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1 MAYIS'lA IYlII BIRıiCiNI! 
Işçi Iını(J ııe demokratik gijçler 1 Mayı.ı 1980'. mü; 

cack� kararlılıklar, gün giin pekişerek yiirüyorlar. Son 
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bayragı 

Ortadolu'da savaş rüzgarlan estiriJiyor. 
Amerikan emperyalizmi Afganistan ve tran'da ye
diRi darbeleri bir türlü unu tamıyor. Tam tersine 
kaybettili mevzOeri tekrar elde etmek için tam bir 
gözü dönmiişlükle savaş kundakçılıeı yapıyor. Sa· 
V� kundakçı1111 Carter'ın seçim politikasa ile bü
tünleşlyor. Çeşitli oyunlar tezgahlanınaya Çalışılı· 
yor. 

ABDeınP�ıız'!Ü 

diri yayınfadL 
Içinde yaşad�ımız günlerde ör:emli bir politik işaret 

,oyılmoıı gereken bildiriyi aynen yayınlıyoruz 

"Işçi sınıfının ve emekçi halk kitlelerinin faşizmin 
ve gericiliğin saldırılarına karşı mücadelesinde bir büyük 
güne, ı Mayıs'a doğru yürüyoruz. 1 Mayıs'da faşist bas
kı ve cinayetlere, yokluğa veyoksulluğa karşı yürütülen 
rOOcadelede Türkiye'nin demokraside" yana bütün güç
leri birliğin ve dayanışma"Ul en büyük örneğini vere
ceklerdir. Fa$iıme ve sömürüye boyun eğmeyeceğimi
zi her gün ve her alanda gösteriyoruz. 1 Mayıs'ların en· 
gellenemeyeceğini, konulmak istenen yasakların boşa 
çıkartılacağını gösterdik. 

"1 Mayıs'larda sesimizi yükseltmemizi ne kanlı sal· 
dırılar, ne de yas;ıklar önleyebiidi. 

"Şimdi 1 Mayıs 1980'e doğ'u kararh .dımlo,1o yü· 
rüyoruı. 
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"Işçi ve emekçi halkın politik, sendikal, demokrz· 
ıik bütün örgütleri, demokratik güçlerin faşizme karŞı 
niicadelesini hızlandırmak, daha ileri demokratik hak 
ve özgürlükler için mücadeleye hazırıMlmak için 1 Ma· 
yıs 1980'in görevterini yerine getireceklerdir. 

"1 M.yıs 1980'de; iı�ıliğe, ",""hhğ., yoksullu· 
ğa ve faşizme boyun eğmeyeceğimizi gösterelimı 1 
Mayıs 1980 için en geniş birleşik ey�mi örgütleye
lim. 

"DISK'in .It, ilde düıenlediği gösterilerin kitlesel, 
güçlü ve disiplinli olması için güçlerinılıi seferber ede· 
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ABD-ISRAİL 
TERTIPLER1 

BASTIRlYOR 

ABD ve IslaU tertip ve tezgah· 
!annın olanca atırlıRlDl yaşayan 
Thrktye'de bugünlerde, güncel ol
masına nlmen IonılabUecek en 
atca � şudur: 

". Acaba Cumhurbaşkanı kim 
olacak? . .'· 

Kesin ABD denetim ve güdii
mündeki başkent siyasal merkez
lerinde bu sOlUya verUen yanıt, 
"O kadar önemli mi?" şeklinde
ki ek birsoru işaretidir. Cumhur· 
başkanı seçilecek kişinin özellik
leri ve nitelikleri hemen hemen 
reçetelendirUdik ten sonra, soru
nun anlanuııLıRı gerçekten sınt
maktadır. Ankara kulislerinde 
yeni Cumhurbaşkanı tarif edilir
ken şöyle denilmektedir: "Ana
yasa deeişikliklerine evet diye
cek, Thrldye'nin bölgedeki yeni 
roDerlni beninueyecek, Sovyet
ler BirllRI ve Uerlcl Arap ülkele
riyle ilişkilerde bir örnek gere
kirse eo azından 1955 YıLIannın 
ölçülerine .. dık birisi ... " 

Onlü bir gazetecinin yazama
dılı ama "lat aramızda" kaydı 
düş tüRü tarıtıer şaşırtıcı olma· 
makla birlikte, Beyaz Saray'm 
Ankara'ya düşen kanltısınm 
atırlılını ifade etmektedir. Bu 
konuda eklenen şu sözler de il
ginçti" 

". Seçilecek kışı, blrioci'lIl!i 
boş bırakacak ikinci kişi OlacaK
tır." 

Bu lÖZl�rin anlamı, olaya De
mirel utkundan bakışın aynnb· 
lanru belgelemektedir! Yakm va
dede .. yrı resmi, uzak vadede 
gelişmelere göre belki de, res
men, Demlrel'in "birincililini" ukiı tutacak birisi! ... 

Halen "Bata'nm gönnek iste· 
diRI en Iyi Demirel" performan· 
sını uRlayan � Genel Ba,unı· 
nm builtul'de anlamında "Won
dertul"u göRüs!emeıi baliode ak· 
la uzak II"lnıeyecek bır plan ... 

ıS RAIL DEVREYE 
GIRIYOR 

Plan &örüldüRü gıbı Thrldye' 
nın tepeden bmaRa Amerikan 
ablukasındald pekl,en teslimi
yeUerlyle IIpU olup daha gerıiş 
çerçeveler arz etmektedir. Geli,· 
melerin bugtinkü noktaSında dev· 
reye yo�n bır şeklide IsraU'ln 
girmeli anlanuız deRildlr. Thrki
ye'de gerek diplomatlk çevreler 
ve gerekse büyük balinla kurdu
Ru direkt ve endlrekt ıu,kilerl 
mahirane ,ekilde yürübnesini bi
lın l .. ll'ln son dönemde özellik
le Türkıye'nin Ktiney ve güneyde
lu bölgelerınde olu,turduRu ve 
ıenelUkle üst denetim avantajıyta 
yönlendirdili terörlzm gene 
becerikil biçimde perdelenelıll· 
mektedir, 

hrlU'ln, Aramco ,e MÜIlü:man 
Korde,ler öreütü Ile Içiçe yıllar· 
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danberi yürüttültü çah,malar, 
son haftalar ıçınde Suriye ve 
Irak'ta da ses verir duruma ıel· 
mıştır. Suriye'de lIerlcl HalIZ 
E.d yönetiminin devrllmesl ve 
!nk'1a da Saddam HÜleyln'ln 
emperyaııst politikalan yanaşb· 
nlması hedenerl Ile bırlıkte Or· 
dÜD "çantada kekllk" göriilmek· 
tedir. Böylelikle FUlıtin halklDm 
devrimci mücadele ve kazanımla· 
nnın ifadesini oluşb.uan FKö' 
nün gerUeWmesl hiç deRilse böl· 
gedeki öneminden yalıtılmasi ne 
birlikte Iran ve Afganlstan'm 
önüne emperyalist bir duvann 
yükseltUmesi amaçlanmaktadır. 

Pakistan'dan başlayıp, Suudi 
Arabıstan, Mısır. ısrail ve Türld· 
ye'ye uzanan kardanun önü Su
riye, Irak ve Ordün Ile dolduruı· 
maRa çahşdınaktadır. 

Dolmsu, işler kalıt üzerinde
id gıbı kolay deRIIdir. Kolay 01· 
madıRı ıçın Tiirldye de. özeWk· 
le Amerika ve ısrail'in tam kont
rollü terör desteliyle sanılmak
tadır. 

TERÖR UZMA Nı BEGIN. 
CARTER'lN A NA SINI 
KA RŞILıYOR 

Bab'nm "ekonomik yud.ım" 
masalıyla olmayacak ninnller1e 
avutu1an Thrktye'ye son günler
de Amerika ve ısrail'in terör ko
nusunda yardım eli uutmalan 
I�nç bır giildürü niteURlndedlr. 
Kırk ydbk ıe<Örlst Begjn Ile ko
ridorlan kan ve cinayet kokan 
Pentagon un Türk.1ye'deki terö· 
rün önlenmeliı konusunda "has
sasiyet" ıÖltennelerl, Thrldye' 
deki büyük basın tarafından ta· 
nına yakışır biçimde reklam edii· 
mekte II"clkmemlştlr. HUrriyet' 
in Amerikan Kongresi'ne sunu
lan bir raporu, ittihat bürosu 
misyonuyla _yta1annda duyur· 
ması ıözden kaçmanuştır, Gene 
Hürriyet gazetesinin son lıattaIar 
Içinde Suudı Arabistan ve Irak'a 
muhabilter ıöndererek röportaj
lar yapıtWl anlamsız delUdlr. 
M1Wyet'ten. Ankara'dald ABD 
BüyükelçUili 'ne yakın bir haDım 
muhablrln !nk'a lönderDmesi 
ruıanb mıdıtl öte yandan taroU' 
In üç gazeteciyi davet ebne. ve 
Başbakan Begln dahil önemIJ kı· 
,ilerin oda.1annda hazırlanan pes. 
paye mizansenler, ancak konuk 
pzetecllerden Çelln Allan _. 
fmdan ustaca karlkatürÜZe edil
miştir. öyle ki, Begin makamın
da Thrkiye'den gelen üç gazete
ciyle konuşurken telefon çal
makta, karşlSma Washington'da 
Carter çıkmakıadır. Carter Ile 
Begin bır lÜL'e konutmaktalar .. 
Daha sonra Beein, gazetecilere, 
yınna kadar yazmayacaklınna 
güvendiRIni belirterek. Carter'ın 
annesinin İarail'e geleceRLAl açık· 
lamaldadır!... Caner'm an&5lnı 
Begjo karıılayacakbr. YI ... 

