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yüRUYüŞ'w. 29.4.1980 urihinde çıkm •• ge. 
rtken 264. Yyısı buılarnadı. 

yüRüyüŞ'w. b .. ıldı�ı m>lb •• , Ank.,. Sıkı. 
yönetim Komutanlıjı"ı" 1 ı\hyls'Uln söz eden bü. 
ttn yıyınl.ıırın basımını, daj.tımını, Ankara'dın 
u.lns!l aeçirilmesini yuaklayın kararı nedeniyle 
derıiyi b�madı. 

BJA,mSlılık. demokrasi, sosyalizm yolunda mü
ndele veren YORUVÜŞ'ün. 1 "bYIS'ı sahip çık. 
ma, Işçi sınıf, ve emekçi halk kitlelerinin bu büyük 
bıyrıımını kutbım .. , kitlelere yol söuerme hakkı 
ve ıörni, Anayuı çijnenertk enselltnrnek Isten
di. 

Ankarı'd .. buılamıyın VUROYUŞ, zaman, koi. 
Lıt ve bu,m olınıklarınln ei verdiji orandı, siyah. 
beyu ve ınak dön uyfa olınk i sunbul'da ya. 
yınlanıbiljyor. 

Demokrulyi Qvuna" bütün YJyınl.ıır üzerindeki 
ılır bukdır, Ankın Sıkıyönetim KomutJnlığınl" 
son urvıylı AmyUl çilnenertk fiili yn5Üre dö. 
nıı,llIrlilmiIJ oldu. YüRüYüŞ, elbeııe hıı ".", •• 
boyun et,.,.v.('"�"t:� 1,,' 

kulllnııeAk, her di'lü tnpıı ıımlk ıçın sonunı kı. 
diL mbd.ı. ed.cek .... 

YORuYOŞ 1 M.y.'ı, y ... kw,n kırdıp '''IiK>. 
'ıınancıyı. kudU)'ıır. 

YORuYOŞ 

1 



1 Mayıs 
kutlu olsun 

• g. mutlu:ıy 

1 \1JYIsl.v işçi s.nıfının \tt emekçi hıllr. kitlelt
rinin dıyınışmıı, birli!.. \it" mi.icıdtlesi ıçlSındın her 
dönemde dtaıyıdı \oc TlI'ldyc'de büyli"- öneme s.ı. 

hip oldu. 
TUrkiyc'dt 1 Mayıs/ır demokrısi \tt iOS)'Jliım 

güçleri için emperyılizme, bşiımt \'e gt'ricilj�t 
kır,. mi.A:,dtlenin en Miıiı.. pleri ırınındı, kri· 
tiı.. ımlerin başlannda yer ı/dı. Uzun �ısı..ı \it" yı· 
u).. yıll..,,"ı .1IJmv... için nice ilerici,sosYJlisı turuk. 
lındı, i,ktnctlere, hapislere aöğiG gtrildi; �hilltr 
verlidi 

Sı",ı$ yılliırının, 1 9501«in 1 !\1ıylslırı yı,ındı 
zincirler I..lfllı kır ,Ii Korkemli 76 1 Mıyımuı \'uıl· 
dı. 77'de kını bulının Tıksim ıl;ını 78'de yeniden 
\Le 1 Mayıs ,l<IInl ol,lnık dolduruldu. -:9'dı 1 Mıyıs, 
.ınaı.. sokağı çıkmı )u.aklırl�·I.ı, 30 mtueyc yıl... 

1.I�nın \luruIileltı tehditJtr+� le önlenmeye çalı�ı· 
lıca!" !..ıdır euçliJydü, 1 Mıyıs 79 terörÜ de !..ırıhp 
aııldı 

Ttr!..iye'nin demo!..r.ıtik gtiçleri, i�çi, emekçi 
hal!.. kitleleri 1 Mayıs 1980'e kolay ulaşmadı. Zor· 
lu, ımansız bir mi.Lıdeleyle, \/Urulmık istenen zin. 
cirleri !..ıra kın bugtinlere �lindi. Kolıy ulı.şılmı· 
yan bu gUnlerde kuanılmış ha!..ların !..olay ttr!"e· 
dileceğini kimit umm�ın! Fışizmin \'e ıericiligin 
guçleri buyuk umutlın, haya/lere kapdmasın! T(,· 
krye i�çi sınıfı, in,emizin sos)alin, demokrat ... e 
yurtse ... er gi.ıçleri 1 M.ıyıs 1 980'de demokrııik 
me\'zilui sonun ı kadır \-e kesin bir lı..Olnrll"'d.ı y. 

vunacalı..lırdır 
i '1.ı�'IS lQ80'in önemi Tli'ldye'nin sos)'Ollisl H 

demokuı ,uçlerinet açıklı!..lı lı..a ... rındı. Demo!..rısi 
guçleri, 1 Ma�'ıs 80'i kendi bışını bir gıIı oluı!.. 
,armLIYOI"lar; di.ınLi bug;..ıe, bugunu �'ırına bıı�lııyın 
vecin içinde tarihsel öneme sıhip bir �uyuk ..,n 
olırık değerlendiriyorııır, 

Ülkede, bolgede \'e dı.-ıyıdaki geli�meler 1 �tı· 
yıs 80'in önemini ırtırıyor, Son ıylır ... e son ,un· 
leri n .elişmeleri tilkenin gelecepini ço/... ciddi bir 
tehdh ıltını sokuyor. Içerde �mi.l'"ü ... e bıskıyı '1'0-
ğunlıı.ştırmık, ıınlidemokn.tik ynıl düzenlemeleri 
Anııy�ı değişikliğiyle tımamlımik için iştıhlı· 
nın tekelci sermayenin sıldırpnhAı; ABD 'nin Or· 
udoğu'dıı!..i demokritilı.., ıntiemperyılist ıeli�me· 
lere lı..ırşı çıkırlırını korumık için Ti.I'"kiye'yi mut· 
lık konlTol ılUna ı.lınmı� bir sıldırı ıasü oluak 
ı...u/lıınmı isıcgi � bu doğrultudı imulın.ın Snun. 
ma i şbirliği Anll.şmUl demokraıik ,uçlerin gorf'\' 
... e sorumluluklarını artırryor, 

ABD 'nin Inın'ı mli:iıhale için ıonderdiği savış 
u�kları bö4renin "'e bOllf içinde Slntejik konuma 
sıhip oI01n Tt.-kiye'nin bir bmıt fıçı� haline getiril· 
mek isteğini yeterli ıçıklıklOl bir kez dıh ı oruyı 
� oydu. Bu at'işmeler 1 \1ıyls 80'in, sömi.ı'ü ve bu· 

kı�a olduju !"oıd.ır Q\�Ş kl,kınıcıh�lnOl karşı mü-

c�deltnin de yü�ltjlectği bir p olııc.ı�ını, olmOl· 

"&erelı..tiAin, gonerdi. 

