılan koWfIıınılU. 
)'CIr. 

"GUıılIıııIIIdt lWı&I lııIultla 27 
lIUt DiIııYI '11yatro1ar OOııII'ııii tut
lıPıWıii. 

'''l'IJIIIO ,....ııdüi ı;iibaiir, 
tııpiııaa . da»1tnIIt lıIIIıııIadllıl 
oıııuıuıa 1ıUIIJııIttıııodltçe ı lIıIıIa  
ıı.ı.ÜIır. 

'"l'iiııı ..,..., çtı ........ ot. 
_ 1ınıII IIIçIaıI III lıIıÜtt .... 
ila lIIaı lıIIIıı ıI1nııUmı JıIıIP, .... 

teiı ILIr ıı-ııı. 

..... - ...... 0_,.. ......... 
lıIIIIIıIIııIIa dt _ ILIr lıOW altıııda LU· 
tııID,. ç.ı ........ _dt .. t __ ıy' 
- o-t ııurıu  ........ çoldııı .... l . 
çI.dt IIaIIIdIk ııı-.dır. 8aıII& � 
... da»t..ııt ııltıııabd ....... auııe )"i
iirt ....... Iıurjıı ....... dı ı.uu aIbM .... 
_1ttııdIr. BIr )'aııdtıı, IıOıoIınıol yoIa)'la. 
_ .. tIlUlr � ........ dot ... 
daa r-tı-Iar ( .... , lI)'I&ıO, bale; 
...ı,o. ı.ı..ıa,oa .. ...... ...ıııu. Ya), 
lite JIadaıı, tIıoııoaıI k • IGpIIIIIIIII k ... 
""1Irda nrtdiitıı dobıJb YMaid-. 
la (baııı _ ııaldo ııo,. yutııı ... ; ,ut. 
.t ıı,.ııar, ..... IlIN .. ; yqaııı dIIU-
JIadO prii ..... n.). dtlDOltnllt · __ 
iii �ii .arWt aIaıııııı IIU1tç. dartI· 
tırbıı, _ .. IdDWıIIıı d . .. _ t ... b· 
lıIIIe dtvı\" _ ıçı" (lıaııb llnema 
.1 tiyatroları. ptııllıll; lIo1d"". lıaab 
.. ııu,tiit baiuı edebiyat .. .... t ödWI .. 
ii, n.) .... tiai eylem IItc1de burjuv .. � 
ala __ •• &eblı ... ıokulmak· 
tııdır. Saııııtçılarııı y_bmlan bu kulutl 
_tııaııll. ve YUU1aıııaIUta .ıııı\an. 
ma,. Çal"""lıeıı. yanıtırııaai eyleırıl.ıı 
do .koaoııılt • Iophırııul kofuilarııı zor· 
laıııaIanYIa bqbqa bırüıl ... ,tıı. 

Bu. PiD IIbI apaçık ,erçelıler a,... 
aııııIa edebiyat ve _ DI yapıııolı? ç ... 

... ........ JÖılllelllU iIRre. opoıtibılltç. 
danaıııp. lıeadl bqımıı çarlllıı. iıatma 
YaILanııı iiLi araıııaIı? 'lIl1ıııaıı11tçl" Id .. 
aIIer1ııde dlnDe .. k tllllııılyelçlllll ml 
bbııi etıııell. ya da "uıl ...... " yollannı 
iiLi dt .. mell? Blitliıı bu ,erlol oluılıkltn 
bınbraIı. ,U ... _iiLi : odebtyııt .e ... 
aat, buia 'e dayatma, yuaid .... .. ii· 
ıurtaııdınııllar b\'fı.ııda :UDdI niI'lım 
.... koruya .... br? Sanatlaı fO IdDWreI 
y ........ demomtlt mücad.ı.aı • •  öz· 
CUrI .. ıııeııllı yolu ... rdeıı ,o<; ... tlodlr? 
Yaiııız, ii ..... edebiyat ye lIIUIbn ,una 
tanı: ftftIIOII .... ldyur: bııJIIıı odebtyııt 
.e .... t tıııııe. fıaııci .ıura b_t et
mekte? Buaııııkll tdtblJat .. _ badl 
..r.ı kilkeııltıIııI .e nrtı ..... ...ı &ii
ıiiyoı'? HeIt ılettINI bıujan _Iyat •• 
- buaa buiiia açık bır yaıııt ...... 
mehonııııla. Ya prçıı.teıı da»tıatıt, 
,...ı lÖIda biıaeyaıı, _tuı iIIIIbee 
ftIOIaIıIIıııII .. pIifobII-.ıta .to..,. 
ıııD: • tapiaıııiii lıııf1IIIOn De _ii ııae. 
ıDIt ,aıı..ı .. ye ........ � ,.... 1IIr .. . t!lD poIItU:a ıtı. 
...... t ... .. ..... ..... ıııııc.ııaı.. 
.. ,......, ;. .. ..... ............ 
..... ... ,......... ,..... ,. ..... 