Bu arada, 'rurldye'ye dört 
Amerlkalı parlamenter e:rubu gel· 
mittir. Thrldye Dı,işlerl Bakanb· 
Rı yeUduten tara[ından "Paakal· 
ya tatUl münuebetlyle" ıeldlkle· 
rı açtklanan Amerikalı parlamen
terler, dam önce Hint Okyanu· 
su'nda ziyaret ettikl�n Amerikan 
uçak gemJsindp alannda bekle· 

----

:�" . GÜNDEIII.ı BASINDA , . 

bekçiliğin ücreti 
Dcoıift:l'in kerben dcltc:kli azınlık hUkUmetinln, ıÇ 

ye dlf politikada llDteyi rekor denikbUccek kıu. bir Lo
rede FtirdiIi yer rerçektcn '&fırtıetılır. Içte koyu bir 
balkı, dlfla. ilc le.limiyetçiWt -Demirel hükümetinin bu SUnC ir.adaıki uyaulamalaruun Fnel bir bilançosu sö" 
rilnümUndedir. Bunun vebalinin ilc, Demirel hllk11mcd
ne de.tek o:an irimi lJÜçkrin yanııIR bu aç" komplo
yu kamuoyunda P'Cken açıklık ve ,iddetle aıçlama. 
yan CHP'nin boynunda oldulundan ku,ku yoktur. 

Demirel bü.lı:ümednin ulqmak için öne koydulu 
hedefler iyice bcliıJinlilr. kaanmlftU'. Hükümetin, 
Cumhurb&JkanlıIı ıcçimlcrindeki politik kamun..i 
oyunlarıyla k.amuoyunun pünden kaçırmaya özen 
ptcrmcane nlmen, ülkenin bQtüwyle ABD'nin ye 
onun Bau Avrupa'h müttefiklerinin çıltarlanrun bek· 
çiJiiinc gıctiri1mek istenditi en açık .eçiir. biçimiyle 
ortaya çılun"lır. 

Demirel'in bir .eçim dönıerru daha hilldlmeti 1IÜr
dümıdr. için "taze panya" ihtiyacı vardır. Bu yüz. 
den ABD ve Bau'dan gö.tcnnelik de ola yardun ko
parmak için, içte ekonomiyi bülUnUyIe öul .ektöM 
talaruna, dqta, 5. DÜDya ve IOI)'WI Illkelcr ik iyi 
yönde gd4en i1ifldkri zedelemek. pahasına akla ıcle· 
bil«ıek her türlü ödOnü vermekten çekinmemektedir .. 

ABD'nin "Sovyet tehlikesi" bahanesiyle klfkırt
tıtı yeni ".otuk &avaş" bu konuda uYJUR bir ortam 
yaratnu,llr. OC'mircl iktidan inn ft Afpniııtan'dald 
gelişmelerden sonra Türkiye'rm artan "jcopolitik" 
önemini koz olarak kullanarak ABD ve Batı'dan elUb 
bir yardım kopanatı DPlantw içindedir. 

12 Anlık 1979'da Brilluel'de yapılan NATO top
lal'bsında Demirel iktidanrun Difitim Bakanı ABD' 
nin Batı Avrupa'ya yeni nükleer RaCıCr yerk,tiriı
mC'li.yk ilgili lotuJı. Javl.f kıt1r..ırtICllI öDCrilinin hara
retli destekçisi olmu,tur. Dikenin ç.araan Iran'ın ye
ni baiunu rejimiyle iyi ilitkilcr lilrdi1ri.ilmcııi yönünde 
olmaana nimen. ABD'nin isteliyk, Tahnı.n'a kartı 
"dllfmanca" davnru, içine SiriJ.rnit, hiç yoHen elçi
lik görevlilerinin e, ve çocukları FCCYanlan apar topu 
am çekilmiştiro 

Ak. yöndeki tilm iddialara ralmen, ülkeyi CUlti. 
upkı 1950'li yı11arda ok1uğu pbi Wu.hinıton'un uydu
MJ haline getiren, slA kölelik anlqmut imzalanmlfbr. 
Iktidarın başı ise, Dı,i,leri Bakun'n." Meclislcrdc IÖ
rilIUlüp onaylandıklan ıonn. yürürlüle pecciini söy· 
icyip durdulu anlqmaya ,imdiden olmu, bilmif na· 
unyla bak.maktada. Bu onun, ABD'ye ödün vcnned� 
ne denli bnrh oldujunu ortaya koyan bir batka d· 

DItbr. tk.tidann batı. TUrki)":'nin inn ye körfez böl· 
Fkrine kartı teaphladıılı ..ıdan planlan Için nÇfllma 
tahtu, olarak kuUanmuru. -I1am.ak amacya ülkeye 
ü,i1tcn ABD'li ICII&t&rkte ABD ik: iınulanan kölelik 
an1qmuı Jçin "Bu anlafma hi.i.küınctkr arulnda bir 
anlatmadU'. Bu d. y.p�. lmıalanmLf ve bitml,tU." 
diyerek., anlatmayı Mediıkrden ıcçimıeyecelini açık· 
ça ortaya koymUftur. Aynıca yinf: bu !ınatla, ne 
yaman bir NATO'cu oldutunu d. açıklamaktan Fri 
durmaml$ıır. İlttidann batının politik fcbefctUıin dG
meruuyunducyt'cdcn ABD mubJ:,bi bir yuar konuya UıPIi olarak piri putdeMen birinde yazdılı bir yau
da ABO'nin pçek utcklcrini ft Demirel iktidanrun 
bu "tekim hangi lto,u.Uar Frçckk,tilinde ymnc Fa.· 
rebikcctini hiçbir ku,kuya yer bın.kmayacak netlik· 
tc sctıikmi,tir: " ... iki milttdiko� Türkiye ik: Yuna
nistan a.ruındaki. anla,mazlık1ann &iderilmesi w 
NATO'nun Güney Dotu kaoaduun kuwctlcndirilmıtııi., 
,üpbdlz birinci de:rcc:cdc ehemmiycb lıa.C olmaktadır. 
Fakat JÖfÜncn odur ki, bu hu.u pçck.1c,tiriklikten 
sonra Ttutiyc'yc Ortadolu poli.tikuında daha aktif rol 
verilmek istenmektedir. zin. Türkiye buıun herhaııP 
bir Ortadoiu kombinczonunun kilit tl.fl b.ati.nc Flmit 
buhınmaktadll'. " 

" ... tran ve Afpniltan olayları Türkiye için de böl
cede nazik bir durum yaratmlftır ve abnacak her teıf· 
bir tabiatı He Türkiye'nin lÜVeniline de bthia buıu
nacaktır. fakat Türkiye'nin bu çqiı tcdbirlrr .. temin· 
de rol alabilmeti için bızı pıtlar ıcrekmektcdir.Bi
rineili Türkiyc'nin her ,tyden önce V'C iua bir zaman· 
da ekonomik mClCklcrini çözmek zorunda oIu,udur. 
İkincili, Tllrlı.iye'nin peyinde bulunan Anp ülkdcri· 
nin, biç dqibc b&flıcalan.nın böyle bir "lEme müsait 
bir tutum a1malandU' ... " 

Bu diqüncdcri.n açak tıeTciimeli ,udur: YUıwUtan' 
ın NATO'ya dönmesi için her fCyi yapmaya _ını.. 
Inn'a olduğu gibi ABD ft B.u'ya b&fltald.-an <>nado
tu ülk.ckrine kaqı Isn.il, M_U', Suudi Arabistan 'iLc ra
wtan'm ycnJacail "pUI"1an katılabiliriz. Tek pıtı
IIUZ Suudi Arabistan, ABD V'C Batı'h mülte6klcrimiz.in 
bize FRU "parayı" satlamalandır. 

ıktidaon b&fl "Türkiye'nin, dÜII.yanın bu bölFtin
de kendi vataruru belı.JerJr.cn daha birçokJanun mmfa· 
atkrini de bcrab�r bekJecüli unutulmamabdU''' derken 
aynı ,eyi lÖylemc1r.te midir? 

Atı alan Olküdar"ı IFçmek ÜZCft ••• Ama JaYP' d .. 
politika pmpiyonu CHP'de ne bir .eı ne bir Qcfeı... 

• Jıtı.eyin baş 

yen bombardıman uçaktannın 
pUoUannın "Iran'daki seçUmiş 
bölgeleri bombardıman etmek 
için sabırsızlandıklarını" söyle· 
mişlerdlr. ıkı ay kadar önce Tür· 
klye'ye gelen ıSrail'In DoRu Ak· 
denlz Dairea BaıkanlDIn gemını 
"Id,.el bır gezl" olarak nltele· 
yen Türkiye D14111erl BakanlıRı 
yetkililerının halleri ghiplerin
den fıırkiı deRiıdır. 

CIA - MIT -M OSAD 
VE YERALTI 
öRGOTLERI 

öte yandan, terör olaylmm 
"SeMlz Mutluluk" adı verilen 
MlT'le .ı" bır l,blrllRI Ile "la· 
kip eden" Hürriyet gazetesi. 
Amerikan SenatOlU Ara4tmna 
Komisyonu tarafından hazırla· 
nan Türkiye raporundaki "deh· 
,et" bUgllerl açıkiam14br. Ame· 
rlka'nın bUglsI dıııında oldueu
na, ancak eskiye oranla sıyııı bır 
hayll azalan kargalann lnanablle-

<eRI habere göre. Thrklye de 47 
yeraltı örgütü vardı!... Işin belki 
de tek dolru yanı, yeraltı örgüt
lerinin çotunun kurucusu ve 
yönleodlrlcbl olan Amerıkan e\'ı. 
11 odakJannm "faaliyet nporu" 
nun konpnin onayına ıunula
cak oranda başarılı bır tabloyu 
yan_trıwıydı. Bır mıktar para. 
ıilah ve lIlm için de ''MukJI.
ıizm", "Lenlnizın" ve "Komü
nlzm" pbl kavramlano &lUI de· 
Riflk terımlerle WnıtlUyordu o 
kadar ... Emniyet Genel Müdürlii
tü kayıUannda "yabancı ajanlar 
_fından Iolu bölmek ıçın ku· 
ruldulılan" kaydı diişülen ama 
CIA·MlT·MOSAD lıblrUII ııwa· 
Iannda ve bır kııını basının gizil 
oda1annda billnen terör örgütleri 
Ikildua yapı,kan tonksiyonlarda 
Türldye'de devrededır ... 

ortaklıRm lçlııdekl SAV AK tart· 
he kUl4m14br. Ama bwıiin In", 
ii. ve Federal Alınan &ızlı örıüt
lerı de artao ö1çiide dnrededlr. 