BNışun, �ğımSlllıı...tın, demokr�iden yOl na 

gıiçler: işçi sınıfı, emekçi kitltler, tUm yurtst:\lerler 

T�ı...iyt'nin f�izmin k.ıranlı�lnOl boğulm.ı.sını iste· 

me"en buM yurtUşlu t3rihıel bir garevle k.ırşı 

kuşıyıdır. Bu bilyü!.. \'e çetin sınıv Işçi sınıfının, 

emelı..çi hıılk kitlelerinin, bUtün demokratik ör,utle· 

rin birlik te geçmek zorunda oldul..ıOl(ı bir sınıvdır 

Bu \ınOl\1n bOlşınsl, yarının gart ... lerinl yııpıbilmek, 

nıı'coıdtlenin �ereı...lerini yerint gttirebllmek için 

lı.. .. çınılm.udır, Işçi "ınıfını, emeı...çi hOlI!" lı..itleltrini, 

burunUyle dtmokrOlıi güçlerini onumüzde!..ı zorlu 

gort\1tri �erine getirebilecel.. bir l..aurlıhk ... e orJllt· 

hjLiğt uIOlşurıbilmek, dtmekrasi guçlerini teı... bir 

mu::ıdtle cephesinde mpIOlYOlbilmek iç in tekelci 

burju\azinin, onun gerici iktidarının 1 MaYd'ı yö· 

nelttiiı �Idırı puskııtülmelidir 
Işçi �ınıf,"ın politi!.. \·e sendikOlI «gutleri, burun 

demokntilı.. Orgıitler, !..ınır""k ve sorumluluk için· 
de .ort\o'lerinin gertğini yapmı!.. zorundadrrlıır 
i �1ı�ls 80'in gCire\'lerinin i�çi slnıfınOl yOltaşır bir 
disıplinle, m aeniş kitltlerin katılımıyla yerine ge· 
t..-ilmısi hurju\uinin işçi sınıfı ve demokrui sıf. 
lırı içine sekmayOl çalı$tı�ı mıcenCllığın \'e pul· 
fizmin asfryesi yolun dı dOl önemli bir ıdım ola· 
calı..m, 

TlI'kiye bilimsel sosyoılin hareketinin önünde, 
mutlOlkOl b.ışarılmısı gereken, tel.. ve dojru bir 
pro .... ım etrafında ve bir Öf"gtit ÇOltısl altındı top· 
lıınma ,örevi durmOlkadtr, Tum demokrıtik ,uçle· 
rin eyltm birliğinin soığlıınması ... e ıek bir demoku· 
si cephninin örülmesi yolundı alınma.sı gereken 
çok yol \�rdır. Kuşkusuz hem bilimsel sosyılist 
hOlreketin, hem demokutilı.. güçlerin her di.iuyde 
birliğinin sağlanOlmmu$ olm.ı.u demokrısi ... e 505· 
�alizm mocOldelelerinin zunarıdır. Bu ıunıır, LL· 
kemizdeki demokrasi \e sosYOllizm miCadelesinin 
... ırolan buyuk pounsiyele gore daha geri bir ko· 
numda olmısı sonucunu doğurmıkadtr, ülkemiz. 
deki pounsiyel gLiçle bu auci..l1 Öf'gi.itltnmesl ırı· 
sındaki açıklık, b,�izmin \'t gericiliğin jıic:UnUn öte. 
sinde buı kınnıml;ır elde ttmesine ol�n.ık ver· 
mektedir Sag ... e "sol" $lpmıfilrın belli bir etkinlik 
sıığlıyıbilmesinde bu durumun önemli payı vırdır. 
SoıpmOllilrın etkisi ise son tıhlilde burjuV1zinln etki. 
si demektir 

1 M.ıyıs 80, ıJkemizin demokrıtik ve sosyılın 
potınsiyelinin örgütlenmesi güçlu \le tek bir bilim. 
sel sos)iOllist pıni ... e demokrasi güçlerinin tek cep. 
hesi yolundOl yeni bir boyuu ulil$m�k oıçuınd�n dı 
onemini oruya koyuyor 

Ve en önemlisi fışizmin ... e rericiliiin sıldırılil. 
rına brşı bir büyük ıtılımın olını,klilrını veriyor.' 
Bu olilnak değerlendirilecektir, TL.-kiye i�çi sınıfı, 
t.ilkemizin dtmokutiJ... auçleri gOrevierinin bilincin. 
dedir Gtreğini yıpıı..·ıkıır. 1 Mayıs sonruı ıÖI'e ... le· 
rinin bilinciyle yııpOlc.ıktır. 

1 �111y1S kutlu olsun! 

1 MAYIS 1976 
Thrklye Işçi anıb, tam 52 yı), 

zorbalıeı, baskıyı dıyındarak 
sW'düni1en, 1 '''ıyıs'ı· Işçi sını· 
(ının uluslararası birlik. mücadele 
ve dayanışma günü olarık . kut· 
lama yasaRını kı"yor. Yüz.binler· 
('f Işçi, emekçi, ıydın ve genç, 
Beşiktaş'tan. Saraçhane'den, KJ,. 
baLl,ş'tan wnakln doluyor Tak· 
sim Alanına. Yi.izblnlerin co,ku· 
lU, blUnci, kırarlılıgı ıkıyor u· 
tanbul sokıklannı. 

IşçI "rulı OIS)('ln ôncülu�n· 
de, dolduruyor Taksim Allnl'nl. 

BwjııYUinln 1 �b)'u 1976'dan 
dııyduju okuncul korku, ı 'la)'U 
ı 977 'de IOmtu..l.andt... 

i l\byu 1977'� de )'\abinJttCC 
ltcl, emekçi TWlm Ala.ru'N doldur
du. Tırmandnbıı f&tEmin Frilctilc
bilm('hl, lfçl lInıftnm, demobui 
l"çkrinJn bu konudaki k.an.rlWtını 
ye ıuCWIIi Icl"(ikmeyi bqbca hnicf 
ICÇCftL 

O)'u. buıjunzl korkmUftu. ltçlıı· 
nlın.ı, �molr.nııi ,u.çlcrinln bilinç 
\e UıarlıJ.ıjından urkmllftil Bunun 
ıçın tM .. ,... 1971'yi heder ıcçmlıti. 
IWelme, TakAm AJaru'nı .!6 ltçl ve 
emekçinin kaıuna bulayank u1q. 

mata kalbttı. 

