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mSıST SALDıRı 
ZEMiNI 

GENISLETlılYOR 
� Gün Sazak'ın öldünılmesi, faş;" hareketin 

lUçsuzluğunu (!) karutlanıa )'olunda k'UlJaıuIamaz! 

GiIn Sauk'ın tildW· 
me.)'1e birlikta, faılsı ca· 
nller yurt çapında hareke· 
te I'çtller. 20')'e )'atırı il 
ye Ilçede, küçülı puplar 
balJode bir ... )'Il'leD fa· 
tlSUer, parti, Itneli... ve 
kItle bııuıü Iokallerine uJ
dırdıiar; iIerldlerin ü· 
kanIannı. erlerial taiırip 
eıdler, ııi.lahiı aldınlar dU
:ıenltdller; onlan:a kl,l)i 
öldürdüler, yaraJa�. 

F"lIt terör, zateD AP 
hiikllmetlnln kurulmuı Ile 
blrUkte, drvletio polisin
den, emni.yet ve td&rl ma
kamlanndan .....,t aJarak 
tüm yurt çapında yolun· 
ıa,urıirnııb Deminrio, 
"kurtanlnııı bOigeieri orta
dan kaldIJlClI'" lıareti· 
Din �rek�ri tüm ısn1 
olanaklar _llarıarak fatist 
örcütler taıafından iisllenU
mI,ıı. 

Şimdiyıo, fatıst parti. 
nın I'DeI be,kan yardımc .. 
ıının IlIdiıniImHI Ile yarob· 
ian p"",ökatlf zemlD üze
rinde, yenl ve daba yaYı'" 
bir _)'a �liler. SoD 
olaylar tek bAlına anlık bır 
"'pk!, keDdilillndrD pli· 
.. n bir hareket olarak ıle
gerleodlrUernez. bertdlrre, 
bilimsel ıoıyalistle", karıı 
1'001 bir ..... Ilanının ilk 
ürünleridir. Sa ... Ilanı ... , 
MHP MIIlel MPCIisI Grubu
DUn bOdırtıinde )'er alaD 

Slno-l LUlltt'te mücadel .. 
ye devam" Iwonnın ardın
da )'Itmaktedn. : \HP 1"" 
bunun bu de)'lmi)'1o anlat
mak btedıt� �nıp MaııLIa 
D ti<fÜWDÜD ) .. )'Ulladılı 
blldlrldekl 'komllDlsıle", 
karıı dbat" çagDII)'1a açı· 
la çıkmı$tlr. 

tekelci 
sennaye ... 
faşist 

hareket .. . 
ve terör .. . 

F,,"t parti )'IDda,Ian, 
tbndl bu çafnDDI Frek'" 
riDi ) .. riııt pılrınek lçio 
tüm ciJçlerinl .Ierber tl
mektedlrler. Ancak, saidır· 
dıkça betaıa prıiie<ekl .. 
r� demokrasi eüçlerUılıı 
kararlı ve oııuılü tepidi .. 
riyle kUlıtaıacaklan da 
unotulmamllıdıı. F"ı.ı 
teror mıtkçl haiio: yıguııa. 
nnın k!ııe.ı dlrenl,leri)'1e 
_, b_plan kurak-
Iannda bU'aInlacaktır! 

• • 
... 

SALDIRJLARA 
SEYlRCI KALANLAR 
SORilllLULUKT A1\ 
KURTULAMAZ! 

Giirı Sazak'm öldürill· 
meii lıazetinlD hemeo ar· 
dından fatısı dnayel ıet> .. 
ked bü!i.iıı yurtta saleimya 
,eçti. Dezılrniz diziiye p. 
lenf dek eUmlu ulaf&D 
bUperln dömnü ,öyle: 

Sivu, Çorum ve Mer
zlLoD'da recml, Kütahya, 
Eskı",hlr ve Emırum'da 
ı"bt çetenin sokala çık· 
ma yasalı uyKuJanıyor. BU· 
tUn yurtta 100'e yakın fa· 
�is:t cinayet ltıendi. 

çorum: Iklli polis 4 k� 
II öldürilldii. SO')'e yakın 
itreri ve w,i yurtlaılan· 
mızın ) ..... dılı malıaUeler 
saldınya ugroelı, 9 atu )'I. 
ralı var. nerlcl aI .. i yurt· 
taıianmız keDcIllerinl bart
katlarla korudulır. 

Adana: CHP aı.rtez U· 
çe b"ltanırıın ı,yerlne sal· 
dınldı 4 kl� yanlandL Fı· 
,bıler MHP111er1n otuıtlu· 
lu maballeya kaÇlrken bir 
Jandarma erini .. bır polisi 
öldüreiii ... 

Kiltab)'l' Halk-Der bo!. 
kanı öldürüldii. Olayı pro. 
testo tdeD ileridleri polis 
tıözaltma aldı. TİP U mer
kezi )'akıldı. 

Konya: F"lsıler dül<
kanlan zorla kıpoltırdılar. 
DISK' e bıllı "Ddikalaro 
saldırdılar. 

Gızlantep: Kal" .. ler ta· 
randı, I,yerlerlne uJdınldı, 
�var. 

Eski�ehlr, Dcirt Ir.iıl öl· 
dürilldu. ,ökıla Çılularnı· 
yor 

Kars: CHP il merkeıi 
bombalandı, tir iwap til· 
dürilldii. 

Ankara' SSK döktoru 
Yaııı �kan agır yaro
landı. 

Si ... : Dir YUllClD otocu 
)'uıldı, gerıınllk lÜI'Ü)Ior. 

IstaDbul: SOL IÖ<Üf1ü bır 
berber öldiiriidii. 

SarnIun: Ceıaeviııde 
azılı fa,ısı kotD MumCa 
Baki GülcaD ayaklanma Çı' 
kardı, ıolculann koıu,una 
ate, aç�dı. 15 prdl) .. n ",. 
hlD alındı. 

8ura: Gcmlik TSıp ilçe 
yöneticbl Seneı Torun al
çakça katledilelL. 

Açıktu kl, tum bu bas
kılar kUlılıksıı, ceVlp'" 
kalıra)'lcaktır.Anak olay
ıar. .. )in:! kalan ııeııııer ve 
ıııuu }""ftklWer, ıcxumlu· 
luk u kurtulamayacaklan· 
nı bllıntUdlrler. 