SEVR'E D OGRU 
HA YSlYET SATIŞI 

Entluyon wl "ror kl*K1n· 
daki Türldye'nln bölpdeki bır 
takım karanlık miL .. yamanma
Li amaçlanmaktııdır. 

EnOUyon, IMF. OECD. AET 
ye Dünya Bankalannm kOlltro
ıündedlr. 

Yaleröı'1 
Thrldye'de beynlode .. JÜft' 

Linde bir parçacılt yıırtae
,erot .. lıayalyell tqıyanlar. 
.on tıünlerde terör durdurma IIıa· 
lellne pey süren WulılnllOO·!sn· 
l t  poUtikalannID anlatmalı ma .. · 
Ianna ve yerlı "hını<" deylCııert· 
din kapılanna çıkarlana. blru 
gecikmiş olmakla bırlıkte ",ma· 
ıınlar ... Türldye, en az Sen p. 
leri kadar çetrenı tezphlan 
yabnlmala çabalanmaktadır LO 
bu yönde adımlar da atılmıttır ... 

Blr zamanlar Amerlka. tsraD, 
Türkiye istihbarat örgütlerinin 
ortak IşbirliRI baUnde hükümet
ler devirdikierini Itiraf eden bır 
kl,ı 'u anda '!\irkiye'nın eum· 
hwbqkaDl vekiıı bulunmakta
dır. Bu Itlratı yapbRı tıünlerde 

• • 
HABERLEŞME ıÇiN ÖNEMLI DUYURU 

YOROYOŞ'ün haberleşme adresi detl,mı,tir. Yeni adrese gönderIrneyın haber, yazı ye 
fototranar elimize gecikerek geçeceAI Için de�erlendi!'Demeyecektlr. Yenı habenetm� adrell· 
miz: "PlyerloU Cad. 21/4 Çembcrtita,/Islanbul"dur. Dergly. YOlldn,n haber. ym ve totoRrat. 
lann bu adrese gönderilmeıd, al)one, datıtım vb, yazlŞmalar için Ise "Konur Sok, 15/8 Ankara" 
adrellnin kullandınası gerekmektedir 



İRANDA ABD SANfAJI 
-

SÖKMnECEK 
Urt« yönetiminin, Iran 

halkının celladı Ş.h'ı koruması 
ve Ir.ın'a yönelik şantıjlanna son 
vermemesi Uzerine rehinderin g
Irverilmesinden vazgeçilmesinden 
sorn, ABD ile ıran arasındaki 
her türlü diplomatik ilişki kesil· 
di. emer, diplomatik ilişkinin 
kesilmesinin yanı SIn, Ir.ın'a br
ŞI "başka önlemler" ahnabilece
ğinden de söz etti. "Başka ön
lemlerUden kastedııeni, Ameri
kan Savunma Balwıı Brown da
ha açıkça belirterek, askeri ön· 
lemlerin sözkonusu olabileceği
ni dile,etirdi. 

Carter'ın açıkla�ndan 
sonr.ı, verilen 24 saatlik süre 
içinde lran'ın diplomatik temsil
ciliklerindeki diplomatlar ABD 
dışına çıkmaya başladılar. Car
ter, lran'a karŞı sert bir ambar
go uygulanacağını da bu arada 
belirtti. 

Humeyni, ABD'nin tek yanh 
olarak aldığı bu kararı, "kana 
susamış Amerika'nın, Iran üstün
de egemenlik kurma arzusunun 
kalmadığının işareti" saydığını 

açıkladı. Intn Devrim Konseyi 
tır.ıfından yayınWıan bildiride 
de, Iran halkı direnme, fedakar
lık ye eylem için hazır olmayı. 
çağrıldı. Devrim Konseyi, Iran' 
daki tüm politik grupların, ordu· 
nun ve halkın birleşmesini iste
di. öte yandan, Devrim Konse
yi'nin kararıyla, muhtemel bir 
askeri saJdınya karŞı tüm petrol 
tesis&erinin korunmasına başlın
dı. ıran Petrol Bakanı Muınfar 
da, Amerika'"ın katannı destek
leyen ülkelere petrol ihracım 
duduracakbrını açıkladı ... 

Amerikan emperyalistlerinin 
aldıkları bu kararın rehineleri" 
salıverilmesiyle ilgisinin olma· 
dığı kuşkusuzdur. ABO'nin bü
tün niyeti, Ortadoğu'da gergin
Iiği artnrmak, bölgedeki ana
emperyalist kabarışı zor yoluyla 
basttnnak ve yumuşamayı yara
layıp, soğuk savaşı diriltmektir . 

ABD'nin bu tutumu dünya barı
şını doğrudan tehdit eder nite
Iiktedir. Mısır-ısrail ikilisinin dı
şında, Irak 'ın emperyalizmin Çı
karları doğrultusunclaki ııirişim-

leri ABO'li sıYaŞ kışkırtıcılarını" 
işlerini kolaylaşbrmıknr. carter 
yönetimi, Suriye'den sonra, Iran 
�zerinde de Irak eliyle yeni ma
ceracı planlar tezgahıOlmaya 
çalışmaktadır. 

ABD'"i" bu saldırgan politi
kası, karşısında ulusal demokra
tik devrimi korumaya kararlı 
Iran halkını, Ortadoğu ve Ya
kındoğu'nun devrimci andem
payali5t yönetimlerini ve bölge 
barışının garantisi Sovyetler Bir
liği'ni bulacaktır. ABD'yi "ger
çekleri kendi amaçlarını uygun 
olarak çarprtmakta"suçlayan 
Sovyetler Birliği'"i" şu açıkla
ması emperyalist kışkırtıcılara 
en iyi yanıttır: "Dünya barışı
nı tehlikeye atmaktan çeki n
meye" Amerika, iran'ın Sovyet 
tehlikesi altında olduğunu öne 
sünnekle siyasi şantaj yapmak
tadır. Amerika'nın Ortadoğu' 
daki askeri gücünü sürekli olarak 
artırması ve devrik Şah Pehlevi 
yi hala himaye etmesi rehineler 
sorununu çözmeyeceği gibi, dün
ya barışını da tehlikeye düşür
mektedir.' , 

TÜRKiYE SAVAŞ ÜSSÜ OlAMAZ! 
Amerika 
"Dünya 
savaşı" 
hazırlığı 
yapıyor 
• Amerlu'da ilk kez lran'a mO

dahale ciddi çare olarak görü
lüyor. 

.=:!lka9:1���IY��de�:rt�:::; �==:!:�,-�==�====:::!!:::::==:=:!J 
günOn konusu halıne geldi. 

ABD emperyalizmi Ortadog.,'daki çıkarla
nnı korumaya kararlı. K.ararlı.lıA:ml dünyayı top
yekün bir sotuk savaşa sürükleyerek, dünya ban
şını fı.itursuzca tehdit ederek gösteriyor. Carter 
yönetiminin sorunu tran ve Ortado�... ABD, 
ıran devriminden bu yana, Ortadoeu'da çıkarla· 
nnın altüst olmasını bir türlü hazmedemedi. Bir 
süredir de, "rehineler sorunu"nu ve Atgan devri
mini bahane ederek, bölgede yeni manevralara ha· 
zırlanıyor. 

ABD'nin tran 'la diplomatik ili�kilerln1 kes.
metin!, emperyalizmin çıkarlanyla çakışan bır po. 
Iitika Içinde olan Irak·ın Iran Iopraldanııa silahlı 
müdahalesi izleyince, soAuk savllf tüzganna kuv· 
vetli sıcak savq yangınıan kanşb. Ve artık Orta· 
dolu'da SıCak savaş deyince, Türkiye akla geliyor! 

Hürrtyet gazeteslt Amerikan Senatosu'nun 
hislerine tercümal\ olan dizi yazılanndan birinde, 
"Amerika 'dünya savlllil' hazırııeı yapıyor" başlı
Rmı atarken, OrtadoRu'da genel bır savaşın o� 
planlannı veriyordu. Emperyalizm Ortadolu da 
öteden beri &ürdürdütü savaşı şimdl tırmandınyot. 
Günün konusu Türkiye'deki lisler. Bu konuda gene 
Hürriyet, büyük bır genlşlikle ıu ItlrafJan yapıyor: 
..... gerginlik Türkıye üze,inde de kritik kararla, 
alınmalina .ebep oldu. Türkiye kendi iradelinin dı
flltda olayın planlama" içine alındı ... Amerika'nın 
o.ker; bir Iwrekata giritmeli halinde avcı lle bom-

bardırnan uçakla"n," kullandl1Ul61 ut deniz piyade' 
lerinin hattıdan indirilmeli opereuyonu için en uy' 
gun ü.lerin Türkiye de olduRu açıklandı ... " 

Bu sözlerin yoruma hiç ihtiyacı yok. Uygu
lamanm ilk safhasmda ise, önce dört ABD senatö
rü, ardından oniki kişilik bir başka Amerikan par
lamento heyeti Türkiye'ye ziyaretler yaptı. Ameri
kanın Türkiye'ye bu "ilgisine" karşılık venneye 
çoktan hazır olan çevreler ise, lran'a yapılacak bir 
müdahalede, Suudı Arabistan, Kuveyt, Arap Emir· 
likleri vb. ülkeler de Ikna edUdltl takdirde üslerin 
kullanılmasına lzin verflebilece�tni ima ediyorlar .. 