Burjuva baanı ı 'byas'a ,omlck 
p)'dinne provolı.uyDnunu antikoa",;· 
nht b.ıı:\p.nya1aıta pekiıtinae ,orn;. 
nllUtIcDd1. Bwjuvui yaraıup pro'Vo-
k.uyonla ve aınhırdılIU kamp:r.nyabr
la bir tlfb bir kaç iw..t blrdm. \'UJ"O 
mak utiyordu 

İ.1çl sındı 1 Mıyıslan yenıden yı. 
Iınsa! olarak, 1906'lardl, 1921' 
lerde oldugunca kuUan11 klU. 
nınunı söke ıöke ılıyor burJuVl, 
zlden. 

1\lrklye Işçi anıfımn Ilahıı 
Tıkslm'de ıtmaktadır &rtık, Tık: 
dm'de y&.Oanın coşku, Thrktye 
lşçl sındımn bılınclnın, kan.rtılı, 
gımn coşkusudur 

Burjuvazi susuyor. SUlUyor \'e 
Wlyor sadece. Ve korkuyor ... tt. 
çı slnıljnın bu boyutlara ula,an 

mUCldeleclURlnden, blUnç ve kı. 
rvlıhRından korkuyor 

Bir yandan i MaYUl'tn tilIÜne ya»
den yuak pudni lndlnnek 

öte yandan, I,çl ıuufıru "e anan 
bilimıcl 100yüt dwıya aunı.funü Jıa. 
muoyu onllRde, '.okulu birbitini 61· 
dW'\l)'or' Iı..a.mpanyuıyb lallaYKatı 
u.pUn bir ,alla örtme"', 

Ve aynca birn Ucrk:ilcrl yı.ırtH'
veriol, demokntlan lfçl "rafından, 
Dnun 6nd.ıkiQ:ı&nden koparmaya çalı,· 
maL .. "I,çl Ilrufuun arkutndan ai· 
dencl\l1 öllun VIII''' dJyc:rc:k.. 

Bwjuva.ıı açıkça, rencl bir anti· 
komllnhm kampanyunun qUjindc: 
.myalUt haRk.ck, onun .rufuı poU· 
tik ve ıc:nd..I..IW örıutknlJlnc: atıı bir 

darbe lndlımc hawhlt1an lçlndcdlr. 
ı \byu i 97J>de Frçekle,tirikn aJ
ÇakÇI ald., bunun adımlanndan bl· 
,Id), 

1 MayUl 1977 InllUUfuun muca· 
ddc: bayrapaa kanla yu.ılmqtu. 
Ama unutulmaYKaktu ve heabı 
muUab.orv.Iacakur, 

TakAm Ala.ıu .-tık ltçl .wfuun 
ı l\byuAla.ıu'da.r 

1 MAYIS 1979 
79 J �b)'1lU\a .oıyal demokrat 

�nıpdl bir Iktidar Drtamlnda ıelin. 
dı' BAfında, yalbrdır demomilk hak· 
.... ,amplYDnIu{ı:u yapan, emekçi hal· 
ka k.cndlnJ "umut" olarak IÖttennc:
ye çdı,an bir na,bakanb.., 

LericH ... t Iilça, ıoıyal de
momt ajuiıkh lkllduın telUmlyet. 
çı ye lUı-clkli tutumundan yanı". 
nanı.k kltklcrin yıauuaı direnl, kaıv
Wıtuu al"lm&.k, y .. uu.aı mUcadelc 
olanakhruu kul1aıuJma.r. hak Ftr
mU., kltkkri cdi.u 1U1maJı. amac .. 
N FfÇeltle,tirmmln pe,lndeycU. 

Bır yandan r .. bt terör tımıandt
nhym, ote yand.an Iktidar k6,cye •. 

GÜlDEMiı BASIIDA ' 
. 

1 Mayıs 
odağında 

demokrasi 
mücadelesi 

• leyla ekin 

KJ,pltallzmln bunalımdan kur· 
tuJu,unun olanaksaılıeı ve bu 
bunalınun yijkiınu aRırWı:lı olarak 
tqıy.n emokçl kItlelerin tıld ... k 
artan mUcadelfdlikJerl, tekeldie-
ri ve bi.iyi.ik toprak ahiplerini 
19701erden, 12 M_rnaıdln beri 
çoıümu Cqtz.mde aramaya Itml,. 
tir. KaıpltaUunln bunalımının do
zunun az.a1maa bir yana, sür!kU 
dtrinıe,mfll, eericiUeln ve faşlı· 
min lOIy&I .. konomlk koynaldan. 
na Inllmelinln, emprryallzmden 
kopuşun ve _yaUzmin kurul. 
masanın nesnel ko,ullannı oltun. 
l&4bnnaktadır. Aynı zamanda 
Ö%.nel ko,ullann da olııunla,ması 
aıredne dtDmi, bulunulmakta. 
dır, 

Bu durum. tekeller ve büyük 
toprak IalıIplerl ıçın Caılzml da. 
ha y .. amıal bır bIçimde tılmde. 
me IfUnnekted.lr. 

1970lerden, 12 Martlardan 
btort adım adam uycuıanmaıma 
çab,ılan, tehnerin bu planının 
topluma dayahlmaadır. Anayı. 
u·da 12 Mart döaemlnde >'pı. 

lan deR�lkllklerle bile yeUnll· 
memesi .. '! buı:un Cumhurba,. 
kmlıeı aeçbnlnde bUinçU olarak 
yaratılan çözi.imsUıltikle birUkte 
Anıyasa'da dahı !emel deRI,,,,· 
liklerln cundeme retiritmeye Çı· 
lıŞılmaSl, planın uyculanmulOda 
hantıl bo)'UtIanı utaı�dlRının bır 
ıölt.e�sidir. Bunun lçln blr 
yından, fl.$&t hareketin her za, 
man propnunın batında bulu· 
nan "&Uçtü devlet", ·'IÜÇJÜ Ira· 
de" demae:ojllerlDln arklıına Ilk· 
lanarak, parlamenter eönınimliJ 
bır !aıbt rejImin yasal hııırbkla· 
n yıpı)maktadır, Blı yından da 
Iktidar yanluı buın ve onlann 
di.izenltdlkleri kimJ lemJntrlerle, 

.bunlann TRT'de. verUl, blçl· 
mJyle kamuoyu hazırlanmaya 
çalışılmaktadır . 