• TIP BAŞKANLIK KURULU: 
"DEMIREL HüKüMETI 

IKTIDARDAN 

UZAKLAŞTıRıLMAUDIR! " 
Tllrkiye Itçl Pırtisi B.ıtlwıhk Kuru· 

lu, son polıtık geıı_ı ... i değerlendirdi 
ve bir bildiri yayınlıdı. TIp Bıtkanlık Ku
rulu bildirisinde, IIÇileR, emekçilere, hıi· 
ko cliitmın olan, milyonlırcı emekçiyi 

koyubir yokıullulun ve işsiıliiin pençesi
ne .tın, elr1>eryalizme bığımlılığı kölelik 
ilişkisine dönüştüren ihmet ındışmaJI 
SIA'yl imnlıy.n, Türkiye'nin geleceğini 
IMF Ortak pıur gibi kuruluttır ... ClI. 
Aıylı _ery.lizme peşke, çeken, biltün 
demokratik örJÜtleri kop.tln, Insınlık dı
$1 işkence uyguI�rNlın ile simge�n, 
tüm ya.sıl taktın iI�r ıltını iI�n De
rnrel hUk.ümetinin iktk1Mdın uıaklı.ştırıl. 
rmıı isteniyor. 

Bildiride dıh.l sonra. Demirel iktidın· 
nın Türkıye'yi fışist bir dikutörlüle gö. 
tiirmek Istediiine, devlet kıdroLarının n
şist çetelerit doldurolduğuM, iktidarın 
koltuğu .Iıındı nıist iıplin sürelUrüldil
ğUne dikkot çekiliyor ve fışöSl bir diku· 
töriük tezgıhlımı petinde olın empery •. 
lizm ve tekele serrrayenin bu isteklerine 
set çekilebilmesi iç., Demirel iktidumın 
iş�ından uzaklaştırılmuenın zorunlulu· 
IUM iŞMeı ediliyor. 

Bildirkie şu göriişler üzerinde önemle 
dUfl,lluyor: 

"F�ist diktatörlük tehlikesinin önlen
mesi, devlet kodrolınndın f.,isı çetele· 
rm temizlenmesi için hUkümetin dü$Üri.iI
mesi şMtbr_ fışlst örgütJerin miğferi 
MHP'nin kopatıl",,", fıtlSl odıklırın dı· 
jıull'1U�, MHP'nın gizli iktidırına son ve· 
rilmesi için Hükümetin düşürülmesi �'tır. 

"I,çl "nıfı ve holk kitleleri, ·y ... 1 gö
rünümlü' terörün SON erdirilmesini, de
mokl'3tik luk ve özgürlüklerin korunmı· 
sını. zamiMa ve vurguna.ıluj.ı set çekil· 
mesini, emperyaJizmn ve tekellerin Tür· 
kiye'yi tal.ın etmesine dur denilmesini Q
lebediyor. 

"Hılk kitJelerinin Öıcil taleplerini ce--

vopt.yxak, faşizme, .�zme, Lo
_Izme ve ... koll ... 1n 'Fmenllllne .... 
�k, defnokmi cephesinIn kurulıma
mı, oinwı, devrimci bır Iktidor oJtemoti
rmin bı.ııon için pındemt Flemomesi .... 
nucunu dolurmıkudır. 

'Demokratik Toplumsal muhilefetin 
etkin kille eylemleriyle IıI!ldimed dOjilrt
bilmesi rrıIImkUndür. Ve, Tllıkiye'nln ..... 
yalist ve demok .. tik &ÜÇleri bu potansiye
le sahiptir. it 

''TUm umudunu, pırIomento ıçı mı· 
nev .. lı.. ve uZııtmılı .. bılııyon CHP 
yönetimi nin, hükllmeıi d�k içhı .... 
rekli güç ol.n kille lweketlerini enFlic
meye çalışmasının, edmokntik toplum
.. I muholefetin sesini ytlkJeltmesinin 
önündeki �şha engellerden biri oldu· 
ğu,," değinilen .çıklamadı, CHP'nin bu 
politika5ını wkeımesi ve .nım,ist güç. 
lerle ve bilimsel sosyalistJerle işbirliği yap. 
ması isteniyor. 

Empery.lizme .. nıizme kır,ı oldu
ğunu söyleyen ve hUkümeti suçl�yan 
MSP'nin ioe holen i,,,",ındıki Demirellıl!
kümelinl desteklemeyi 5ÜrelUrdUIU ve bu 
iki yüzlü politikoyı wketmedlği sürece 
MSP'nin de Demirel Hükümetinin polıti. 
Iwındın MHP ile birlikte sorumlu olıca
ğı belirtilen bildiri ,öyle son buluyor: 

"Itçi gnrfının .. nıizme kırŞI alın 
tüm yurttatlırın ülke Çıpınd. yaYlınlıt
ıırıc:aklırı eylemler, milyonlırdın yükse
lecek demok .. tik tllepler &ÜÇIU bır mu ho· 
lefeti ortay. koyacak, ıcı Içindeki bu hU. 
kümelin .yakta durmısı Imkon'ız hole ge
lecektir. Kitlelerin direnişi, pıriımento 
içinde de hükümetin elUtürülme,inln ol.· 
nıklarını geli,tirecektir. 

H.lk dU,mınl iktidulırın egemenlikle
rine son vermek için, işçi ve emekçi N.lk 
kitleı ... inin birliAini "Alzy.lım! 

Emperyılizmin ı,blrlikçisl !ışizm tez· 
phçııı tekenerin ikti(brırıa son verelim! 

Hükümeti düşürelim!" 

GUNDEMIN BASINDA 

Bulgaristan Vatan Cephesi Ulusal Konseyi 

"BIRLIK ICIN MÜCADELE EDEN 
TÜRKIYE ISeI PARTISINI SELAMLARıZlı 

Tllıklye I,çl Pırtısi'nın S. kurulu, ve TIp Ge· 
nel B.ıtkonı Behlce B .... n'ın 70. dotum yılı nede· 
nlyle, Bulprı.tln V.un Cephesi Ulu .. 1 Konoeyi .. 
Bulpristan �dın Horeketl bi .... kutl.m. mesıjı 
SÖnde<dll .... 

ırum(bki ilişkilerin bışırıylıı gelişmesine, ıyı 
komşuluk ilişkilerinin gUçlenmesine ve Bılkınl .. r' 
dı buı ta büyük kıtkıdı bulunuyorsunuz. 

V.tln Cephesi Uluyl Kon.yi ıdın.ı Türkıye 
Işçi Pırtı" Genel B.ıtkonı Behlee B .... n'. gönderi· 
len mesajı �ynen yayınlıyoruz. 