x-. eıIa\IIıat .. --. lııIııdI 
___ ____ � o  ...... o 
.ı,-

.. � ,. .... ....... 
•• 

TARIŞ DESTANı 

lIqıırıaa ..... ..ıııı .... kı 
1CUd, YOL klnll dIIPnIn 
EktnIIdo oynadı .. onuıuıııuzIa. 
DInn ...... .. yapılır 
Eylem prt dlltdl nlkahıtma 
V .... i ...... ııaldınıılann • 

RIIZPrIar boynumııı:a wıiıi, 
EI ""'" IIIwnızdon 
AlIotıııJ çocuk yiiıiii deniıier. 
Y ....... ..... hak ..... lllnd' 
E ...... bır ııobahtn alnındt iIpIIcIIk 
KaIıInde kıqun YOldı. 

MakInalı lIIfekIOr &iiziimiiu baka 
Balıandı ..-ıN .. 
Kendı kIIepçIII lle kollanmız. 
Kaııır1llıp ç"'ldık fabrlc.ııdon 
Sıkılı yuırruldanmııla 
Dolduruleluk bır bOyOk ıQdyııma. 

bf., ıw.anıradık belli kı 
Bır �ıc. "'!ph deneyj lakin 
kıkatı dolması IIÇkln. 

ACIem ATAR 

DDlOKıtAU KULTUR 
IÇIN DEMOKRATil( CI!I'IIE 

1II)Q1t _ııbı iktidarı, Ola· 
ıııbdolıl '-'III �I tlyatro _ 
..... dı brulıbtla _ıIIyoL ila
- belbilıı\, .... t devlet 1nınııııI. 
rmdaıı BerIcI .aat ••• tço.ııaı. u· 
IIIıIqbrıl ..... .. Ierici oyuıılan dur· 
dıırmaItn, , ... b. pror..,.. .. ı •• • 
matör tiyatro çtl" ..... nna uYJU'" 
nan elipediiz .. nıür fO kaba lerör bi. 
çlml.rlnde bulııltrlt .çıkç. orltdty· 
ke .. "MOletleraruı TIyıtro EDltltIltü 
1Urldy. Mıllı Merkezı ıcra Komlı..ı" 
IIbl IorUa'lu bır kunılun tiiııı bu utııaç 
.ericl ptl, •• ler . .. yirci bl ...... ıı. 
telik Dünya 'nyatro Güııü'ade yayın. 
Ittt... bllciirici. de blc; d.ll .... d •• 
..ç ...... ıbret Yerici oldu . 

O Komlte·nı. üy.ı.ri k.adiI.rIııi 
bu b'pnın d"ıoda .. y ...... lar. I,çl 
IIDICımıZ .e ..... kçl hallumız. ö�tlli 
lÜCÜyt. bu .... da d. demokrul cep-
hesini kurmaktadir. Ve ilerici üyele-
rinden komitenin tümüne, sorumlulu . 
Runu hatırlatarak. kesklnl.,en ....... 
da gereken yerini almasa Için hareke. 
t. c.çmelerinl bekliyor . 

İlerici. demokrat, soıyılllt sanat 
.m.kçllerl. tiiııı d.mokrasi güçl.ri Ile 
birllkt.. r .. iımln bım .... ın. ur,ı 
direniyorlar Ye bu kaveı döneminin 
bilinciyi. örgütlü mücad.ı.yt sürdüru. 
yorla,. 



Carter ', n  yeni bt,.. yala". 
NÖTRON BOMBASı 

YAPlUYOR 

NATO'NUN 
ÖOŞ KURDUCUNUN 
RES�UDIR,,! __ _ 

Em".,.".,"t NA TO çftn�rl· 
nin. Orta IM Yolr," DoIu'd41ıi 
ı.m iJltdı"ni ,.ni b, .. ıdır· 
ıa" pGltt içinde birw,tirm. 
pla,dan "'un ltiindir blUliyo,.. 
du. A,\'au ... 'dot; /ıGfarUU 
1t .. ,,-d�1Irim firifimi tM bu 
pAlıdIlTın bir par," oIıuvlt 
ltuaandaOl. w böyw« Akdıı
fii.ı 'cü" Çin'� hdor umtıan bir 
"ordon «,"peryolU,"i" �ıe""n
U" ojarıı içinI! aoltuJı:u»ltb. 