Buıune kıdar Anıyııı'da ve 
yasalarda lerçekle,tirDen anti. 
demokratik etrOemelere ek ola. 
rak "Buhran ve Savq Hall Y .. 
Tum"1an ve benzerleriyle eer. 
çekle,Urllmeye çatııılan, parla, 
menter eori.inı.imlü bu nlteU. 

!ıll'le de kImi b,alı çe"",lerl pek 
ürkulmeyeceeı hesaplanan . bır 
bukı rejimidir. Büb.in bunlann, 
tekellerin çıkanna yöneUk eko· 
nomik tedblrlerle birlikte tez. 
phla.ndıgı eözôniine alındıeın· 
da, I,çl ıındı .. -e demokrasi gtiç. 
lerı ıçısından ınttfaşlst müca. 
delenın, ne denli önem taşıdıRı 
ortadadır. 

Fıılzm plınının belli adımla· 
nnm buCtine kadar uYeWamaya 
konulabllmesı, büyük ö1çUde de. 
mokrasi eüçlerinln örıut1i.lltik 
ve birleşik eylem alanlannda ta· 
,ıdıklan ıaaflarla mümkim ola. 
bılmlıtır, Ve ne yııık kı buıun 
de bu ıu.t1a.r tam olarak &.fılabU. 
mi, deRIIdIr, 

Bu ıçıdan, özelllkle Ecevll'ln 
1 Mayıs'a tu,kln çıerwndı net 
bir ,ekilde ortaya çıkan tutumu 
önem ta,ımaktadır. Ecevit bu tu. 
tumuyla, 1 Mayıs'ın kutlarup 
kut1anmamUlrun, burtin demok· 
rUS mjcadeles1 ıçıandan ta,ıdı. 
�I öneml ıönnemeye devam etti . 
RIni KÖI!ennl,Ur.Bu, .11 EceYII 

Iutun.lıYOl', buk.ı1an artannuı, lı1uy� 
ncdm l1aıu noktuma Flmeti u.Alan· 
mak lIteniYOl'du, I,çlıırufının dlrend 
böyLece Iunbca.k. bunalımın yUbi 
lfçl-cmekçl IlJUOaım ct.uu yQkk.ne
bUcccktl 

1 May .. , I,çl ıuutuun dircndnln 
lun1mua için bwjuva:ı:1 açuından; ve 
b.ratb.l.ıiını ptamcli baJu.muıd..an 
da lfçl IlJUfı açwndan .. cak blr mU. 
cadele alanı olmaya dcnm edJyordu. 

Bwjunrl bb- adım attı. Sotyal 
demokrat Iktidar eliyle 1 M.ay. 
1979'un luanbul'da i l\by. Alana' 
nda Iwtbnmuuu yau.kladı 

Ama ltçl aıufı da kuvbydt. i 
Mayu'ı ı l\by. Ahru'nda kutlamaya 
ıonwu lWI.ar karubyda ... 

Tarihln blItiln dÖllcnuçknuk ol-

1 MAYIS 1978 
1978 ı Mayısı i,çl sırufı ıçın 

burjuvazinin butun yasaklannı ,-e 
provokısyonlannı boşa çıkarma 
nın somut bır alanı olacaktı. ,ıü· 
cadele 1 Mayıs'ı kutlama kaza 
nunını sahıp çıkma biçimini ah· 
yordu. Işçi sınıfı ve tum demok· 
rısl gtiçlerl kazanılmış demokrn· 
lik haklannı eerl venneyecekle· 
rini e:östenne bUlnd ıçınde, bın· 
ler. onbinler, yilzblnler olarak 
doldurdu 1 Mayıs Al8nl'nı. Tür 
klye Işçi sınıfının ve demokrasi 
güçlerinin nabı.ı yine Istanbul' 
dı, 1 Mayıs Alanı'nda attyordu. 

1 Mayıs Alanı nda yübeliyor· 
du lşçl ıınıfının, emekçi kitle· 
lerinin, demokrasi gUçlerlnln gür 
sesi "Faşizme geçit yok!" Ve 
dalıa dalga yayılıyordu tı..im Ti.ir· 
klye'ye, dunyaya, tek bir )wek, 
!ek bır yumruk olarak, 

• 
duiu "bl, i l\by .. 1979'da da llçl 

lınJIl'lIn k.araıhLgı onun poUtik ön· 
ewuntin eylemlnde .omuılandı, 

TW'lUye (,çı Partililer ı l\byu 
1979'a konan yu.ı.tı taNmadıkbnnl 
Genci BAfkan1uı 8chkc: BonD ba,ı... 
nnda, bmthdı.Lu, Yu.ı.{ı:ı IWVU i 
l\by .. Ahru'rıa doin' y'ıı\lyu.,e FÇti· 
la. 

Bwjuvul aldınh, but\l.n .rut hın· 
cıyla.._ 

Ve l,çllUUfl lı.artı.ladJ u.Jdınyı. l!
Nf bUlndyle, lUnJylc, kararl.ı.bil)'1a... 

Yu.ı.k lunlmlftl. ı ,'l.ta)'1l'uı. i 'b· 
yu Abnı'nda kutbnmaıuun enFııe. 
nemeycull pt.aiJdi bu.rju'"'1Z..i.ye, 
Ve dOlta dıı,maua... 

i t.ı .. y. 1980'� be bir ku daha 
IÖltcrilccek. 

Gençler Bütün Türkiye'de 
1 Mayıs'a Hazırlanıyor 

1 980 1 Mıyıs'ı yıkl;ışıyor. Egemen sınınırın işçi sınıfının ulus. 
I�r�nsı birlik, mücıdele ve dOlyOlnışmı pWıden duyduiu korku 
bır kez daha kendini ele veriyor, Valilerin, sıkıyönetim komutın. 
larının YOlsıkl�maları şimdiden oıçıklilnıyor. Anak Tliklye'nin 
hiç bir yerinde bu enıellemelerln hedefine ulışmadı�ı d� kanıtlOl· 
nıyor, ''Bütirı TÜ'kiye 1 Mıyıs Alınıdır" ilke5ine sıkı sıkıya Q. 
rılın gençler, pullu, ıfi$ler, el ililnlırı, bildiriler, pınkıırılırlı 
1 Mayıs kan.rlılıkluını dile aetiriyorlır. 