''Türkıye Işçi smrfının ve tUm dUnya işçileri· 
nin uferi ıçın, komşu TUrkiye halkının mutluluAu 
Için yaptııma çalışmalıreia, uzun ve etkin bır ya. 
tım .. yenı bıtırılır dileriz." 

BULGARISTAN ULUSAL KADıN HAREKETL 
"Değ ... ıı B .... n Yoldoş, 
"V.tın CePheSI Ulu .. 1 Konseyi, 70. ya, gü

nilnüı .. Tllıkiye I,çi Pırtisi'nin S. kurulu, yıldö
niimil dOlıylSlYIı "zl içtenlikle kutlır. 

"Ş�hslnw1l, Türkiye işçi sınıfının Çlk.ırbrı· 
nı korumık, dost .. kom,u Ulke TOrkiye'de tüm 
mırkJlst�enlnbderhı ve demokmi güçlerinin ve 
tüm düny� korrilnist ve işçi hareketinin ve dün
ya devrimci &ÜÇlerinin birliğini yükseltmek için 
rrıIIcıdele eden Tllıkiyel,çi Pırıi"'nl .. lımlırlL 

Bul .... i'ıan Ulu .. 1 Kıdın Hıreketi Bıtkonı, 
Elen. updinovıı Imulı me .. jd. i .. , TIp Genel 
B"konı Behice B .... n'ın 70. yıt günü kullındı .. 
",nlır söylendı: 

"V.tın Cephesi Ulu .. 1 Kon .. yi ,izi, hılklar 
.rasındı bırıı, sosy.ıl .dılel .. i,biriiAi için Ulun 
yıllır milcadele verml, yılmaz bir "�Çl olarak 
tanıyor. TOrkiye IşçI Pırti,l'nln önderi olırak, Bul
pristı.n Halk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti 

"Siz, tüm ,ençliğinizi ve enerjinizi, bulŞ, 
demoknsi ve adılet uArunı. ülkenizdeki emekçi 
hılkın ÇlkMIU1D1 savunfNk için kullandınız. Ttir· 
kive işçi sınıfının milcadelesinin başvıyı uI�rN' 
g Için yürekli ve ön ... 1Ii çilb.larınızı tlkdirie kır
şılıyoruz. Bütün kalbimizle size, saltık, mutluluk 
ve halklar a�ndı işbirllli ve güven orumı"ın gl· 
lınması,demokrasi ve sosyal ilerleme doğrultusun· 
d. 5ÜrdOrelUğilnilz rrıIICldelede canlı ve yorulm.k 
bilmez uı.un eylem yıllın dileriz." 

Twkiye I şçi Partisi: 

"TEK PARTI, TEK CEPHE 

HEDEP ININ ÖNONDEKI 

OLUMSUZLUKLARIN 

MAUYETI 

çoK ACIRDIR!". 

Son poUlik leU,meler kUlI' 
'ında bir .çıklama yapan T"kl
y. liÇI Parti. B"kanbk Kurulu, 
bu I,UımeledD, lüm antiLaŞı.t 
eiiçlerlD ve I,çl sınıfının öDünd. 
duran ,mevlmn atırtıtım ve za
man uıuun.ınun ODernlDl daha da 
ertırdılına 11 .... 1 elli. TIP Baı, 
kanbk Kurulu açıklamuındı 'u 
IÖ<\i4lere yer .. rlldl: 

"Faşizme kUlI ıüçlert tek bır 
cephtde toplamak ıçın atılaD 
ba.flanıpç adımlanolOı bu ıöre. 
vln ya,amıal öneml Ue karııla,· 
ImidıRIDda kolayca a,�151 I .. 
reken nlteUkıekl eOlrUer yüzün· 
den daha lIertye löliO'iiemeıneol, 
hattaların, aylAnn kaybedlırne. 
kabul edılebılecek bır durum de· 
Ilkllr. BUlmsel ... yallst ıüçl.dn 
tak bır poUlik m.rkez etrafıDda 
bIrIeıdrtlml. temel hodeftnln 
IiOlcel ı .... ItItrInID yertn. let1ıll. 
aıednd. karıılatılan olUmauzlUk
\ann iiirüp lIIımeol kabul edllıbi· 

lecek bır dUNm deRlldir. Bqlıca 
mücadelenin Kenel çıkarlanru en 
önde tubna Ukeslmn Itnken ye
n bulamamasından dolan bu o· 
lumlUzluklann maliyed çok atır 
olmaktadır. 

"Halk dÜfmanlannın empfl'
y.uSl merkeılerle .ıkı bir lıblrlI· 
Rl lçlDde adım adı::! pıı,drdlkle
d saldınyı püskUrtebllmenln ıe
reklerlnl, varolan olunuuzhalan 
&Iderrnek ''e yenilednln ortaya 
çıkmasmı eıııellernek ıçın en bü
yük titizURl ıöstererek, zamanla 
yon,ı kazanabilecek bır luıla ye· 
rine eetirme zorunlulUCu üzerı
mlzdecllr. 

''Tirklye IIÇI Partisi Ba,kan· 
lık KUNlu ıçınde bulundulumuz 
ta.rlhsel sınaVln soNmluluk ve 
kararWıtl ıçınde olmanın ÖDemi· 
ne bır kez daha I' .... t etmeyi zo. 
NnlU bır lörev sayım,tır." 

TORKİYE ıŞÇı PARTISI I LÇE KONGRELER! SüROYOR 

r.ı .... ayaıda bet_ �kI,..llçI '_1Içe .... pdai d ..... edi,.". �kI,.. ı,çı ._ ea..ı M .. kalad .. yO' 
..... oçı-.,..po,lIçe ... ...-_.,..t_ � .-. 

.... bIIP,.. .... , ilçe ... ..--' ııı,..ılok ç .... _ doprl<Ddlftlyor,....ı _&ddalala ....... dd ı_d ... 
.. _�.pord .-� ... IaoaIat_Içla_''''-_'''''aIad . ..... luy<w. 

• 
TMMOB GENEL KURULU ... 

Olumluluklar ve ııkesİzlıkler yanyana! 
ANKARA - nırk MlheDdIo 

.. MIıııor Odalan Blı\IIl'ıı1D 25. 
G.ııoI Kurulu 2 4-25 Mayss'ta ya. 
pıidı. YodI yıldır TMMOB Genel 
ııaı-ııını ytIrOten Toomaıı 
OaUlrlt, yapbllı aç" k_o 
aıyii bu _ SÖ"" bora_-
ıııııı. ..... k mik:ado..,.1o doyarı,,
nıuuıon __ ını açak1adı. 