ABD çok ciddi bır savaı; kundakçılı�ı ıçın· 
de. Ortadoeu halklannm yükselen antiemperyalist 
mücadelesinl kınnak ıçın savaşlar tezgahlıyor, hat
ta doRrudan bu sava�lann içinde yeralmaya hazır· 
lanıyor ... TürklYı! NATO'cu1u�un ke!aretini öde· 
meye ko�ullandınhyor. 'lUrktye'nin bölge halkla· 
nna karşı, tran ve Afganistan devrbnlerine, Filistin 
kurtuluş hareketine karşı hazır bir said," üssü ola· 
rak kulJanı1ma.sına çalı4dıyor. Tekelci büyÜk burju· 
vazi bu rolü yüklenmeye gönüllü. 

ülkemizin yurtsever, devrimci, sosyallst: ba
nşçı güçleri bu ketareti ödemeye hayır diyor! 
Amerlkan kaynaklı provokasy'onlara,antiemperya
list halklara karşı savaş aleti olmaya hayır! Emper
yalizmin savaş ktt;Jartıcılı�ma karşı duracak güçler 
görev başına! 

••• 

Vahim ve Ciddi 
Geçenlerde gazetelerde 

okumuşsunuzdw. Cinnet 
getiren bir poUı memuru An· 
kara'daki . ABD BüyükelçW
�rne sı�ınınıı. Adamı alıp ad
U abba sevketmişler. Gerçek
ten keçUeri kaçırdıA"ı için ml, 
yoksa, gırtla�ına kadar zaten 
Amerika'ya batıru� bir lilkede 
kalkıp Amerika 'ya SlA"mdıel 
için mi, orasını pek bilemiyo· 
ruz ... 

Bu gibi olaylar ciddiyetiy
le matra�ı kolay kolay ayırde· 
dilemeyecek cinsten olaylar· 
dır. Türkiye'de öyle olaylar 
olmaktadır kı, "vahimdir de, 
ciddi deeildir! ... " 

Aslına bakarsanız vahim 
olay ciddi olaydır ama ,"Küçük 
Amerika" statüsünün a�ırlı�ı
na teslim edilmiş ülkelerde ta· 
rifeler pek öyle bildiRiniz gibi 
dej!i1dir. 

öme�in şu gibi olaylar: 
Yd 1973. Fahri Korutürk 

Cumhurbaşkanı seçilmiş. 
ABD'nin yeni Ankara Büyük· 
elçisi Macomber kendisine iti· 
mat mektubunu sunacak. 
Washington'dan gelen mek
tupta Cevdet Sunay adı yazı· 
yor. Diplomatik kurallara 
göre olacak iş detil. Macom
ber "Canun farkeder ml, sfler 
üstüne yenislnln adını y __ " 
gfbl bir iıt ediyor. KendillDl böyle blr ,eyin oIamayacagı 
söyleniyor da, Washıngton' 
dan yenisi geliyor, vs ... 

Cumhuriyet'de Sedat Er
gin, B"çö�lmiz hafta Türkiye' 
ye gelen dört Amerikalı sena· 
törün basın toplanbstnl yazı· 
yor. Amerikalı senatöriere 
Genelkunnay'da iki saat on 
dakika süren bir brifing verili· 
yor. Kendilerine silahlı kuv
vetlerin ihtiyaçlan konusunda 
bUgiler veriliyor. Adamlar bri
fıngten Çıkıp Qankaya'da 
ABD Büyükelçisinin evine gi
diyorlar ve orada bir basın 
toplan Wl düZenliyorlar. He
yet Başkanı "Genelkumıay 
Başkanı ile görüştük, ismini 
şımdı hatırlayamıyorum·' di· 
yor ... 

Gazetecilerden biri basın 
toplantısmdan önce bir Ame
rikalı diplomata şaka yoUu 
soruyor: "Ruslar ne zaman 
geliyor?" O da yanıt veriyor: 
"Her an gelebilirler!, .. " 

Dollrusu bu ya, ·'Küçük 
Amerika"da bunlar belki bi· 
raz vahim ama kesinlikle ciddi 
olmayan olaylardır. 

ömeeın, Amerika'nın 
Ortadoeu rampasındaki 
bedelli suçlusu tsrail kalkıp 
Türkiye'ye "Şiddet olaylan· 
nın dunnası, sızınb ve baş ae· 
nlarmm giderilmesi için ortak 
dayanışmalar yeterli olabilir" 
şeklinde davetiyeler gönder
mektedir. ABD'den de ayıu 
yolda öneriler gelmektedir. 

Acaba Türkiye'den hangi 
"dayanışmalan" istemekte· 
dir ısrail ve aeabahası? ... 

Emperyallst-slyonist tertip 
mihraklan, terör mus1ueunu 
birazcık kısmak ıÇın hangi ta· 
vlzleri Istemektedirler Türki· 
ye'den,hangl. "dayanışmalar"ı 
acaba? .. IvedUlkle Suriye'yi 
biraz daba ortaklaşa kanı; br· 
makmı? 

Bu nlar belki biraz valılm, 
ama, ciddi olaylar detUdlr 
TÜrkiye' de, öyle ml? 

Şımdı 'u .. brlan okuya· 
lım: 

Ol. l.temedilimiz meuzula. 
ra eL atıp Türkleri ,üphelen· 
dirmeyelim, foklJt onlara if�
rini iyi idare ederleru bizim 
yardımımızı lle de.tekimizi 
ıaklıyacokkmnt anlatalım. 
Bundan 'rurkleri himaye· ede
cekimiz monaı çıkmcan, fa· 
klJt himoyek6r davranaoalı
mı..ıanlatıı.uı ... 

.. Şoyet Türlıkr aMyOlOyl 
tam olarak ayakta· tutar ve 
kendileri de kuuvetleniru bu
nun .onuçları bizim şimdi gö. 
remeyecekimiz klJdtJ,· tızakla· 
ra ,idebilir .. 

.. Şayet Türkiye'de otUJ)'a' 
5(J iyi iş�r IJe Türkiye'de iş�r 
iyi gidene Mııır'da ayaklan· 
molar olacoktır, bu IJaziyette 
bizim durumumuz çok garip 
kaçacaktır. Biz asla ne Mısır 
halkıyla ne de Türk hüküme
tiy� miicode�ye girmeyece· 
ğiz. Bizim mÜCadelemiz Türk 
halkının hi81eriy� olacaktır. 
Bunu yakın IJeya uzakta çok 
dikkatle ele alınacak bir konu 
olarak ueriyorum. Bu husu.un 
haricinde bütün reform hare· 
ketierini tutuyor görünün ... " 

tncelemeci Erol Ulubelen' 
In ·1ng1llz Gizli Belgelerinde 
1\irtdye" adlı kitabı bugünler
de yeoi.den okc"-:ıabdır. Şim. 
diki Amertb ;. rolimü yüz. 
yılın bqlannda yıiıüten Ingil. 
tere'nin arşivlerindeki bu vesl
ka 31 Temmuz 1908 günü 
Londra'daki Sir. KGrey'den 
İstanbul'daki büyükelçi Sir. 
G. Lowther'e gönderüen bir 
direktifi belgeliyor. Bu Sir 
Gerard Lowther kimdir bili· 
yor musunuz? İstanbul'a var· 
dıgmda arabası elçilige kadar 
atlara de�l1 halka çektirUen 
İngiliz Büyükelçisi ... 

O zamanlar da Batı'dan 
yardım bekleniyordu. 

70 yıl önce de belki bu 
gibi olaylar biraz vahimdi ama 
ciddi olaylar de�i1di! .. 

6 Kasun 1920 tarihli bir 
belgede ise A1bay Stokos un, 
Ingiltere Başbakanı Lord Cur· 
zon'a sundugu şu bilgiler yer 
alıyor: 

". Sünniler ile şüler ar06ın
daki zıtlık büyüktür, biz bu 
zıtlığı daha da geliştirebiliriz" 

Türkiye'nin Ulusal Kurtu
luş Savaşını başlatbRı tarih
lerde tezgahlanıyor bunlar. 
Şimdiki hesaplar daha geniş 
ve bölgesel düzeyde. 

60 yıl sonra Türkiye'de 51-
kıyönetim mi isteniyor? Tür
kiye'de hükümet dış politika· 
sıyla hizaya nu getirilmek 
isteniyor? Yerli işbirlikçilere 
verirsin talimatı, Kahraman
maraş 'ı kana bulayıverirler .. 
O günden bugüne neler ol· 
muştur 'lUrkiye'de gözler 
önündedir. StA anlaşmw üze
rinden Türkiye bölgede nere
lere çekilmek isteniyor? Ana· 
yasa deeişikliei ile neler he
deneniyor? Yerli·yabancı 
komplo ortakiıkları bangi 
planlan yürürlü�e koyuyor? 
Tezgahlar vahimdir. Yurtse
verlik, vahim gelişmeleri ciddi 
olarak düşünme ve göRüsierne 
eylemidir. Onun yolu da anti· 
emperyalist, antifaşlst sanar· 
da yer tutmaktan geçiyor. 
Görev ve sorumluluklar cid· 
dldlr. Yerli·yabancı ihanet or· 
takllklan ortadadır. 