• lsunbul'lu Genç Önelier, "ı �'ıyıs'u Isıınbul Terkedilme
yecekıir" diye huırlıdıklOlrl blnltrce afi$ \Le pulla lsunbul duvır· 
lırını süslüyorlar. Aynı slOlanl Içeren pilnhrtlır, şehrin dört bir 
anfını ısılıyor 

• Ordu'da, en yüksek tepeye asıl�n çok büyük boyutlilrdı bir 
pilnkınu ", Milyıs'a AI�nlardıylı,GtnçÖncO" yuıyor, 

• AnkjJ;(ı'd� her ,un binlerce bildiri dıjltılıyor, afiş uılı"or, 
Anka,..'nın tüm duvarlarını, bu kararlılıAı dile retiren slOlınlu 
kaplıyor. 

• Adilna'dı sıkıyönetimin tUm ıirişimleri bo$ilı çıkıyor. Emek· 
çı mıhılfeltri teslim �lınilmıyor \Le bu mıhalleler 1 MoıylS huırlık· 
lırının, 1 Mıyıs sevincinın yojun ol�rık yaşOlndıjl bÖllf'ler- olu· 
yor. 

• Tariş direnişinin kenti ızmır de benztr görOnlm Içinde, 
Hiçbir enFlleme gençleri, Genç Öncüleri, ı...�rırlılıklırını 

dile teıirmekten �Iıkoyımıyor. Gençltr, Genç Öncüle.r bu kırırlı· 
lıkluını 1 Mıyıs JÜnü d.,östtrecekler. 

••• 

1 Mayıs 1920' den bugüne 
Süleyman Oemlrel, ·Iç \Le 

cbş dtişmanlara kartı topye· 
kun mücadele ıçınde olunma 
Si" gerektlgını belirterek, 60 
yıl önceki ko.ullarc1an IÔz 
ediyor 

DogJ'udur! 
60 yıl önceki kOfuUar 

"Sevr" koşullarıdır Zı,. 
BugUn T\irklye'de, dUnYI' 

nın en ünllI allah Wcearlan ve 
peı.evenkleriyle, devletin en 
ııygın olm.uı ıereken ma· 
kamlarında göli.işmeler yapıla· 
bilmektedir. 

CtçtlJ!:lmlı hafLl AP'den 
istifa eden elki DP'lIIerden ve 
TlcareL Bakanlanndan �lugLa 
Milletvekili ZeyyaL Mındalin· 
Cİ, Iıtifa mektubunda açıkla· 
dıeı hUlUsların oteslnde ciddi 
ve vahim bızı olııulardan IÔz 
etmektedir kuUslerde 

Devletin "uygan" olması 
gereken o makamlımnda, ya· 
kın geçmIşte "ülkücü·koman· 
do" kıtlıler de kabul edilmi •. 
tır. 

Thrkiye'de ulusal bıRım· 
sızheı, onur ve haysiyetl dış 
pazarlarda pazarlık konusu 
yıpıp para dOenemer \'ardır 
60 yıl önceki ko,ullar vardır 
ııerçekLen. Hem de daha da· 
mskası 

Thrkiye'dekl lrror olayla
nnın kanlı manh'elasını yöne· 
ten yerU·yıbancl mlMaklarla 
lşbirliet yapanlar ortadıdır. 

Geçtıgimu yılın sonlann
dan itibaren BoRu otel/erin· 
de 'Devlet yönetiminin etkin 
kılınması" adı altında CIA 
ıjanlarıyla birlikte oluşturu· 
la.n tertipleri n Anıyasayı boe· 
ma noktasına uzanan seyri de 
ıçıktır 

1 Mayıs 1977-de Istanbul 
da 1 Mayıs alanında I,çlıım· 
fının üzerıne boşalulan nam 
tulann i.izerlndekl "Iç ve dış 
düşmanlar' markası da okun· 
maktadır. 

tık t.ştan sıkıyönetim 
yanlısı olmamasına karşın 
CHP hükümetinin sıkıyöneti· 
me dlz çökturtilmesi Için 
1978 sonundı Kıhramanma· 
nı, 'ta tertiplenen kanb sofra· 
nUl patronlan dı belUdlr 

Buıun Thrkly' de bır Ge .. 
tapo boıuntulUnun CtA des. 
teeinde, kanb, silahlı çetele� 

Bııbue"luk yıp.�ı, Ankara 
4 Asliye Hukuk Mıhkemesi 
kararıyla "eerçeklerin kamuo
yuna yınsıblması" şekUnde 
tescil edilmIştir 

"ıÇ ve dı.ş düşmınlar" var 
dır elbette, Ve bunlarla "top· 
yekun mUcadele edilmesi ge
rektlel"de öyle. ne Ivedl eô· 
revdır., 

Evet, 60 yıl ön�kl koşul· 
lann dan1sklSl \larelır .• , 

Bakın bu Wkede, Devlet 
Bakanhe. YIPln ve özel ka· 
lem müdürü bugün hlli dna· 
yet suçundan aranan MHP 
G.nel Bı,kan Yardımcm 
SadJ Somuncuoeıu 30 Eylül 
1969 ıunU Thrldye radyola· 
nndan nasd Mllenmlştlr: 

tt. Buyulı Tilrk Milleti, Seli

Iili Ge"ç Korde,lerım. ,izlere 
Milılyelçi Ha�Jret Partiıi 
ıcnçllli adına. 'Komando' d,· 
"Ile" Milliydçı ,."çlırden bi· 
r/ olorglr hitıJp 'diyorum ... " 

Partisi, büyük 'ermaye pa. 
ralarıyla Uç hIlal pmıb haç· 
larla O )'lllarda daRda bayırda 
NIzI uIUU�rl>'le çete yeti,ti· 
rlrken; Sadl SomuncuoRlu, 
12 Ekım 1969 tılmU yıpılacak 
mJııetvekIU KC""!-i RClml dola. 

yıııyle 30 Eylül eünLi .... t 
20.35 Ila 20.45 arasında rad, 
yodan bu ıinyalieri veriyordu, 

Ve devam ediyordu kımp. 
ları anlatmaga: 

.. Yaz aylarındo, genç ar 
Itado,lorımızı Irahw Itö,de 
rinden kurtarmilk ıay'.iyle 
komplar açı1/'ft1llttadır Bu 
komplardo Irlf ayların da yapı 
lon fikri çalıqmalorın yonuU'O. 
betkni kablliy,tluı cırhneı 
.porti{ çOllfmolor da yapıl 
moktadır .. 

Görüyor musunuz siz, Öl.�1 
kalemi cınayet suçuyla 1If"!.. 
nan '·e hala bulunamayın u
kı devlet bakanı �IHP Cenel 
Ba,kan Yardımcısını ... 