Genol Kurul, millıll1d1o .. mi· 
rııoıIonn doaıolaatlk rııIICOdOIOIO
rı ... oylom blrllJlrılıı o .... ıunıı
aaı ıçın umut ...ıd bır plal
roDD olurlın ..... puplann bu 
blrllJln ,...-J önamlal herilz 
ItnraJamodılıJannı da IÇII. Çı
_dı, D_i Mlllıtadlo ... MI
aıUIOr Onıbu, .... _ .. ....,... 
,....". Urtl ay\iiii bldJlIlllıı
,..... ne kııdar ........ old ... 
....... .. lıIII "NfIIJ"'- .. 
ilicaUM lıIqa rııiiao_" tıo
..-..ı ile dmaııdı .... 1IIJIIIIa. 

dıllı b""üıIe bır kn ıiabi (ÖUr· 
CIL 

DnrInıCI Demomllk BlrUk 
GNbu oözcIlIort, bu tevutanndan 
ötürll ddcll bır biçImd . .... dr· 
dlklert DnrImd MUbondlo .. �U
marIar Gnılıunun, 29 Niaan da 
domomtlk ııtıçlortıı yılııısa1 ci\
nıalt hlzulılı\anm DU. proYok. 
otııııı.rinI .. oda knııpo\orIndo 
nud ilkesiz blrUkl .. JI04IDdo ol
ciuklaruu da beUrttIIor. 

Daha ö_ UIIı. Çapıııda Do
mokDII ıçın BlrtIIt, Bırnk Deya
""ma, Domokratllt M.knlyal
Çu., DnrImd Demokratlar, Do
mokDII Mlmdoloolııdo Bırnk 
INplanyll oI ... turulaD .. oda 
tonpwlorlııdo LıUYIIk do_k sö' 
!ID bIrU" bblm" olan Domaiı· 
ıaUIı SOL .... Iıu IM, �, Ay
daıiık &ibi prIc:I-raııat yo)'iii .... 
.-. YO)'IIfOIanııdO -
bu blıllltloıı ""*,,,ıa. DeaıoIt-

ralık SOL pubunuD TMM OB Ge
nel KunıluDda IM D_I Mıi· 
hen'" ... Mımar pubu ii. hiçbIr 
ük.. olmayan .,çld ...... malar 
sallama YOIUDU uçtiII löriUdü. 

TMMOB Genel Kunılu, do
mok ..... ;lçlertnln blrUllaln ul· 
laııırwında bır platform olmanın 
tilellrıda, k'DdlDden beklenen ii
I.ri yüItI.n.ınedI. Bu oluırıouzlu· 
la kaı'1ın, oynIıklann karıılıklı 
kutuplaımalanı cl611Üf1D.m •• nI 
da olumlu bır nokta olarak do
"rIoDc!Inn.k .... tlr. Bu olum
Iuluk, SlA')'I, IMF'yl, NATO'ya 
.. Anayaaa dellılltllkl.rln. kar
İİ orıu ta .. r alıııabUmeolnl do 
_Iladı. Söz alaD dolepl.rtn bU. 
yiiit blllUmilnüıı do d.mok ..... 
ııtıçtonıııı blrIIll kODUlUDdo 
olumlu yakJatımlan, TMM OB 
çaba altıııda IIqIltltn... ..... 
h ........ mımarlan ...- ıÇın 
uırıullarıdırdı. 

••• 

Olimpiyat Siyaseti 
Söz ıdml bundan 50·60 

yıl sonn çocuklar ,öyle ml 
diyeceklerdir acaba: 

". Yakm ıeçmı,tekl ,anh 
rcdad, öyle kahroman, öyle 
e.ur In .. nlardı kı, 19s(} Moı· 
kova OUmplyat1anna katılma· 
ma kınn aldılar! . .. " 

Ve ondın mnra, o ",anlı 
ecdıd"ın Ilm ıelınıerinin fo
toRrananna bakıp. örneRin 
blr Slieyman Demirel'In, ör· 
n'lin bır Alpulan Türke,ın, 
bir Bayrettin ETkmen'n ve 
bılelimle "kahraman"ın fo· 
tolrallanna bakıp bakıp, fÖy· 
Le mi ,,"eneceklerdlr; 

". N. cınpver adamıar· 
m14 binder! Baksana.! Yüzler
dekl temlzUk! Gözlerdekl k .. 
klnUk! K"lar yay, bakıılar 
ok pbl!. . .  Alın açık! Çene 
stvri! Burun anlamlı! . . . " 

Belki ÖN çocuk atılacak: 
".Vay be!" diyecek, "Ba,· 

kan Carttr, katılma! demi,. 
bunlar da lözlertnl budakten 
ıakınmayıp. olur, kablmayıı! 
demi ,ler! " 

Belll ml olur! Çocuklardan 
blrt, Siieyman Orml .. ı denen 
",anıt ecd.d" parçasının ha
yat dertDUklertnl .... tınnaR. 
koyulacakt ır belldde! Ve 1964 
yıUarında h.nüz AP GrDel 
Safkanı seçUmeden önce An
kara'da münteşlr Adalrt ıaze· 
telinde O'nun kamuoyuna su
nuluşunu bulup okuyacaktır: 

lt. T�k.lyc'nln plt halk k.Dt
kkri Sı.Jryman Ocmir�n hcata SI· 
yu! bir ,ah.lyet oluak t.aıumayor· 
aa cb, T�k t, hayatı, ıu'' yat.ı. 
run aaha1an. rab.MI muhltla'. bU
haua ıatuWnl yaptaktu man 
mn'Cut lJcUcrini I' m6Ducbc1lco
riyle biııbltiin arıtmtıtı Bhlcılk 
Amerika, Batkan Joh,.on dahil, 
bütim .yui mch&fU \'c bOYWı. it 
mllıtttaderi bu tatan", yiikack 
blııp1I w )'apalaam çok yakm· 
du taıuyor • .  " 

M.s. 2030 yıUannın çocu· 
tu, bu ",anlı" alelU okuyun
ca, O'nun hayatına biraz d&ha 
merak sanp, AP Genel Ba,ka· 
DI olma artLeslDde n.klye'de. 
kı Mobil ılıked mudürlertn· 
den "Ostad-ı Azim" Nealet 
Eıeren'dan rnason olmadıRma 
dalr akıılı sahte heleeyle O'· 
nun zirveye tınnanı, öyküıii
nun ıen&lnUklertne varacak· 
tır! .. 