Bu plonlor. omlr .,CÜ� zihin
ler" Lif' kopob kapılor Mbarı
elli durmDirilın çıkh. kol,t ÜZi!
rine dt dolWlmt)lc bG,ladl. Fı
de""l Almonyo'da yo)'ınJatıGn 
�rit:; Dw n'tlt �du;. 1"4m 
dünytuın, NATO'nun tırrM"
lik cılon, oltıno c/mD düşlerini, 
,ördüRiJtnil.: df!�nk IY..mkdi. 
Emperyalizmin bu tot" dÜfk
rinduı uyontnQ.J1 herhalde çok 
ItÇ olmayacak . .  

N&rron boaabaaNn yapa .. dUJ'du. 
ruldutu konulUlIda 8 .. kM c.ıttr'm 
yaptıılı aç • .ıaIDuuD da YUan oldulu ci"
ta,.. çlkb. fcdcn.l Almanya'da yaymılıa
.. "E�" .db ikrid FDÇiJr. ck:iıiııi. 
fedaal Almanya toprakJanndaki AmC'
ribn Bıakrindc n6rron batıllı _ıIatJik.. 
cd roItn ft (op .ukmkrl .. ODUlduiu .... 
......... 

0aP0Ia ı.ı.ain< ..... r ... ...ı AI· 
manyaı'daki ABD ütkdndc 205 ı:niI.meı
ıdk Hawitxr topluı 'ik l.....aDc:ıt rokct· 
kri üzerinde yapılan dclitik.lkkrk bu ıi· 
JahIUVı, n6ıron batbiı ik donatıla .. , 
fiDe wc mcnni atar dunıma FIiıikIikJai 
belirlilyor. 

"ElaD" dıtrJUi, bu adımderi ap&acl •• 
ian lOftn Feden.l AbUlya'dW ABD 
_eri yctkilikrindm Bob Sham&D ik de 
bU konUllii. yapıyor. Sbcrman bıı k __ 
da, r ... ...ı Alman .......... _ 
çok daha aç" IÖdJ açWJaın., yapry«. 
N6tron b&fbkJuuur:ı i..ancır: medai ft 
205 miJim(:trdk toptarta atd&bik:atW 
.eyILIyor. Oc:rp.nin nbtron b&flıkJuuun 
,U anda 1IıCft'd(: oldulu yolundaki I(WU
lann.a cevap vcrirk(:n de- ,unlan -'ylJyar. 

" Bunlar tU anda Amc:rik.a'dad ... Ancak 
boyutları çok kuçuk oldujundan bir es 
uç.lı ik R.amıtcin W:&Lnc büyük bir parti 
loDdcrilcbilir." 

Bob Shumao'an JÖdcri, w YIL 6DOt, 
t97S'dc Caner'ın açlkW'nalannl yaianb
yor. Cana, Avnıpa'daki bU"\f &»çlerinin 

TENG, çKP içinde 
daha da güçlendi 

Çin Komünist ..... isi MerIt.z 
Komite.·nin V.PIonunı·u 23·29 

Şubat 1980 larlh .... 1 onsonda Pe
kin'de yap�dı. 

Plenum, "Kültür Devrimi" ne 

delln _ olan .. o .... da ""-ıy. 
.cllen Merkez Komhıeııi Sekretıer· 
Iilini yenıden olu'turdu. 1 1  ki,i
lik bu yenı -"m FfıeI sekre
tıer1iiin. de PoIItbilro üyesi .. 
Tenı'in .n pı.aıdijl kı,ilerden 
biri Hu YlOba .. Fırildl. Bab' 
nın T ..... kOYboy pplwo ııiYcfi. 
,ip Coa Cola bayiiili Yilpııran 
burjıı .. basın _n"'ı bu "yeni· 
lik"ııen büyük ... lnç duydular ve 
T .... 1n Pleııum'un "nıunffer ki
,iıi" oidııilRIU duyurdıılar. Hu 
Vaolıon( .. elde eniii ,.ıki"" 
bununla da kalmadı. Hu. ÇKP 
MK PoItbIinJIu Genftledınlf 
Iblml KorNsyonu· .... bu kom" 

YOROYOŞ 

yonun üye sıyısı bır ki,ı ornın· 

Ionk LIYe yapıldı. Yine T .... ·in 
pooo"ı birçok kişi doiıa etkın 
sörn\ere FtHdi. 