". 'Komondolor' denJlen 
mılliyetçi g�nçlerı hu ıordu. 
tilnıu. y,rd, d,.t�kl� yınız 
Onlan koruyunuz Onlar, .iz 
lerın .oyundan Rd�n, gel�uk 
t� mill�t ı,"izi yuluel lecek ve 
atalarına layık olDcak Türk 
"n çlerldir 'KomandoIDr' bu 
m�ml�ketın ıerçd aahiplerı 
dir .... 

Gordlinüı mu siz "memle· 
ketin gerçek liiiIoh.ipleri'·ni� 

:\1. Ali A�ca 'lar, Veli Can 
Oduncu'lar, �Iustara Baki 
Ci.ilcan'lilı.r ve arkasındaki yer 
li·yabancı sennaye 

Gene 1969 yllı .\tHP Adı, 
na adayı Faruk Akkülah ı 
Ekım gtinu saat 20.20·20,30 
amSlnda >·apb�ı konuşmada 
bakın ne saylliyor 

". Kimıeyle paUlrlık yap
mayoeaRIz Sulhtm mol'ubı 
yd Ok/uguM ınanıyoruz, ... 

Bugtin 'lUrkiye'de bu ses. 
lerin desteglnde. dünyının en 
ünh.i silah tUcan ve pezevenk· 
lerı başkent Ankara'da kabul 
gonnekt.e, Pentagon komls· 
yonculueu yapabilmektedir 

CHP İstanbul �Uııetvekıu 
CaRiayan Ege Demireri Vah· 
dettin'e benzelmekt.edir,De, 
mlrel Çıkıp kurstiye ··benze· 
medltını kanıtlamak zorun· 
dıdU', 

Adnan Kaşlkçı dentn p�. 
zevengin 'lUrkiye'ye geUşl, nı· 
çin acaba Koç1an, Sabancı· 
lan, Narın'leri ve bir ıvuÇ te· 
keleiyi rahatsız etmemekı.e-
dir. Demırtnerin, Thrke:ş'le· 
rin kdını oynatmamaktadu 
da, niçin acabı yurtseverlerin, 
demokratlann. Ilerici ruçle· 
rin, işçilerin, emekçilerin. 
sosyalistJerm protestOlUna 
ueramaktadır. 

Cumhuriyet SenatOl!lu �"ilU 
BlrUk Grubu'nun belirttieı gi. 
bl; i,� "Bir avuç çıkarcı ve 
bunlann Sıyasal yardakçılan" 
nın sat1an. Ve ı,te 1 Mayıstar· 
da sallar! 

1 Mayıs saflan ,iderek ay, 
dınlanıyor. 1 Mayıs sanan ıy· 
nı zamanda 23 Nlsan'lann, 
19 �layıs'lann, 29 Eklm'lerln 
sınan. BaRlmllılık d�mokra· 
ıi, ban.$, anayaS3, namw w 
hayliyet sanan. !.şçUertn, 
emekçilerin utl&n ... 

1 Mı)'l' Thrldyede Ilk t�z 
ı 920'de kullandı 

60 yıl önce Istanbul da 
kullanan 1 MlylS'ln kar�ısın· 
da Vıhdettln ve i,blrUkçllı· 
rayı vardı. 1920'de ulusal ha· 
Ilmırzlıaı omuz vertn 1 Mı· 
yıı .nannın 60 yıl sonra da 
karşısına çıkan Cilçlerl tanıya· 
lım. Bu, "Topyekün mÜca. 
dele" ıçın çok ,e .. kU, Morrl· 
son fRması terndldslnln de· 
diklerinin tam tersi. 

Vı,a.sı.n 1 1011.)'11 u..tlan! ... 

FerhatGUn 



Olkeyi emperyalizmin sultasına terkeden 

� politikacıları 
işçi sımfinın bayrağı 
üstüne konusamaz ! 

ltçiJttiııı. ·'irwı!d*ı.uı bırnklar al· , 
und& �iil\ltUl�yrttti" ya da "inançla· 
nna ten du,cn rnat'lLa.nıı. dopnlann 
.oyktikmcı'ccqı" NNndcn "'.Ylaraiar. 
rM: )'1'1111 LU. [cevit in ılıına )-a .... ma· 
l"an. bıı ."IÇ ıd.donin. DemircUrrin. 
nırh,tlc'rin. fc:ydollulann tödcridirl •.• 
BurjuVA politik.nl.mun dlhnde. zon dU· 
p1Idıltundc: "'adı .. çm" I.tçi ... dı. 1976 
1977 ve 1978'dc de 1)'JIlb • .,nklar ahan· 
da, .)"ni mU'Jıu ve Iiopnlarla yunimlılf
cu. Hem dt' .ınll udafmaalııtma. ruicii· 

. 
i MıY" YlıJı..l,q_ktn atp'nin Nlumu 

da onı)'. ç.mıya bqladı. Ecevil aır' 
nın pçtilimU h.fta Adapa..an'ndı )'IP
nil mibnıck LU Ç&irı" yapu: "Dcmok· 
Ml'C baj:iJ ,'C ckmokraıik .olu MNmtc' 
mit i�çiknn. hck CHP'Ii ilÇikrin. hanp 
ha)TU.W .ltanda )'illUytbikcqi vq'ı )'\I' 
ruycfllt')'ccc:ti bellidir. Bu iıçikrdcn of 
ft p..; a.LVa.k belli ıoft'Vlttl' Kçikn buı 
IcndikacıW. bu iıçikri inanmadıklan 
bl)nUann ardından yüruıcm.ı:zkr, oü' 
n inançlarına ıen dllfcn mar,lan. sJo· 
pnlan ıoyktemczler. ,. 

CHP bderinin ı Ma)'. 1980'e kA'lI 
bu tutumu, kendi hlı1r.ıımeti dbMmU.dt:: 
vapllan lMaYıI 1979·dal..a ıUlUmunun 
ayrudu \'t apaçLle. ıcrici bir tutumdur. 
afP lideri i); bilmelidir Ir.i, i,çi anıtıma 
1979'da oldutu pbi, 1980'dc de i Ma· 
)·11'1 kutla)·.c:u.tır. Bwjun del1U(ojile· 
riyk bu FrçeA;in u.ıu tonu1eme&. 

i MAYISLAR 
E�GELLE1'''EMEZ! 