öbür çocuk da AlpaslaD 
T .. k,,'n ya,amına merok 
,ardı diyelim! 

1944 'ltrd.kI ı .. tepo ka· 
yıllanodokı "Iyi hal" oIellie' 
riyle mina v. ehemmiyet ka
zınan bu yaşam öykÜlÜ1iiı, 
1961'lerd.n IlIb .... n CIA ka· 
yıtlannda .. naınle,dRlnl, 
mklye'detl elnayet Ihale ve 
InflSlyla dalplandılmı ,öre· 
c.k. muhtemelen dtreyecek. 
kuıku yok ki haykınıcaktır: 

". Ne ml16y.tçl, ne de· 
mökraalya yLnkten ballı a· 
damm,,! . •  " 

Ama 2030 yıllAnnın çocuk· 
lan, 1980 Moıkoya Olimpı· 
yaılanna katdrnama kararının 
.Iındılı o TUrklya'de, bunla
nn ıklıdannda Adnan Ka,ıkçı 
ıdındald ulual ........ oI\ah tüc· 
can bır peze .. naıD Baıl>akaı> 
hk Konutu'ndı h�nü kabul 

lötdüIÜllii v. kondlllyle lıblr. 
alllörüımelmnln yapıldl"DI 
.... tmp bulacaklardır .Ibet· 
te ... 

Türltl)'l'nln "miliiyatçi" 
• maIannl aııar\cen, Iıln Içine 

. 

Cırter1&r1n, Kqıkçl'lann kı· 
",ması ne yapalım ki kıçınıl . 
mız, dm oldulu IIIbl buım 
de. 

öyle olmasıydı, 60 yıl lOn
ra buıun, Damat Feritlerin, 
i naıUz Kimil'lertn po.terlert. 
nı evierimize IsmamlZ ıerek. 
mez mıydı? . Onlann ,an.ız.. 
hRı, blılrnama ka.ran ıtıcak· 
Ian bır oUmplyıt bulanıamı
lan mıydı o ıUnlerde? 

Ollmplyatlar bu y�, belki 
de her umınkinden dahı ın· 
lamb ve ımkrma ıeçmele a· 
daydır. Oamplyatlarda bır a· 
raya Itlen evren.1 k.ıd,.I'" 
.portmenllk duyaulan, bır 
yabancı saklınyı' yaralanma
La çabı�dıaı bır dönemd. I .. 
tomurcuklar venneRe &dıy· 
dır. 

EmperyaUst.kapltall.1 dÜD' 
yınm, en çapıçul ve pate� 
kuanl yöntemlerle aRabebab. 
lıru RinI",eD ABD'nln ollm· 
piy.Uar kODUlUndaki .. ncılan 
1972 yıllannda baılamııbr 
asıında. 

1972'de Ftderol AlmaDya' 
nın Münih kentinde yapılan 
oUmplyaılarda ABD, Sovyeı.. 
I ... BirURl 'nln ardından Iklnd· 
UII .. llamllb. Ama o oUm· 
piyatlann en çarpıcı yını, De
mokratik Almanyı'run r"kı
n,ı Idi. Ftde� Almanya 'da 
yapılan oamplyaUarda De
mokratik Almanya, Federal 
Almeoya'yı ıedde bırokarak 
genel aralamada üçimclllilü 
alıyordu. 

1976 yılında M ont .. aI'de 
yapılan otlmpiyatlardal. De
momtlk Almany. bu kez i
klndllkte ABD'yi rahalsız 
rder hale gelmlıd. Allına ba
kılıısa Ildece Demokratik AI· 
manya'nın deRII, bUtiJD sosya· 
list ilke sporculannın eenel 
bl1a.nsıydl ıöze çarpın ve 
rmperyaU,tlerl rahatsız eden 
ol.y. 

Maırtı v. caırttlu o za· 
man ba,lamı,b. 

Neydi? 
EIeDdlm apo .. ılyuel ka· 

nımıılı! Bu lidi,le oamplyat. 
lann ıel� teh!ktd. lcil!" 

1972 yılında bqlayaD bu 
moyveımeledn basında da 
}"f:r almasına ne demeU? PUL 
unutacak mıyız o pleniıki 
ıazeteled. 

1980 Moıko .. oUmplyat. 
lAnnın tehllktde oldulunun 
bundan dört yil önce söylen· 
miş olmasına ne dır.nli? 

Sebep AlıanluD 'mıı!" 
SlzJ.r dn, II.m .nem! 

Bır 1"1. ltı kuı: Bır yandan 
AtıanılıaD olayını Çarpıtaıalr 
!Öm .... ek, Itlnd. _yalld 
... temln dalplar haind. ymi. 
ye. vi ko"n baıanlannı tl· 
tabma uydun.ıp ıölltlemek! .. 

Biz. I .. ..,. . • .  
ABD G.nelkurmay B"ta

nı Hi.i'ıiyet ,ueLellnd. yer • 
iaa domodnd. bundan Ikl ay 
önce !Öyle cIlyor. 

". T .. k oaltmnln 'Salol' 
d.yi,ınl unutemıYONm .... 

Kore'dın bu yına hıp ayna 
dolandıncılık. Ko ... ·y. &akor 
&önder! 

Pekl! 
OUmplyatıar. kaWına! 
Pekl! 
Ama "Satol", doLol! ola· 

cak . • .  
Ve IÜI.I mtlyoml., .Im· 

plyatlarııı aportmon kardoıl' 
IlnlD yanuıda ... ıçınd. yor 
aloı:ak . • .  

FerhatGün 



ORNEK BIR ÇALIŞMA: 
SORınılUlU .. VE GÖREV BILI'II( i 

Oemok�j mü�delesi. işçi emekçi sınıflı"", demoktu; güçleri
nin omUZINında yükselecek. Demokrasi gflınndOl ÖfJütlü her meslek 
kuruluşu, her kitle örJütü kendi öZlil"ı .Ilanında" karluırak demokrasi 
mOcodeleslne kalktl.rd. bulunduğu ölçilde bu mOcodele ıeliş<e<k, 
ıenıinle�cek, uJere dönüşecek. 