. FerhatGUn 
yaRayaş - 15 NISAN 1980·3 





I Z SA L  IŞÇl LERJ: 
"EY LEM BIRUCI 

BIZE GÜç KA TıYOR" 

ı97S'd�n 1978'c bdar arn alan· 
ı.u.u ccriı.ctmC)"f:n İz.al i,çUeri, 
MESS'e klJlI )inc rm mUc::adelesi 
içinde. 

manında deli,tirliyor. AI Talu de
vam ediyor: 

"Hak.bmIE' alana kadar dcnm c
dec:ıetb. 'ilim demokl'lıtlk ıOçlmn bir 
cqı-.:lc bırleterek, ltçUıtrin haklannı 
blalan yolunda Mitct okluklanıu 
piyonn. TlP. 1'511' ye Birlik Day •• 
D.,ma'lım eylem bl.rl.ltl duvarian yük
ıc:lyor. Demokratik lÜçlcri yanmuz. 
da ıönnct bize SÜç .... oyor. it 

TEKGES-IŞ 

ENERJIIŞKOLUNDA 
IŞKO L U  YETKJSINE 

D OGRU 

ıZMIR DIsK'e batb Tek Ge.· 
I, Sendikası'nm bir IÜre önce yapdan 
Adapuan Şube Konareli'ni TIP· 
BirUk Dayanııma listesinin kazanma· 
ıından .onra, geçtiAirniz hafta yapı' 
lan İzmir Şube Kongresini de TIP· 
Birlik Dayaru,ma·Demokratik Sol 1iJ· 
tesi kazandı. 

KUINTIUII 
--

Bqtemıiki Ali. TaN uzun grev 
ınüc.dt:l�ni ,öyle anlatıyor: "O aa · 
man 18 yübt ltçlnhı yöm:ıJynl62 U. 
ra ldl. Sanat okuhı muunu ı,çlnln 
UC 54 ura. Mücadele ettik. Cm alaru· 
Lu tttkebm'dik YC 62 araya 262 linya 
ç ...... dak. Açlık çektik ama, MESS' 
dac ,etirdik. 

lual patronunun da Jokavı deneyi 
var. Grev günü hemen )'ılılıyor ukcr 
fabrikaya. Aynı gün greve çıkmadan 
öna: , .. iıçiye ihtar çekiyor. ''fa. 
ri, mücadda! bize ı,ık tutuyor" 
diyor bir işçi. 

B.,ka bir ilÇi arkada" ''O iyice 

manyak.1qb, geçen gün ben nöbet· 
tcyken, bana, '1ICtl1 if ten altun' tkeU. 
Eıu biz onu itten atı". GeWn çab,
bnm bakayım fabrikayı." 

TIP-Birlik Oayan"ma·Oemok.ra.tik r ......... -..... -_ ...... � 
Sol birliAi, kongreyi. kartııında yer
alan goıttm ve urul uzla,macııı 
.endiltacılar tanftndan h.azıılanan LU· 
teye ÜJ'11 !2 farkla kazandı. 

Evet hAl iıçiıinin grev deneyimi 
var. Grcv nÖMtltti, dhipinlc tam za· 

IZSAL In:Mıerlıl,çl .. ntfının yaz alu 

HA LAT FAB RJKA SI'NDA 
MÜCADELEYE 
DA YA NIŞMA 

Gcçtiiimi% hafta lçkıde TOM
DER ye TRT-DER üyeleri, pndeld 
Anadolu HiAn Halat Fabıi.k.a.a'ıu zi
yaret ettiler. Bu dayanıtma dyarcti 
.ntinda .. evei itçila-, wııf karde,

Iıcriy&c omuz omuza oIm.arun co,
buu Içindeydiler. TRT çalıfanJarvım 
.orun1anıu büyük bir içtenlikle yanıt
ladı .,-ncücr. TRT'yi e&c,tirdilu. 
TRT'nin Halit Nam'e açık., "çı a
ruhna kapah ckn.nından, nu.krofo
"undan yakındılaı. Otwnlu de,tiriJer 
.. 1It-· 

Greriıt bqlanpcmda.n beri çetit-
6 bukılarta bqı.la.şbk.lanlU, pankart· 
lannm. toplanıp rötüıidduğ\inü., iki 
arbdqlannm 15 sun pattmda tu· 
tulduğunu llÖylıedilcr. bk ku Vn'e 
Pdiyorlardı. Coılwyla, inançla do
!uydular. Bqtemlild YatU Yener, 
srnci i,çiler Ahmet Akbat, Ihaan 
Çamuroğlu, işluzıumda ild parmatt
nı yitiren ama SSK 'nm gelir bağlama
yı reddettiği Kı:mal Yılmaz ve çadır
daki tüm i,çiler, YOROVOŞ muhabi· 
rine ,unlan söylediler: 

"Sonuna. kadar <Üreneceğiz! Bi
z.im, artık kaybedecek hiçbir ,ey!
miz yok! Ve diı'enmektm batka da 
çuemb yokl Gerilini ltveren dÜf(an
.tin.. •. " 

OM-QER ye TRT-QER Oy .... 1 Anıdolu Hls.lrı HalAt Fı.bflkası'nda 

Smıf ıcndikacılıiuun Tek Ge.·lt 
Sendikası'nın Adapuan � İzmir 'u· 
be kongrelerindeki batarısı, tek itko· 
lunda tek ıcndika perspektifini güç' 
lendirecek önemli bir &dundıı. 

ORDU PA ZARı YE 
THY IŞÇllERJ 

EY LEM BIR LICIILE 
DAHA DA GÜÇlÜ 

ANKARA - Aralannda �1aden· 
lı, Sosyal.I" Tek Ge .. I" Bank-Sen , 
Devrimci Demokratlar. Genç Oncü· 
&er, lıcrlıı:i Gençler, Tüm-Da, Tu... 
Der, ını KUltUr Derneği'nin de bu
lunduğu örgütler tarafından O!uIN
rubn eylem birliji. bir.üre önce bat· 
latbğı P'eV ziyaretlerini lıiirdiirüyo.-. 

Yutdun dört bir yanaıda ıekeUe
rin, Frid Af iktidanrun itçi ıuufı.na 
kartı batlattığı s.aJdtnyl &öp&cme
nin tek yolu olan demobaıi !Üçleri
nin dayllUfmas&run bir örneği olan 
Ankara'daki greY ziyaretkıi, FÇtiği · 
miz. I\aIta Ordu Puan ve THY greY. 
lerine yapılch. Kitle örgütlerinin tem· 
,ikilcri, gm yerlerine tüm demom· 
.i !Üç&crinin grevei itçilcrin yanında 
olduğunu bel.irtı:n pank..ut1ar blnlkb
lar. Eylem baliği korosunun ıöyledi· 
ği martlar ve türkiilerlc, grey çadırın· 
daki co,ku ve ımıf ıdni coğaldı. Or
du Puan ve THY itçileri grevlere 
yönelik aldınıara kartı ,imdi dün· 
den daha güçlü, daha bilinçli! 

SÜMERBA NK ıŞÇILERI 
TEKSnL SAF LA RINA! 

MANisA - Sümerbank fabri.k.a· 
anda .md, san Tektif çc:mberWU 
k.anıU. DisK Teklıil'i ıcçen i,çi&cr 
yasadı,ı yollarla '"cculandın.byorlar'". 
Unn IÜKn oyalamalara kartın, 750 
ltçlnin katıldığı Telutil'e 27 Şubat 
1980 BÜ"ii yetki verilmek zorunda 
kabndı. Ne var ki, yasadı,ı bir uygu· 
lamayla, iki gün ıona yetltinin iptıı.J 
edlldlği belirtildi. 

Teud1 üzerinde bu oyunlar oyna· 
ıuık.en. ian Tek.sif, "kolu yetlWine 
dayanarak. Mart ayı içinde toplu IÖZ
kıme &mıaladı. Çe,itli bululan. 

Tekstil patronu bay Halit Narin yalan söylüyor! Işçile
rin eline "28 bin lira" geçtiğini söyleyerek kamuoyunu ya· 
lanlarla yanıltmaya çalışıyor. Işte iki tekstil işçisinin ücret 
bordrosul Bir Kozal (Testış) işçisinin eline geçen net ücret 
3186.34 lira, bir Dinarsu işçisinin eline geçen net ücret 
3088.64 lira! Tekellere karşı direniş bayrağını aÇ3n işçiler, 
bu ücret bordrolarını Halit Narinlerin yağlı kar.ı suratlarına 
çarpryorlar! 

karıın TeluU'e dönmeyen itçücr ya· 
u..l dayanıtma aidatlanru da 6dcme
lerlne kartm, toplu mlqmeden ya
rarlandınbn&dı. Aynca., Tek.ıiI üyele
rine yakacak para.lan ödenirken, 
Tekttil ü.yelerine bu ödeme de yapıl
madı. Bu Flitme üzerine, 20 yıldır 

hiçbir eylemin ıörii.lnıediil SUmCf"" 
bank'ta "çiler Dk kez yemek. direnl
,ine FÇtikr. Sümerbank "çileri, LUt 
TeksiC'e. �mp de.tekli M hWDime
linin bakanlıklanna \'e SUmabank it
\'erenine k.arJın 1cnd.ik.aJ haldannı ko
ruyaca.k.lardU"! 

• • •  
KOCAELI 

EY LEM BIRlıCı: 
"GENEL DIRENIŞ ıÇIN 

ILERJ!" 

Kocaeli'nde oluşturulan Güç 
Ut Eylem Birliği'ne 00811 örgüt
ler, Mackn-Iş'e bağlı, greue çıkan 
fabrikalara dayanışma ziyaretleri 
düzenlediler, Güç ue Eylem Bir· 
Iiği'ni oluşturan TIP, TSıp, Bir· 
lik Dayanışma, Aster-Iş, Basuı·lş 
Bayun, Banh-Sen, Ilerici Deri·lş, 
Limter-Iş, Sosyal-Iş, Petkim-Iş, 
Köy-Koop, Halk-Koop, Yeni· 
Koop, Genç öncüler. Ilerici 
Gençler, SGB, Ilerici Liseliler, 

Ilerici Kadınlar, DKB. ızmit 
HalkelJ� Tütünçiftlik Halkeui ta· 
rafında birlikte hazırlanan daya· 
nışma meltljını, grevei işçilere 
DISK Bölge Tenuilci6i Ahmet 
Korol okudu. Ortak dayanışma 
mettUında şunlar dile getiriliyor
du. 