"Kilitlir DevrImi"nden bu Yil'" 
birçok kez c6rilldOIü ___ • bu 
kez de CKP'nln LISt kademolerin
d. bazı kişiler cı..n, dı,ı 1ınIU1· 

doW. D&t poiilbIIro tiyeıi iJ6m'
lerinden ıızaldqDnIdı. Bunlar 

ORSOnda Mu'nun .n �lUr 
.damlonndan biri olan W ... da 
bulunuyor. 

ÇKP MK V.PIonııın·u Parti'nln 
• e Çin Halk CumIıuriye1I'n1n 
hani! _de olduj .... bır kez 
daha -Yil koydu. sosyalist ii· 
k ..... ui ..... kurtulu, iıareket
ıemln ye biuat Çın hoJkınlı 
dOpnanlon bı,.ın ipleri ........ 

FÇnnlt ye eınperyaiıınden ye
.... deStOIl .... dıınınıdaiir. 

Diiııya Bant KODMyI Bqkaııı Ro
meııIı cıwı ..... "Omu &liYoDlllııe 
oaIwıClllı kiti·· oldutu .,-okçetlylO. 
M.'Iba_ -. lIro6ııcloıı LU. 
'-'den Çık_I 

Sahibiı V_Mr_ V.yonc,11k Uel. Stl . ..,ın. "HAT 5ARQIN e o.,.., Vay,n Yo
M'tmtınl ı Zeki KILıÇ . YU' I'.' MIidCWQI ...... KOCMIYI KQOLU . yen.. 
tlm: Konu, 5ok. 15/1 Klzıl.y . ANKARA Te' 17 .5 ıı e ll.anbul 8arOluı Pt)'W. 
to!1 c:.cs. 21/1 Çemberıtı., - I STANBUL Tel 26 .JS 67 • Awupa Tem,Ud11llı 
l",o.T .. ıı At.n .. 1112 SQu .... Wl., • 1040 8NMI_ BELCIKA Tıı 230 34 72 
e i  .. " Ko,u..,,: Al'ka kaPN: 'enkıl 22 500 TL, Arke kaıNck lIy'" MyU ı. 000 
TL, Iç ii)i'f .... _un .. ntımı 200 TL . B'tkıı 0,11,. Ntıw • 

• Abone KotulIMıı Yıll* .aoo TL, .ltl eyhk 200 TL . AvruNı Yıll ık 60 DM, •• h 
ııYl ık LO DM • ",,*Ucaı V,H* eo DM, atıı Iylık 40 DM . Avulıı.." • .Jaoon".1 

Yıllık 100 DM, aıt, .ylık 50 DM. 

b .... kaqlllDllia D6troa ıiJah_ yapı-
m ... "aıdcdilW" iilm dünyaya açıkla· 
rDlflL lk1 yıl lOIIn De bu l6&.ICrirıı YaIaıı 
oldulu ortaya çıktı. 

Yedi saatlik bir uçu, tonunda n6ıroa. 
b.,bkJan Federal A1many.'daki ABD 
liIkrindeD acı1.ıt duruma Fkttk. Bu J'CI"" 
çd. kartauıda FedeRl Alman hükümet 
ye-tltiikri \/e- weri ıörevtilcri iK huhan
si bir açıklama yapmaktan kaçınıvariar. 

OA 'NIN KARlŞTlRDlCI 
IŞLERI 

AÇlCA çıKARAN 
GAZETECILER 

CEZALANDIRlLACAK 
ABD'nin dUnyada yeniden ıoluk D.\'af 

hrn.aDı estirdiii ıu ptn.krdc: be ABD 
KOOIfC. CIA 'nın e&kiıindr:n de- "�i" 
çahfmuıru atlayabilccclı. bir tu1ak rme
rinde çalq ryor . 

Bu CUlata ron: lIuıbe-1 Ryan yuMının 
tiım bü.kiimkri iptal e-dilecelı.. Oncü. 
CIA'nın kan:ttIrdCl pU kapaklı w: iı.irtl 
ltkri Iı.anıuoyuna açıklayacak ıuetecik:r 
.. ONUIO "butil! yapacai< "'_ 
için de- cezalandıncı hQldimkr .. tirillyor. 

Gene Hu.chcI Ryu YaIUI uy.nnca ... 
tirilcn bir b ..... denetim mekanizmu. 
da bldınlıyor. Bu mü.anb.maya P;�, 
CIA. ,;.ıw.. _ ... ası ... .,... b .... krin. 
dm bir b6lUmünü tettktili &amanlarda 
yetkili kitikn I'Öltmnclı. &orunda bın
kiliyordu. 