Geçıiğimiz h.tu Tiırk T.bipleri Bi"iği ile TiA"kiye B.",I., Birli�l' 
nin ortıXLışa düzenledikleri Tıp-Hukuk Kuruluyı bu konuda zıdmış 
olumlu bir adım, ınbmlı bir örnek. Kunı/u:y ele ah�n kOnuIM \'t 
bu konulan Yilk�ım bakımından demokrni .uçlerinin önemli kı· 
.. ",mlormd.n biri o!om domok,.,1 mOadel.�ne nW oldu. Bu ku
rul .. yd> işken",ye, y...,ıışı bosktl ... ko,!ı yukselen ses d.mokn� 
lÜçferinin .. �dir. Çocuk suçluiuğu ve diğer çocuk sorunbrı, emekçi 
kodm l."n kilUJ sorunu TiRiy. demok"'; giiçlerinin sorunl>ndır. 
Bu konuda ıetiri lecek bilet çöziimler de demokrasi ,üçlerinin elle
rinde biçirnenecektir. 

Olumlu örM�ini tıp Vt hukuk �anlannd.l Öf'Jütlü bilim emekçile
rinin verdili bu tii' çalışm.ıIM bütüı alınlM'di tqinleştiri lmeli, yıy· 
Iln�r .. ılmıJıdır. Demokratikleşme �çısındın öneml küçfmsenmeye
cek bu kW'lJltI)'I selaml ıyor n yeri mizin tl\lerdili sınırlu içinde çı· 
Iışm�ırındın örnekler �yınlıyoruL 

"ıŞÇı SıNıFı 
VE BrEKÇl LER 

HAKLARıNA SAHIp 
ÇıKMAlıDIR! " 

FqIJt can kınmlannın arttı�ıı 
hayal pohalılılmm, l,ıizUeln yo· 
tunl�tıfı, Dl1ll4tay kanılanrun 
u)'JUlanmadıet, ıınırlı d�ünce ve 
Orıüd.nme özetirlüj!i.iDi.iD dala 
da danıit�dıfı, yotun antid.mok. 
ratik baskılar uYl\llanan 1i.iDü
miiı TiI'kiytilnde bu kunıltay 
daha bir önem kazanınaktadır 

Dtitimce aynnu cözetmeksi. 
zin yapılan aldın/ar eün I'Çml. 
yar kı emekçUerl, biOm adam· 
lannı, bekimlerl, hukukçulan, 
ö,,"ndlerı h.der almasın. Inwıı, 
daha mu du, daha agblth. daha 
... tken olacatı yannlara )'tdıti· 
",n beıinierin beder .. çUmesi 
raıanb d.eııdlr. 

TUm bunlara paralel olarak 
afblt alanında da her ıeçen 1i.iD 
)'IIaclı,ı UYl\lIamalar, yasalan 
boltalama IIIrlı/mled ıınlenmek. 
�r. öm'eln Tam SiA"e Y_. 
DI dettılirme iliriıimlerı tüm at· 
lık emekçUeri Ülerinde ekono
mik, "yooai bir baskı kunnayı 
amaçlamaktadır. Son zamanlar· 
da ııaehk kunımiannda yotun 
bır ,.kilde alama v. yer d.ttıtir. 
melerın ıözlenm" bir dller ör. 
nektir. Tıp bulcuk W,kiii kutku. 
iuz çok yönlıyı. ele alınabik 
Gi.iDiA"niızde .ghkla LLIIIU yasala· 
ra baltııfıınızda, toplumun deel· 
",n koıuOanna klrlm, yual 
boıluklar, yau/ çeı,kller , .. ya· 
.alum uYlUlanmasında denetim· 
lllOkl.. oldutunu 10000onız. 
Öı'le kl; toplumun leU,m"ne, 
bilim \'f tıp aJaru.nda yeniDkler 
olmasına kal1ın, Dlbk alanında. 
kl yasalann bu ıe .. kanlmle .. 
C"eTIp verrmedlli , eıkiditl 'öz
lenmektedlr" 

Smıflı toplumlarda bukukun 
ımır karıktari !Iııclıeı, blOkı ara. 
n olarık kuOanıldıgı yadıına· 
maz. Ancak hukukun bu karık. 
�ri, onun ilerici potanılyelini 
ıörmezüktan lelmemizl ıe .. kUr. 
mez" Toptumu deeıtörecek olan 
IIÇI ıınırı ... emekçlleıln hakla. 
nna sahıp çıkma/an ıe .. kir. 

htanbul Tabip Odası 
Di, Hekimleri Komisyonu 

(Kurultay'a lUnulan rapordan) 

• vtlR UYCŞ 

"IŞKEı\;CE BASKıCı 
I KTIDARIı\; KOLTUK 

DECNECI DIR!" 

Di.iDyum bır çok ilknnd. 
eüciıJü bukı ve işkenceden alan 
rejimier, ezilen vf IÖmUr\Jen 
balkian kirlI Ikddarda kalma 
mücadelelerinin pan; ... olarık 
cıd.rek yofunlaşan ı/ddeta baı· 
rurmaktalu. Baskıya dayınan 
büktmetler. kendUeft}'le ayna dü· 
,imeedI olmayınlann konuşma· 
,ından, yazm.a.wıdan korkanlar, 
<;ıkarlannı kanımak, muhalin .. 
dnl yıldırmalı ıçın .. tamli bır 
.. kIId. tarar ve ı,keneoyo bo,· 
ruruyoda.r. 

G.nellkle anıldıRının tersine 
i4kence, 'ÖZÜ dönırii, ııpık bir 
kaç kl,lnln Insiyatifine kalmı, 
fe}" " teröristJeree" öldi.rilmelt· 
ten korSan devlet cüçlerlnin ın· 
cak onlan y�dımıaIt lçlo bo""r. 
dutu bır yöntem deelldlr. 

-r .. ki) .. 'de karıkollardakl ra· 
ı.kaelan okullardaki dayata ka· 
dar )ıllardır aneelen ItkenceniD 
ıon li.iDlerde "'temle,tltl ve ıor· 
rutama mekanızmasmm vueeçU· 
mez bir unsuru haIIn' leldltt ıt). 
nim.ktadlr. 12 �Iart'tan faıklı 
olarak bu kez ıtkence kentli ıy· 
dmlar yerine ıenlı halk yılıDian 
iızeri.e yotunl .. maktadır. Baro
Lar ve Tabip Oda1annın bum 
toplantılaruıda IÖltardlkI.ri Iİ' 
keDeeden ölüme kadar varan 
d.h",ta dÜliA"Ucü belie 'e kanıt
lann Ibbar kabul edIlmnne raf· 
men, Demlrel hüki.ınetinln Dev. 
leı Bakanı "e Içlıleri Bakan V .. 
kltt Orhan Eren basına yapIıRı 
bır açıklamada "çotu kıt/nın .... 
zaret� kendi kendine ııeıru m· 
lunu dıan Ile yaktıtmı" ileri 
umektadlr. 