-Şili'de bile-

30 :ilan 1975 .. babı ... ŞI· 
II"de Treı Alameı toplama 
kampı komutanı bir bildiriyle 
kamptald tum (uUyetleri yı
sıkhyordu. ŞlU'dekl öteki 
topiımi kamplannda dı her 
b.atü (aaliyet durdurulmuştu. 
Tub.ıldulann bU ırayı eelme· 
lerı, $lZ"ki söylemeleri. ,Ur 
okumalan, t.oplu halde ko
nu,malln. kOfmaLan. yürü
melerı. oyun oynll1\llan ya· 
.. kb. Bır han. .... yle yuolrtı 
her $OY. Çünkü 1 M_yı. pH· 
yordu. Ve ı Mıyıs, kullanma· 
malıydı. Şıır nkunanık, ... kı 
söyl ...... k de olsa. 

Amı ı Mıyıı kutlandı. ra· 
,t. )'ôottidlerbı tüm önlem· 
lerIne kııım i ıda) .. , o pce 
tub.ıldularca kutlandı. ratlı· 
ml d ıındanlannda bU. öqür. 
lük müCldeleshılıüıdÜftn 300 
yllIl, 300 Ptl l""'" kampın 
eo büyük bankamıda :oI'Nda' 
nın i- okudular, liÇI 
.. "lan söyl.diier. V. buıııı 
prçH\etllrdlklert, I,çl sırııfı· 
nın onuru.u ,",lItIen çl"'ı. 
medDtltd lçb! ıı.klrll< Iıbn· 
<tltrlae yabnldılar, bqb ::ı� LOPIama kamplannaiii. 

N. nı id yuokIama\ar 
''-ı, 1 Mayıa kudaıı"",U. 

Bu, b_ı delerdi ... 
Ep_. arıdllr ı MaY1IIUı 

btlkl bır _ daha, yuolıiıı. 
maya çoIıtKaIdar. Ama ... 
ya tacı.! ıMa,-. IIIIII1., 
__ .�.ıMa. 
,... �ıIır. Dt .. mI 
id dÜllya __ dolJu 
...dlııIIJar! Dtp ml id IıIçblr ,...S 1ıIç1ılr ,..ıııuııa 
..... �, ... !Ba .. 
- -

ıaı,... . ... ı .... 
,-.. ..... 1 

Zor.r ...... dOIJııl 

y. ptirme)'C IrJm.-nin "'dı yc:tlDC'yCo 
ccktir. Çünkü bu baynlı.lan, m .... lanı.· 
hip çıkan i,çi ye nftekçi .Nf1anmIı, 
ulu'" dclcrkrimid dt karaıb b�imde 
.vurwı "ıhca Flm olulNnnakllod .... 

[eniı vf' partili, çok çetirı koıuUar
da i �hyu'a yak1qlılımlı ıu IÜnkrde. 
antifqhl. d�mcıılı.ratik lUçlcrc ır.ar,ı pro· 
\·oIr.alif ıPritimlmtm uçınmabdır. [cc' 
riı'in yukudak.l IÖZkrinc kulak. YC"R'Nn 
yalnııca .. rid·(qu.ı pıçkt olmu,lur, 
OcmU"tI'in lçi,kri Bakan Vekili Orhan 

tc ve r&fi.ı:mc: Ir.&ill, i �tııY1l Alanı'nda. Emı, Ecevh'in ıoderini "pvmlik kuv-
yur.binlnk._ "'etJt'rinc piç uım"ıa" diytTell. ıDı.ı,ı.· • 

BatımllZlııtıın. demokııuinin ye .,.),11' 
ürnln candaman ilÇi ltnIfanıın b�yral ı' 
nan rmp y(ayıh aıkın bU- umandan be· 

ri bellidir! I,çi .ındlrı'" uludataruı mar· 
II. EnıcnuıJ}·onal·dir! I,çi anılının do· 
pnlan •• Otnıan.ıal:l bir dı.iny a 6deminl di· 
k ICtin"n. faıiun bdemkrini bopw 
sJopnlardır. Bu Ilopnlan. martlan, bay' 

raiı.lan. ulual dqalerinW.le k..,.,. kallt-

m"ur. 
Olkemi.r.i empcryalhrnin allNl atanla· 

rın bayraIrJar ye mA'llu üntifte d�n wl'
mcye kalkııma1an pılünçti.ır. Ikmom' 
lik hak ve Ö&IUrh1lı.1eri ıcrid'(a,iu IÜÇk
re peı", çekenlerin. demokra..uu.n ko
n.ıyuculanna 11. .... 1 �n _undan .Ylllı oJ. 
ma1an 1'C"f'Clli.- I,çl .rufı ı Mayil'da 
den de \·�cdl.lirl 

iŞlE ANAYASA iHlALI! 
.NKARA SıKıYöNETIM KOMUTANUGININ 

24 NISAN 1980 TARIHLI SANSOR KARARI 

(S ... nl. ilgili böliOn) 

"3) Ayna yayınl�nan Kamu· 
anlık bildirilerine n yıgkluı ay· 
kırı muhln'3 taııyan bir kısım mJL
buı,nın bulldığı ve dağl1lmm� b�ı' 

landılı ltspiı edilmiııir. Bu neden· 
le, Ankara Sıkıyöneıim Komuaı.nh· 
lı bmJfsinde, 1 Mıyıs11 ileili 011-
m . ve bu IÜ"U btIIl bır .... bun mü· 
cadele lünü olJnk yınsnmıya çılı· 
P"' her tii-IÜ Mıriyıt. bunlırın 

özel sıyı ve eklerinin, bu nitelikteki 

ıtiı, p�nk�nı el ilUlI, bildiri libl bü· 
M mımUl"'" buımı. dılıumı, 
nJkledilmesi, bölııden trınsit ııçi
rilmek ımxıylı da olsa Ankırı Sı· 
kıyönetim Böl.si içerisine sokul· 
mUl, 1402 sıyıh Sıkıyönetim Ka· 
nunu 3/C mııddesi uy,uI"ICl yasak· 
lonm" olup. bu ıııbi yayını ... top· 
lanıcık ve suç "ıkil edenlerle, bun· 
IMI bumıva devam eden mııbul., 
hıkkında ıyrıa yaw işlem yapı· 
Ioukıır." 

eTlP BASıN BOROSU SEKRETERI MUTLUAY: 
"SANSOR KARARI ANAYASA IHLALIDIR" 

"1 ,"'a,.. üzerine konulan ya.u.k. 
lar Ankara SIlClyönetlm Komutanb
Imın bıııııı JU\IÜr eden soo kanny
la yanı boyııUar k .. anrn"br. 