"Metalurji işçilerinin tek demok· 
I1Itik sınıf ve kitle sendikal örgütü 
Maden.lt'in yigit uyeleri., grevci işçi 
arkadatlar, 

"Olke ekonomisinin can damar· 
lanru ve politik iktidan ellerinde tu· 
tan i,birlikçi tekelci burjuvazi, daha 
çok kar ve IÖmüni sistemleri olan ka· 
piıalizmc ve emperyalizme daha çok 
baAlanmalt, yani kendi yarattıkları 
buna.lımın yükünU işçi sınıfının ve 

tüm emekçilerin sırtına yıkmak için 
saldırıyor. ışçi ıınıfı ve tilm emekçi 
leri tamamen suıtumıak, kayıtsız, 
şanılı. teslim almak, her turlu örgı.it 
!enmeyi yok etmek, sendikal \·e poli· 
tik hakların tümiinii omdan killdtr 
mak için, kanlı zorba diktatürwgu. 
nu kunnak istiyor. 

"MESS'e kar,ı yiiruttuğumlZ q. 
V&funda yalnız deliisiniz.. Sizlerin 
saV&fUlI co,kuyla izle)-en, her Şq"iı·· 
le desteklemeye ve s:i.zlerle biIliı..tt 
sava,maya hazır ıınıf kardeı!eriniz. 
tUm demokrasi gı.ıçleri. mil)-onlara 
iJçi \� emekçi kardqiniz var. t�çi 
smıfı hareketinin gOsterdiki yoldan 
yüniyen gençlerimiz, anaJarunu: \·ar. 
Tüm dünya i,çileri ve emekçileri var. 

"MESS'in işi zor dostlar, çok 
zor. 

"Zafer mutlaka i,çi sınırınUl, tum 
demokrU gı.ıçlcrinin olacaktır. Ve bu 
zafer işbirlikçi tekeUen: \e onlann it· 
çi dtifmaru iktidarlannın aıratına 
inen ,amar olacaktır. Emperyalizmi. 
ve tekc:Ucrin ikadannı b�ız.dan 
tümüyle ıtma yolunda ikri bir &don 
Olacaktıı. 

"Zaferinizi, nCerimizi ,imdiden 
kutlar, hepinizi cOfkuyla ıclamlanz.! 

"Yatum bim demo).ratik &üçle· 
rin gi.iç ve eylem birliiii' 

"Ya,asın Made \·1,. Y8laSln 
DisK! 

"Çarklar durdu climiıde MESS 
dize gdecek önumiiz.del 

"PahablıAa, i$çi kı)"unlanna, baskı 
yua.lanna kar,ı genel direni, için ile· 
ri!" 

• Böllenizde kaç it yerinde grtIJ airüyor' Kaç işyerindf treue çıkılacakl Greue ne
den olan uzla,madık �onulan ntlerdir' 

nnda da güç ve eylem blrliei yapmalarıdır. Bu birlik grevlertmize güç katmaktadır. Da· 
yanışmalar maddi ve manevi alanda siinnektedir. 

Bölgemizde 'u anda ıkl ı,yerinde (Rabak, ç.Sanayi) grevimiz devam ediyor. Ba .. 
ta, Işyerindeki grev Bakanlar Kurulu karan ile ertelendi. Bunun dışında Mannesman 
Boru Fabrikası'nda greve çıkılacak. Uyuşmazlık konularını sendika olarak kamuoyuna 
ve işçiJerimize dilimiz döndülünce anlatbk. Uyuşmazlık konusu derken biz daha çok 
greve neden çıkbk konusunu ele almakta fayda görüyoruz. Ulkemizde metalurji Işko
lunda Işçi sınılınuzın tek demokratik Ilnl! ve kitle sendikUl olan Maden-İş Sendika· 
mız, bu dönemde üyelerimizln satm alma gücünü yükseltecek, çaIı.şma koşullannı dü· 
zeltecek, ko,ullara göre en iyi özgürce çalışma ortamını &allayaeak olan bulalımızin 
blzlm ıçın bir lierel ve onur belgesi oldulunu kabul ederek yola çıkmıştır. 

Uyuşmazlıaı dolll .. n temel etken, tekellerin saldırgan örgütü MESS 'In I,çl anılırıa 
kar,ı uyguladıAı ıdeolojık ve örgütsel .aldındır. MESS sözle,me Imzalamayı de�lI, I,çl 
ıınıtımızın sınıf ve ldlle &endikası Maden.ı, Sendlkanıızı yıkmayı, bizi örgütsüz 
bırıkmayı amaçlamaktadır. Aynca, taslalımızda önem verdıalmiz satın alma gUcilnün 
yükseltilmesi, I' gUvenliRI ve Iş SIlAhlı, çalışma koı;ullan, çalıı;ma aireleri, yan ödeme· 
ler ve sözleşmenIn uygulama tarıhı gibi önemlı temel konularda da MESS 60n derece 
ten lavır Içindedir. 

• IfÇ; 'Jn,(ının ekonomik-demokrotik mücadelııinde grevler .on denct önemli .i· 
14hlardır. Grtvdeki i,yerltrinlzle. bölgedeki demokrul güçlerinin dayanı'mMI nt oron· 
da gerçtkle'TMkttdir' 

Bölgemizde de, tüm demokralil gUçleri ile omuz omuza dayanışma lçlnde savaşım 
ıertyoruz. Sevindirleı nokta, demokrasi güçlerinin sadece grevimlzle deın, kendı arala-

Biz Maden-İş Sendikası olarak grevlere, önce kendi gücümüzle, demokratik güçle· 
rln dayanışmasına ve uluslararası Işçi sınıfının ve sendikalann desteetne, dayanışmasına 
güvenerek en hazırlıklı ve deneyimli biçlmde çıktık. 

Bu anlamda başarı işçi sını(ının ve demokrasi güçlerinin olacakbr. Tekeııerin sal· 
dırgan örgütü MESS'I dize getirecek güç bugün mevcuttur. Bu, demokrasi güçlerinin, 
ekmek ve onwlan lçln grev IiIvaşıntına giren sendikalar ve işçilerle dayanışma h;lnde 
olmalandır. 

• Greultr Mad,n·I, Sendikaıı nLJ yeni örgiitlenme alanları açmak ta mıdır' Işçi 'ını· 
{ının "ndikal birti'in;n .aRlanmalı konusundo bölgtnizde ytni olanaklar dolmak ta 
mıdır' 

Grevler sendlkamıza yem örgüUenme alaman açıyor. 
Bölgemizde sendikal birlik yürüyor. Ancak sendikal blrllk deyince sendikalar ara· 

sında farklı blrlik biçimleri akla gelir. Bu, aynı Iı;kolunda sendikalann kendı aralannda 
tekellere karşı güç ve eylem birIIRi yapmak, tekellere karşt daha güçlü olabilmek lçln 
aynı sendikalarda gUçleri blrleştlrmek, yine tekellerin sömürüsüne karşı farklı Işkolla· 
nnda ve farkb konCedera.syonlarda hatta aynı konfederasyonlarda sendikalann kendi 
aralannda güç ve eylem bırııeını gerçekleı;tlrmek ı;eklinde olabilir. Bölgemizde farklı 
konrederasyonlardan sendikalarla eylem blrll�lmlz gelı,lyor. Yine DISK'e b_Rh deRl,lk 
Iş kollanndald sendikalarla blrliglmlz ve dayaıuşmamız giderek gelişiyor ve peld,lyor. 
Toplu sözleşmeler düZeyinde olmasa bile, sendikalar arası birllk tekeııere k&rfl en etkın 
mücadele biçimleridir. 



.-----------..���====��.--���--------�-----------------------------------------------, 

TRT btanbul Radyo.u prodıi..tt6r-
krirlek", yu ... Omit Kaftaıtaoi-, 
tımıandın1an ra..ilt tcTönın son 
tı:ıırt.N olarak rat.nuru yitirdiben. 
dicre, ayduılan vt .aııatçılan. yöne
llk aJdın.Lar ve: bu .on cinayet iacn.e 
TIP Bafkanhk Kurulu ıiycsi can 
AÇIkgöz, YOROYOŞ'c 'u açıklama
yı yaptı 

A�rikan empcryüminin Orta· 
doğu'yu _vq alanına dönilftiirmck 
tlurr: çetiili oyun.lv b:zph.Ladtğı, 
fiızlrJyc'ddJ uıkrin �tçc kul
Lınılma.v için çlLbalann blrbiri pqi 
lin .urdurulduğu, bU'nın D;a,kcnt'e 
JW'C1ili obnk fCTlc,tiii bU- ort.unda 

Ümit 

Kaftancıoğlu 

Öldürüldü 
( ... iıt cinayet fCbc:kderi PIJn1l olarak 
tekrar piyasaya auWmcktcdir 

emit Kaltanaoğlu'nıın öldünll
mc:ıııi bir ıurcdir durdurulan aydınla
n. yönelik b.filt taidınrun yeniden 
batlatıldığının bit �aıctidi.r_ Bu tür 
taldınlar, btisı odakiar tanrından 
planlanan ve: uygulamaya konlllan .... 
du'ıludır. Bunun bir çok örneği var
dır ve .ıbyonetim mahkemelerinde 
de kanıtlannu, grrçckJcr durumuna 
gıı:bni,tir. 

rat_t terör, ilericileri, demomt
lan, devrimcileri .indircmcyealttir 
Fqut bir diktatörtük hcvetlilerinin 
�cUcri bop. çlbnbcaktu. 