O)'a bır çok , .. ri, Arneılkan 
orduııı re poU. kanalıyla leU,· 
ml, bir Iıkeneo .elt/mi ve takno· 
lopslnln "müttaOk ve dAıı" lik .. 
le'" Ihraç edildltını ıÖltarmekta. 
dir. Buıun taker teker yarıdan· 
makta olan SAV AK "keneodle. 
rinln Amerika'da eRiUldlklerl or· 
tadadır. 

htanbul Baroııı, 
Iıtanbul Tablp Odası ve 

TO�löD Iotanbul Şube" 
(Ortakla", hazırladıklan 

bildiriden 

SıK TIR LI 
"�IOCADELE ETIIEK 

Iı\;SANLI" BORCUDUR" 
"F�ist teroruı yaNsıraı dev. 

let eliyle uyeu1anan Işkence yo· 
tunl�makta, evler aranmakta, 
yüzlerce, binlerce Insan aerekçe· 
oIz toplanmakta, kaıalıoUarda, 
Itkence evlednde, lltfınilen Ifade· 
ıi almalı için korkunç ı,keneele· 
re ulratılmaktadır, btanbul Ba· 
roııınun basan toplanlumda Rf· 
IIII.nenler lilyler il'pert/cldlr. Bu 
Insanlık dışı U)'lUlamaJar cezaev· 
lerinde de sürdiiiJmekte, Insan
lanmı.z.a acı çektirlUp, onurtany· 
la oynannıalı tadır . 

"Bu u}'(UlamaYl önlemek, he
pimiz ıçın baıta ıelen bır Insa ... 
lık borcudur. 

"Anayasoyı .e hukuku çlğn.· 
yenıere karşı, onu -her ne paha· 
sma olursa olsun - $Aydınnak ve 
uYfUl.atmak ıçın mücadele etme
U)iz: 

" 1 .  Ceza usul kanununun ek 
3. maddesinin tam UYlUlaMWI 
ııaelanmalı ve savunma hakkı 
çlRnetilmem.tidir . 

"2. Slyau/ nlteUkle Mn lUÇ' 
!ann .anıklan. kolluk lücüne de· 
en, doğrudan .. veıya emanet 
edilmetidir. Göza/tı ıorıuloma" 
ytrütmeye bllh kimselere bın
kı.lmamalı, savcılar t.arafından ya· 
pı lmalıdır. 

"3. A"'kat/ann, ıınallmdakl 
sanıklart. ıötiişmesl mu daka 
satlanınalıdır. 

"4. l\lhıyet, butıirı bunlar ya· 
p�maclıkÇl, tüm yaıııçlu ıaza/. 
bnda alınan Ifadeleri ceçersiz 
.. ymalıdırtu. 

"Şu önemli nokta aslı IÖZ
den kaçmamalıdır" 

"Bitün bu Insanlık , .. hukuk 
dışı uYl\l\amalann kaynatında 
kım vardır? 

TIP-HUKUK KURULTAYı: 

"Hiç kuıkulUz, .mperyallz· 
me b.11ı tekelci tıermaye. Onun 
poUOkISI, sırateji�, takUel. Ken· 
dı açmazIannın ve IOaslınmn ra. 
turASını l,çl lınl(lmlZl \'e emekçi 
halkımıza yıkmak Istil'orlar. &S. 
kılann, zorbalıklann, lşkencele
rıo altında yatan budur. Bu ıcı· 
lu onun ıçın ç.ktirlUyor, bu 
eözyaşlan onun ıçın döktü:rilü. 
yor. 

"Büttm bunlann k&JllSındal 
on.klye'nln lIedd, demokrot .. 
d"Timd ıüçl.ri susacaklar mı? 

"Elbelta hoyır! Bın dera, yüz 
bın dera hayır! 

''NI "'kım IllGnuyodar 
"Bu karanlıRm, bu zulmün Il· 

lmdıtı $On kale zaptedltineeye, 
bUtün bu baskılann, zorbalıkıann 
Işkencelerin hesabının teker te
ker ",nılacaıı ııi.iD ıeUneeye ka· 
dar d. susmayacakl.udJr. 

"V. lnanı)'Onız kı, o kale 
mutlak. zaptedılecek, o hesap 
(ÜJ1ü mutlaka celecektir! " 

• Sc:ıvcr TANluJ 
( Kurulu}" . yoDadılı mtNJm. 6ıeti) 

"SOR (}N LA RIN 
ÇOZOMONO 
HAZıRLA YACAK 
KAMUOYUNU 
YARA TMAUYIZ" 

'Insanı ele alan bilimlerde tak 
yönliı, dıeer bır deyimie Insanı 
'tecrit' ederek inceleme. bazan 
yanılgı/ı, çok kez eksik sonuçlar 
vemıektadir. Tıp-Hulcuk Kurul· 
tayı'nın bir anlamı da böylesine 
ulaocalardan uzak. kalma zorun· 
lutunu kanıllamakbr." 

" Kurultayırnızın bır b .. 1aı 
amacı da bazı alanlarda kendini 

DBIOKRASI MOCADELESININ 
BIR KAZANIMI 

Gi.iDiA"nÜZ toplumiarmda, .. e
lık hizmetlerinin esk.Iden beri alı· 
,�aı:elmiş kUnlk çalışmalarla ı;;' 
rütiiem.yeceeı. Iıileşdrileme)'e. 
<eRi bilim .. 1 olarak kabul edil. 
mektedlr. Toplumlann "e  blr.y. 
lorin .. alı!uıı bozan, onlann be· 
densel, ruhsal ve &Osyal konum· 
!annı betirleyen, o toplumdaki 
ıosy&} ,"e ekonomik raktörlerdlr. 
O halde; .. eblt .onınlanrnız, lo.· 
yal ıonınlanmızdın aynlmayan 
ve ondan kaynaklanan bir yapı 
IÖltareeekdr. 