.. Anka,. Slkıyönetlm Komutan. 
lItının ·1 Mayu'ı belli bır pubun 
mücad.le &ünü OLUÜ yan_tm.yı 
çalifan heır tii-IÜ M'rlyılm bumı, 
da,ılımı. nakledUm.1 ve bölpden 
__ pçlrllrrıtllnl' y ..... ..,.. 
karuı _�Ie .. lIdemokraUkıır. 
ADay ... 'yı ıy_ır. 

"H..., IÖ'" " Yat\ıIJIe OIWa 
oisıırı _ •• ırı. Arıayua'ya aykın 
kanırllr _. ,-ıar koyına lıü 
" yalklll ,.,ttuı. cııam.. "
__ iıiir _ .... u ve __ td� 
�lııIlÇIkb_b"""'" 
tır. A_S..,...irııK __ 
... biiıilıIoI .. ,.,. ............ . 
--- ............ ,- . 
_�.Bu ,-
1ıIçblr ... at kıa\ıJIt ... datiın
-, 

"BüliOıüyle d.moluallk hayab 
oldu", kadar. bUlnl ve ııım yayın 
orpıılarıııı .n. yolııyla lehdlt 
ed ... bu kanır çok lebDbU bır p. 
Iltmemn Dk adınılandır. Gerici. Ca. 
,bt buanm dı,ında bütim ıazeteler, 
yayın orpnlan bu lohdlclbı allırı· 
dtdır. 

'1!ükımel bu Anay ... dı,ı ya. 
_le. dolJııdID .... mbıdur. Bu 
&tır " _i sonunbılulllD _. 
bını ... mekı. kıırtuWrıay_tır. 
Demirli. Arıay_ .. ç ...... bır ,.. 
.loIııl ek ...... llr. 

"mıı.,. IKi Partili -. yö. 
.. ım bu ,...., kınnalt Içlıı IOlDIna 
....... DlIi:Ide .. ........ ıır. Bu mllclo 
deIOYI bOtI1ıı b_d_ma Içlıı. 
... �ıır.Bu_ ........ 
.. koql_ ...... . lI\ııııl\olıle. 
\oya, lIIIııI JIbIIıııOYa çal..,.,. 
JIII,." • 

TtM dlL_ yaıab· 
•• clilDya "çı ıuııfı. ID· 
urı\ıIIn prçek kurtulu· 
ıuna yllDtUk � yıı. 
rilyllıüDIID ilk adımı sa· 
yılan 1 M_yu'I, hw yıl 
olcl ... u IIbI bu yd da 
!arklı k",uUar allında 
Idrak .ımekledlr. 

ıŞÇi ıınılının blual Ikdılanla oldu", ...,.u.ı 
dünya ya"""n hor olanında önomU pU,mtitr 
lçl.dtdlr. Emporyıılll ... kartı .... n.1 boyutlarda 
elkln mücadeı. vermekte, kurtulu, .... i ftND 
ulus\arla dayan"ırıaltta, onlua polldk dtoIek ol. 
manın yanısıra, elkin .. btUrI.yld maddi YUdım· 
larda da bulunmaktadır. i4çl ıınılınm ve wrn dn· 
riırıcıı.rin ulıulantuı b1rUII ve l,b1rUlI Idtolojlal 
oIao ... lomasyonallal Idtololl ... sünkU bır bıçbo· 
de artan .,ırbaıyla \üm I_.blln ya"ınıoı .lklle· 
ytcOk IÜCI ula,ını,lIr. KapltaUII illkelerde .. yılan 
onlarca milyona ula"n I,çl, kapıtallll lekelle .. 
kar,ı pvter anı.ı\ılıyla haldarw .. ",nm",lar

. ço'" zaman da olalanÜIIÜ kardeıUk ve dayan". 
ma ömllılm •• ronk, bu muazzam &ÜCÜ. bqb üi· 
blerin emekçilerinln me,ru hakl.nlllD uwnu). 
maa yönünde kullannu,lar ılc'lrek h.r zaman ba· 
",an, silah_z1arımanın, ulu .... ruua p.nUk .... I'· 
blrlllinin yılmaz avunuculU olmu,larm. 

• hÜSeyin baş 

SElAM 

YARATANA 
NE VAR Ki 1980 1 �tayıoını Idrak .Idllmlz 'u ii
.. larda '!\irldy. I,çl ıınırı .e dünya I,çl a.ılını 
yine ç.Un cÖrnler bek ..... kledir. Kapııaııaı ülk .. 
ı .. dekl ekonomık iuiz had diizeylorln. uıaım"ıır. 
'!\irklye'dekl dUNm daha da vahimdir. l1eri kaplla· 
ILLI iikeltrde "'Iyonlar .. tm.kç� krizin ylikilnü 
k.ndllerine öd.ımeye kalk ... n lekelle .. YI onlann 
enırbıdekl lkUdarIIn karıı yqam ..... , vennekll· 
dır. Avrupa'nın ileri e.diil1ri liIIı.lerb!de .nfluyoo 
ıeml azıya almıı. kalkınma hw ııCır obnu,. It ... 
tIYıII da 20 milyon ııtbl korkunç dılıoy .... u1q. 
"",lIr. Büııın bıınlua kıııı lek.llerin klrlan III· 
n�1I artarak .. ıırtı.ı boyullan eritmiıiir. 'i\irtd. 
ye d. olup bilenler d. bundan Carldı delildir. Alı· 
n kira al"ını, bır aVllç kapbççı kapllallal, ulu. 
iararuı hamilerinin de dıııeııyle •• kOllonılk bu .. 
hnun rıtulUlm zaten _raietin .nınnda yafU118)'1 
mahkum emekçUere öıwbnenln yoUanın .. mak· 
\adır. O kadar kı bunlar, dolambaçb yual deliılk· 
ılkıtr" l,çUerID toplu sözle,m., en- pbl k_.d· 
m" lo ... i haklannı da .... rı .. almayı taarlayaı:ok 
ölçüde Ipb! uCllnu kaçırnıı,lardır. Ktadl ".kmek" 
lerı yan.ıra yoklııl halk yılınlannın .kınetlnl de 
awna.�. h.le bu ..... lDU bWnlltl loıyaUzmID .t. 
lda yonlemimm özürrıloytnk ya... .rrıtkç1lar 
lot _yanın _e"",yu.da aeyrtdt •. ..,ıcı Ik· 
ııdarlar _Cmd .. bul" alh .. ılınmakta 1'_· 
dea. öqUrlllklerlrıden _kle. dalwı

' 
ıılu_ 

y.kedllrnekledir . 
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