,--------e------, 
Ba'j� ,I.·, :,ılirn .. e s.ınat kitaplarına, resim çalışmalarına. 

yi" . .... d..ı: kinılar yakılıyor, sanat eserlerine el konuluyor 

HJ�i ı.-t bilim ve sanat emekçilerine yöneldi. Bilim 

.. daml.ır.. yazarlar, sanatçılar oldüruıüyor. Bilim ve sanat 

susturulmak isteniyor. Susturulmak istenenlerin, seslerini 

�() ... fazla çıkarıyor olınaları bile önemli değil. Çünkü sesle

rini pek fazla yükseltmeyenıer, "bize dokunmayan yılan bin 

' a�sın" diyenler bile susturulmak isteniyor. Niçin diye dü

şunmek gerek, Artıksusmanın bileyarar sağlamayacağını gö
reHlmek gerek. Susmak kurtuluş değiL. Faşizmin baskısın

dan, kıyımından, susmayı bir kurtuluş sayanlar da nasibini 

almaya başladığı zaman artık susmak hiç kurtuluş değiL. 
Bugüne kadar kurtuluş olmadı, bugünden sonra da olmaya
ak tır. 

'----"---- e ------J 
Bilim Sanat ve Kitap 

Baskı Altında! 
lsTAN8LL Geçtiğimiz hafta OGSA ve Tatbiki GUzc:1 Sanatlar Akademi-

,i pmbk ku\/\'etkrinc:e baaSııb ve arandı.. 
öğretim uyderinf" ait dolap ve çdtmtcdtt, ötrmd doLapbn açılda, kimUe

ri lunIdl Ue geçen her tiırLU ikrid, toi yaymj öiretim uyeleriıu ait unu, 
e.t.etilt ldtapWl .ynm pı.etilnu:dcn. milttan bile &aptanmadan topiaıup okul 
ı;b"i1IC"I""iM yıglldı. Atölye ıob&lanrıda kitaplar yaJW.cb. öğrendlcrin rnlm çü,
man topbndı, Fçn nol alın" bir diploma çab'maAna el kondu, 

lIiçbb- yuaJ cbYa.rull olmayan bu kitap dütmanbsı Urtlhnda öpcndlcr 
tepki Pter.;; olayı protClto ntikr. Şimdi bekLenen, aynı demomt tutumun 
oL,d yOnetirilerWı.c:e de taIwu1m ... ve kjtaplM1ll Fri ahnm.ut lç" çab,lhDut. 

8ilim, .. nat ve inıan onWUl'lIı u.lıip yönetic:ikriD, aydınlann ye IaDatçıla
nro bL! uypJ;&lTlalann tckrarma hiın vermeyecekleri açıktır, 

r.:'?'\

.

DA�IL. ARI' IN

J
. Ankara fmn,'yet,' i �IR"L1 A /(AÇ ne 

OPlRASYO� U 
. . 

yeni bir ıırhl Gunayduı gaz<'[l'sının. , 
hıpurd. g""I,n mujd,1I araç I· hab'nne !:ine. Ankaralı iş. ge 'yar 
adaml�ı, .\nk�ra f'mnıye�i . ANKAnA(O . J ile lşbırllt;i halınde yeni bıı �ırt't Mtidürl(j�' .A!1k�ra Em 
operasyona gıri�ın lş bulu. iı�n şube y�tJcjliJeti���n('1 .':iU� nu)"or, T"kflcı .semayenln 1(."A,I�al"8h ış 8d801Jarın�ayre� 
ozel otoları ıçın kurşun J.!p. 1., /��n son�c!J 

,
yeni bi:- :::.nJ.i 

çitmn cl\m
, 

ıI
.
anl_rlııl ızle- Kapor':.asetırıldı .  aç 

yen bu gırışıın " "v!etl' ı.: c;il�h n�r ve
. cB.mlar!. otoma_ )"lUdımcl gıJc;I('("�n r!pvlPt J)'iJnı.kll bir m��rın� bıle Karşı 

I" iç ıçe ��r:ıı� ()'. i \,I�. r (' ;) tipi ar!!! ılrfe ımal ('(!ilen 
Iannın d')13şmq ' lJrrı:\�1 i lıraya ma��k/;!:'l:tşı.k. 500 
OH i -,·dkili/.'r, ar�ı' nlı ı(adl:' 

f.t" dıy('linı, tA·pc :pt' r.ı' \/'IIIl.lrrl'l k ,,�ın ."ad{'{·t> 
it ıUııı,ınlar ı<'ıhır J U ,.(1.1I1C8 

BU HESAP 
SORULACAKTıR 

AMASYA - Amuya'da faıli! 
kalllerle POL·BIR'U polislerin 
orlAklı!l, her türlü oIana!1 deter· 
lendlrerek IZlInca saldırıyor, He
men her �n. okullanndan çıkan 
i1er1d öRtendie .. , Wrldye ı,çl 
Partilii önünden geçerken sllahh 
saldınlar düzenlenlyor. Saldmlar, 
açıkça aynı yol üzerındeıd MHP 
binasUldan çwn (aş.tlerce 
yapılıyor, Kendisini savunan 
Uerlcl öRtenciler ve TİP üyeleri, 
IlŞiıtlerin e1Jerindeld llslA!le .. gö
re eözaltlM alınıyor, 

GeçtiRimiz �erde, kendl 
"ül.k.üdaş"lanndan birini vuran 
IlŞlstler, kendl ııerçekleşlirdlk· 
leri cinayeti bahane ederek, 8 Ni· 
san akşanu TIP bina.sını bomba
laddaı. Bu saldınlan yapan fa· 
şistJer, cezalandırılmak bir yana, 
polis otolannda polislerle birlik
te Ilerici avını çıkıyorlar. 

Amasya'da gerçekleştirilen 
otuzu aşkın bombalama olayının 
planlarup uygulamaya konuldu
eu merkez MHP ve UGD'dir, Sal
dırıIano baş hedefi Türkiye İşçi 
Partisi'dir Amasya'daki tüm anti
faşistJer, ilericiler, demokratlar 
kararlıdır: Bu hesap sorulacaktır, 
suçiular cezasız kalmayacaktır_ 

BURSA 
ECITIM ENSTITüSü 

P AŞtSTLEŞTIRI LEMEZ ! 

BURSA - MHP destekli AP 
hükümetinin Milli E�itim Bakan
heı'run bütün çırpınışı öRrenlm 
kurumlannı faşistleştinnek için, 
Bursa Eeltim Enstitüsü'nün la
şistleştirilmesi yolunda polislerle 
dayanışma halindeki (aşistler, 
okul idaresinin de onayıyla terör 
estiriyor, Okul idaresinin polis
lerle işbirliRi sonucu, öRrencHiIc
le ilgisi oIrn!yan laşlSUe .. kimlik 
verilip okul içinde olay çıkart
malan 51etaOlyor. Sudan gerek
çelerle, üç hana Içinde 500 e ya· 
kın ilericl öerenciye, bir hafLl
dan bir yıla kadar okuldan uzak· 
lqb.nlma cezası verDdi, Bursa 
ERitim Enstitüsü'nün ilerici·soı
yallst öet"enclleri, okul yönetimi· 
nin, polisin ve faşistlerin bu sal
dınlannı püskürtmeye kararlılar. 
Bursa ERitim 'de faşistlere yer ve
rilmeyecektir! 

Bahçelievler duruşması 
MHP GENÇLIK KOLLARı BAŞKANı :  

"ARABAMI BAZI HUSUSLARDA 
KULLANıLMAK üZERE üGD'VE VERDIM ' 

8 Eıu. 1978'de TUrtiye İtçl 
Parti. Oyell 7 ICM)'Üld katleden 
t .... tkrin dWUfmalarma devam 
cdildi.. 27 Mart IÜIJÜ yapdaıı dwu,' 
mada, katledilen 7 TQrkl� İfçl 
PartUi adına çok &ayıda avukat ha· 
u· bulundu, 

Duru,� bupme k.a4.aık.i 
ıcqimi., bu f.,.t katliamın azk.a. 
UDda kimkriD bulu.nduiunu tüm 
.çıklılıYla ortaya ç&armıtı.. Ya· 
kaIanan aaruk1ann birer birer K,.. 
best bLRkılmaa içm ptcrik:rı lÜm 
ç.tıalar bile. k.atliaırun arkaimda. 
MHP ye yan örJÜtkriniıı bulundu· 
Lu ırerçqw p.kyemedi.. 

Dun.ı,malarda, Serdar Alten'in 
verdili ifadderde IÖzil cdikn oto
nun, oby .onrasında AvanOl yoh.ı 
Uzerindeki Koz.alı.b bcnzin istuyo
nunda bulunan ve plakuındaJr.i 
"54" nkamb karton yazı çıkanl
dıiında gerçek plakunm "06 PO 
ı n" oldulu gôrülen oto oldulu or· 
taya Çıktı. 

Son durutmada ise. bu otonun, 
p.rnp Gençlik Kolları B�k.ıuu Mus
tafa Mit'e ait oklulu belgelendi. 
Durumu (izlemeye bile acrdt gör
meyen Mustafa Mit, nereden ackiiii 
apaçLk belli olan bir güvenle 'u ifa· 
deyi verdi' 

'BaIaM konu olon 06 PD 
137  ploka .ayllı S<ıU1'O� Malibo 
marka oto bana aittir. Otomu 
ekHriye A bdulloh Çatlı ;'imli 
arkadlJşa ueririm, bu arkadaş 

otoyu ()GD iı. 1161U hi6"..tw". 
dt .ltuUanr. E_riya Anadolu' 
yıl bu oto ıı. tldUir, Hotvlocb· 
i,ma IÖN Sluo; td hıtuU."ml 

VGD Genci Boş_mı Muh.ıUt 
YCI.&"ıclO'hl'nu" mhJiy. tarihi 
olan 7.10.1978 ,.,.. oto .. Si· 
uııı'a ,mi uc ıeldi. Doho .QtIIW 
ben otoyu Abdullah Çdt. ". 
.manet .td'im Iç .. ne yııpblı
Ionn, bilmiyorum.. Aiıce. mod
di durumunwz ço.lt iyidir, Bu 
nedenle dikdilim ,e.ltilde dU.
dilim O1"dboY' alabilirim. Ollıü
cil göriife .,hip bir .lti,iyim. Bu 
nedenle aynı görii,te old"'um 
VGD'ye bazı hUAUlGrdo Judla
n"mak üzere OI'Gbamı ",rdi'im 
olmu,tur . .. 