Ha.ni., yeni CIA kuraUaruı.ı olumlu 
yanlan da yok dqill 0mctin yeni. ku· 
n.üar CIA »Janlaruun adam öldünnde· 
rini yuaUıyor . 

"ÖqUıllğün be-filindc"de olla., cmper· 
ya.li:r.mi.n. kapitalizmin, ( .. iLan nite-Wtri 
hep aynı.. HC'p b ..... ya, sarılÜrC. manblı. 
dlfl u)'lLllamalan dayaıuyor. Bunda.a 
böyle 6qQı111tıın bqlii ,\mab'" CIA 
ba.kk..ında açıklama yapan p&e-!eCÜa" cr
&&Iucbnlabikcd., CIA 'nııı yapııkJann. 
du kamuoyutlUJ'l babcri obnayac:a.k w 
laıuür uyp.lanacak.. 

U aan _ oıta Do

lU'da lItIUaıb bır 
Ulke _k &GıUJtn 
&ıılye'de ıon ay. 
larda mtyda ... ... 
!on kantıkbklor. bu 
llorId Arap ILIk .. • 

nın anıı-enıperyı· 
lIJt poUtlltuull .... 
dor almakla. Kan· 
'ıkbkllnn b ........ • 
.. ye leU ....... . Surlye'nIa PI- -.. bır 
onnda orta DolU'da empcyallmıltı doyalıııo • 
ları ... koqı çık .... ylo dolJıu 0IIID1Ib oIoıak 
,.u,ıı. Geç ... yılm IOLI ..,.ıda Şam'da yaptıon 
Arap U1ktlerl koııC ......... da Camp o..ıd lDı
Iqıııuıııııı reddoclllmoııl. Mıııtı'ın luıollttıtııeııl. 
daiıa ioiiio da Şam'dakI yöMlldIerIıı lGyııIııt 
U1kolorlo ııı.- doba da oıkıiat- lçlıı 
yaptıklon IIrItlmlen poıaioi bır .. ıı.me iöi
terdl bu illkeclokl k .... ıkbklor. 

• a. bülent sa�Iam 

Suriye: 
Emperyalizmin 

boy hedefi 

Sıırly_ııIıı lIericl yönetımıno kirlI terör UYl". 
1amaIarı .. girişen gruplar r.fıllliitıwılılt ııörün· 
wııii olUnda cırtııya çıkıyorlar. Mpnlolan'da 
olup bHenleıe 'Ofmcı bır beıızerUk (Ölllten 
bu olaylarda. bükümet görnUIorI ve bazı SOY· 
yel ıızııı.onlon öldüı\ilüyor. ıabolajlu düzenı .. 
nlyor. Miiltiimanhk k ........ kullanılarak bqla 
Halep OImaIt üzonı bazı kontlerde 14çllor 11L0. 
.okaIyoıılanı I"llrtImek isteniyor. 'Ilim bu 
olayların Suriye 110 Sowyltler BIJIIII oıuıııda 
yonl bır l,blılllI antlqıııuuıdan ooanıya 1Uı
iatnuı da ncını;. Bu antlqmadan bqlıa SurIye 
IIOU POrtIOI De SBKP oıuıııda da. 1980 .0 
1981 yıIIutndo l,blJllıını önlöten bır anlla,· 
ma ııone ocak ayında Imzalandt. Bu antlqma 
ild portlnla. ÖZellikle Orll DolU IONIDI .e 1". 
neldo uhularoraa ıorunlar olmak üzonı ild por. 
tl .... mdo l,blrUll R LıII&I aiıt ..... 1 yapılma. 
anı öngörüyor. 

T üm bu 11011411l01 ... kirlI emperyııllzm ft orta 
DolU 'dakl bOfbca ...... ı.nu. -I yöntem· 
ıerı unıılamaya koydular. Amaç. &ırlyo'de Iç 
kantıklıltlor çıkmrak. Şım yötıotlmltıl 
güçlÜZ ........ k .e böy .... .. red-ceplı .... ııIn 
bqIıCa kalelerinden blılll olan bu Orll DolU 
ülkesini dot bukı1ua boyun otor dımıtııa ... 
Ilrmek. 

l...u cızıı ....ıoı MOSAD'm Surlye'de ç .... 
klRfıltlıltlordo oldukça bU)'IIk 11l11 oldulU 
da blBıılyor. Gttıe klrqıklıltlorııı potiaiı: _. 
_den ÖD<II. Surlye'ıdıı LIIbııatı'datI .... ort 
&iidiııii çeka.k. bu lıIıIIkIOrI ı..ıı ........ 
&öııdordi1I do lıalırluııyor. 
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