, Henüz "yak.a.lana.mayan" "Nk· 
lar haricinde, .on duru,mada 4 tu
tuklu aaruk bulunuyordu. Bunlann 
içinde, daha önce Dotan öz'ü öl· 
dürmekten hüIWm pyen İbnhim 
Çiftçi de vardı, Bu duru,ma ıonun· 
da aanık1ardan i1tisi de u.lıvcrildi 
ErQ.iment Gedik.li'nin w: Omc:r 
özcan'ın salıverilmeslne ilitkin ka
ran üç kitilik mahkeme heyetinden 
biri kaulmadı.. 

Son dUNtmanın dikkat çekici 
iki nokwı: Butun dunı,malara du
zenli obnık katılan ve sanık Eıcü· 
ment Gedikli'nin babası olan Albay 
Nuri Gedikli'nin gösterd.iti buyuk 
heyecan belirtileri ve hapishancye 
kitap arasında ustura sokarken ya
kalanan Yalçın llilr.li·nin tüm sanık.· 
bnn avukatLıtınl üstlenmaiydil .. 

VALi iLERici AVINDA 
PATNOS - Ağrı uaU.i, 2 0  Ocak 1980 den bU6üne dek ilerici aUln, 

.ürdüriiyor. 
llericı aUlna çıJtan ARn po"';, Patna. ilçe';nde yoldG, euc:W i,ye

rinde toplOOıAı 25 ilericiyi aynı gün AIn'ya götürüp. 3 liin �eeb 1Üft
düzlü i,kene.ye tabi tuttu. V"lieufta a,ara söndürmeye uanı:n ai". iş
kneeler yapıldL BUlUne Itadar çeurede meydDna gelen tüm ocylor, 
işlrence ile zorlo kabul ettirilmeyt, hazırlanan tumnaklann alh imu
lllhlmaya çallfudL 

AIn'do bu i,"m bittikten .onra, yakalananior Enurum 'dG • .ltıyii
nctim mahkemeline çıltanldL Mahkeme, 5 Iti,iyi aynı giUl l4Idı. pri 
.ıtalon 20 ki,i tutuüınd •. 

Türltiye lşçi Pam.i üyeleri Llt yanda,lann.n da bulundulu yaltGc
nanıar lU"GIlnda bir ölrefn1cM, "marbUt "nin.t, .ouycf yanı .... Tür
kiye lşçi PartUi üye'; milin " ,eklindı ıınrrla .oru yön.ltilip. tutulan 
tutıınal," alh imzalanmak i.ıendi. Tutıınalı inuactnGyon ö"..tmen 
arkada, . .. Iuyönttim mahkerMance .,.be.t bırakıldL 

AIn IJaı.1 yörede plonla ma ir ;'tcdili oyunlor içinde bo'ulaCdlrtır, 
Tüm i"riciler bu oyunun bilincindedir LIt' IÖrev bOfındtJdr, 

FAŞiST TERÖRE KARŞI EYLEM BiRLiGi 
KlRK.AeAÇ - Manisa'nın Kırk· 

.aç ilçesi, MHP destekli Al' hükü· 
metinin kurulu,uyla butikte t .. isı
lerin aldınlannı utudıklan bir ilçe 
oldu. Bu Aldınlu, ileriıcilerin. bilim· 
ıeI IOfywtlerin yam an, kendi 
hükümeti döneminde kaymak.amı ek· 
li�tirme cesaretini löıteremeyen 
CHP'yi de hedef Kçiyor, PoliJin 
ve kaymakaının .çık de.teli de 
f .. istlerin cüretini a.rtuıyor, KJrb· 
laç'taJU Rkiınla.nrı ÜlfÜ ise, MHP 
binUldU". 

Saruhan Alper ve Muhittin O,WH· 
dal .db Genç öncWn MHP binaı.ının 
yakınında fatiilierin uJdıruına uln' 
dılar, Saldınyı Ahmet Topuz, Kenan 
Tozak, Talip TOplU, Cemll Tufan 
adlı fa,istlerin rerçekle,ti.rdiii bilin. 
mesine kar,ın, emniyet bu olayı 
geçittUmeye Çalı,tL Saldırılann plan· 
layıu1.vl ilC, Demird olaylarının 
yaratıcısı Imam lI.tip Use. beden 
qitil"ru otretmeni ve Kar.o.manollu 

Camiiinin vaizl ile MHP ilçe ba,kanı 
A, Nuri Ydkend'dir. Zaman zaman 
da civar ilçdmtcn çeteler getiriliyor, 

F .. iıtlerin .on &Unkrdeki aldın
lannm merkezi, Uçenin u.c:., Daha 
önce t.,iat müdür Kadir Keskin döne
minde yuadı,ı yollarla ortaokuldan 
mezun cdikn 22 yqtndaki Llfbt mi
litan Ahmc:t Topw: çe,ltli bukılarla 
LUe'ye kaydediJdi ye: CHP dönemin· 
deki müdUrtln evi birlaç kez kU1"fun
landi, arabaıı yalu1mak utcndi. Mildü
rün pasif tutumu f .. iltleri daha da u· 
dı.rdı, Ozerlerinde keıi.d .Ietler bulu
nan f .. hıler okuJdan .ttlamadL 

Öte yandan, _eri kıtlada buıu
nan ilerici erkre de IDR lÜnl.erde d
nayetle .onuçlanan bukılar yapılı· 
yor. Balıkesir'U attmi er Kadir Kö
Km 'in ilerici bir cenç olmuı ve ilçe
de ilerici ki,U�rle ukad .. hk kunoa· 
II buı çtvı"e1erde tedirıinlik yant· 
tı. Kadir KOlW'm'in CIIP il blnuına 
blrialni lOf11\I.ya "ttiliN lÖun im.i· 

bat erleri, binaya baskın yaptılar, .... 
cu. Kadir KöKm'i yak.a.la�. 
!Utlada ktnditine yapılan .... itk.en· 
cckri çevresine anlatan Kadir Kö
ıan. bundan iki .... t tonn öld.ü.riIJdi.L 
Aklacele &ömükn cnel çabuk çüıü
mai. için tabuıla JÖmWdU, 8.tıuı çe
,illi yalanlarla kaodınklL Halb d ... 
pdaiı wrikn:k, ciruıyet ortbat edU-
di. . 

Bu olaydan bir lÜft JOCU"a, çnrc' 
dm toplanan fatlatler CHP blnu:ıra. 
.lthnhlar ve aaldınnın ba,1nda bulu
'wl T.lip Topu.. ye Ahmet Topu. 
paltına abndL Ancak bu fatktk:r 
iki LUn ıonn. u1rvnUdUtt, 

K.trIı. •• ç'da, Tır, 8irti1r. DaYUUf· 
ma.. CHP. Devrimd Yol ye dilu ör
ptleı eylem biıliJi yapıyorlar, F.· 

,ist teröre ancak ikrid, demomtik. 
devrLl1d. Iol)'alist lÜçlerin birUliyk 
kartı durulabilectli Ku ..... ç·da da 
ıomut obnı.k .,..qaruyor. 



şçi Sını(ı lararlıdır 
Provokasyonlar BoşuDa! 

B u  IIIdl'ıyi kari . .  , binlerce 
IKI ... IIIIIkçI mld,. ....... ı 
dolılunıak, fatist wiire ....... .. 
....... _CL. FatI_ kariı ilk 
yink, ilk ","""k, ıwarı .... 

... �. tıoyIc ... " .... IKI .... 
fl tıoyIcırıIaıı ............ bIrIlJlni 
.. ıııIı:adeIO UmIııI dosta CIIIPııa. 
... .... cıı. 

SııfCrınIIIIa ...... ........ ....,.. faIIıdOr, ıııkI,. .... 
.. "'" dınıiıhiir. 1430 '" 

Jinda, .... ......eziııde FIIınt � .. iiiciitdti«. Bu .. yeıo 
inidl, _ 16.30 ............ KI'· 

1I!IIIIDjırıık ....... "leIDt .. 
""'ı bIIeIII/er. ııaıaıı bu ıl. 
lııIıIi fatISt lIIdırılar to"""''', 

cı. ... d", pıowıka of, 

EIk"",,Ir'cio, Ilk defa eylem 
bIrOll doıeylnde aerçeklq. 
drifen ... ti... TıP, TSıp, Bır· 

ilk Dayanı_, KurtuıU" Dev. 
iimd Deınalcraıllr, oeıııilcaIar .. 
kitle IqjIIIorinln cırtak ç ...... 
....... bır .. nııı:uydıı. Bu orak 
çalıpna .. eylem 1ıIrIILII, ıııItIıW 
.....1Ida da olumlu -,-,"ı 
...u. Mld,.. lCaLıIan lIıJfIder
den ıı.ıllkııı TIP .. TSlP'n, ını
d"'n Ilke .. dIoIpIni .. iıqaıı 
.... iıadar .. cı.- ..... ı 
bır biçimde ııymoian dldcat çe. 
kldydl. öyle kı, vtnrllt koıteii
nın iıqıııdaıı ....... onıık 
....... , an. Tetcije I K i PırtIII, . kll_� Mlıııw. 
ondan .ara TSıP lIaOtıeIInht o- ,R_. aıılıM;;' . 
lutfllrdlilu bır lC.IJCıınen � 
ca, .vııen lIknr eel ... .... aıka 
..... dolnı ii'aip 4a/p yııy.ı. 
","", . ALıCIk bu nCıktiııIan ..... 
lIIrIlIc oııy ...... .... lıuıııiıi lccırO 

"""" .... . o1ııINiıizUcIoı, 
ayrılıkçı tııııııııIIr 1IIII __ , or. 
""""!ını dil", �ıyaı:. 
du. 

lık ..... .......... ...... 
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