Tıp .e hukuk blUm dallan, 
kendilerini yakmdan 1\ıı1lendlren 
ortak konularda ıeçtlgimlz hatta 
içinde . 2S·27 �'ayı. tarihleri 
arasında . bır kunıllay Çalııması 
yaptılar. Böyle bir çalıımanın 
ba,latılmlSl önerilı, Bamlar Bir. 
ael eski bqkaru ProrDr. Sayın 
Faruk Erem·d.n leıml,tI. Tıp Tt 
hukuk blüm dallınnm ortak ko· 
nulanm ıncelemenin, bu IONnla
ra yenı yaklaşımlarla <ılımelin 
ne denlı gerek U oldueu Kunıl. 
tay çalı,malarında açık bir ,ekli. 
de oruya çıktı. Tıbbın, hayatı 
UN nan bir bilim dalı olarak, uy· 
IUlama alanianndaki yual dü
zenlemelerin eereklitleı '"I yeter· 
liURI önem kazanmaktadır" Htr 
iki blUm dalı da alanianndaki 
bilimsel ve "'knlk uYIU\amalara 
so.yal açıdan bakmak zonında. 
dır. Bu ıkı biUm daim m en bij. 
yili< meslek kuruluılan Türkıye 
Barolar Birllgı v. Tiırk Tablplerl 
BlrIIgı, bu anla)'lf ıçınde Kunıl· 
tay'. bakmlflardır. 

ilk 1i.iD ı'apılan '1nwıuı öqii: 
du.ıiincnl ve danılllf." konulu 

panelte tıp .. bukuk blUm adam· 
lannea, loplumdakl b .. k�ann, 
ba.sk.ı yasalannm, dütiinme ve ör· 
eütlenme öZliiliiRime konan ya
,aklamı, toplumun fizik, moral 
vf ıosyal yapısına etkileri IIlen· 
miıtir. Istanbul Barosu, Istanbul 
Tablp Odası ve TOMöD ı.tan
bul Şubesi tınCmdan vedlen 
"Insın iızerlndeld psikolojik v. 
fizyolojik ,uea 'lerin incelenme
'I" konulu raporda, özellikle Iş· 
k.neenln tarıhı leUşlmi, ulullar· 
• ... 1 konumu , Ioıın ve toplum 
iızerlndeld .tklleri örneklerlyı. 
açıklanmııUr. 

Çocuk dü,ii:me 'e kiırtaj top
lumumuzun önemli sorunlann· 
dan biridir. Bueün iikmıizde 
ki.ıaj yual defildlr. Arna uYl\l' 
larnoda bu yaak sadeee .mekçl 
ıınıflar Içindir. PIIIJiI olan, lıte
dıeı pbl kil'� olabUme Imkanı· 
na ahlpılr. Bunı karşılık emekçi 
halkımız konan bu yasak sonucu 
Iıunrneyen çoculunu dü,ürebll. 
rnek ıçın çeı/tB yoUara boıvur. 
makta, bu da ana Y,,&mını ye 
ııaehaını "'hdll etmek�r. Bu 
konuda halkımız .. eğitimi, kUr. 
taJın ıooyal bir Incllk .. yon olarak 
arbest bırakılması ve yalnız kı. 
mu kunılu,lannda yapılmaıı %0. 

�I�� �':..����:k �"u!'ı:;;:.��� 
kliı1aJ" pandnde Incelendi. Ay, 
ro ,ün "ölüm hainin a.ptaıımlll 
vf beynin tilümü" ve '11aç, ,ıda 
tireUm v. tükedm ıoru nlarıDm 
halk ııaelıtı '" bulcuk'" yönı. 
dnln IncelenmOll" IIIbI ön.mII 
konular ta�ddL 

.. çlullllu" koDllllt 

duyuran tıbbi ı ... klinınelerle 
yasal tutuculuklar anandaki ç': 
Uşklyt cıdonnenln olaOlDu bu. 
lunmadıRını gÖlU",bUrneklir," 

"Hekimin IonımiuluRu, Tıb' 
da ve Hukuk ta, belki de üzeri .. 
de en çok durulan konudur." 

"". ",nınların çözümünU ha. 
zırlayacak dUşUnJel ortamı, ka. 
muoyunu yaratmak, ollUnı ... 
brrrulk, demokroılk düzen lçln. 
de, eo ISlbetU lÜrfçtlr." 

FARUK 
(Kurultoy'ı 'ç� 

konuŞırwındoni 

"öZGOR HU ... u .... I,:IJLAlR.\1 
BUYOK GöREV 
DOŞMEKTEDIR" 

Hulculcun ıellşmeyt dur. 
durucu duruma dUşmemeli, ayak. 
baRı olmamuı ı ... klr. Hukuk 
kuralla.n toplumsaıı ekono:"'llk Vf 
killtiln!l ,eU,melere OlduRu iiibi. 
bılımsel ,e teknolojik lI.rlemel .. 
re de ayak uydunnalıdır. Hattı 
dIMimd bır anla)'l41a bu leU,me 
ve Ilerlemelerin önUnde IIIlrneU. 
dır. 

"Bu bakımdan ıngür 
çulara ve hukuk bDg\nIerine 
yuk görev düşmektadir." 

"Bu noktada özen ,ö • ..,rilrne. 
:

ür
��ken ytne 'Iasan ölçüsü. 

"Meslek kunılu4umuzu, Hu. 
kukun ıngür öncüsü ve Itici CUcü 
gÖn!VlDi yapmakla yükümlU görü
)'oruz. Bu görevi yapmak ıçın de 
bu tür bılımsel çalışmalarda gc;. 
�Ierimlzl payla"n mellek .e 
blUm kurulu,lanyla işbirURI yap
mayı zonınlu ilyıyonız." 

ATILA 
( Kurultoy Ka,nu,nwiınd.nlll 

• DR. ŞÜKRÜ GÜNER 
TÜ'k T .bipı.ri Bi"IAI 

M ... kez Konseyi Genel S.kr ..... 1 
ıon ,ün çalltmalannda ele alındı. 
Suçiu çocuk kanarnınm yanlış 
OlduRu, çocukıan Illça Itmenın 
sorumlUlUnun, toplum yapısı ol· 
duRu, Illçlu çocııklann kapitalist 
toplumun bır eseri OlduRunun 
vurıulandıe:ı panelde. ıonınun 
çözümünün 1OSfa1 ve ekonomık 
yapınm deRlım"yle mümki.iD 
olacaaı , .. etttlmin öneml ortaya 
kondu. KuruJtayda .yna tıp ve 
hukuk aI.nlannı ortakı ... 1111l· 
lendlr.n konularda 30 .. rbest 
bildiri sunuldu . 

Tıp 'e Hukuk Kunıltayı bır 
bqlanııçb. Kurultay'a IIlIInln; 
katllım, kamuoyu ve bum açı
ıından olumlu oldutunu Izltdlk. 
Tıp vi! hukuk blUm adam/an 
Kurultay'da, toplumun ve bire
ytn .glıklı kalma .e uyıara 
y .. ama konUlUnda temel Inan· 
lık haklannı ve demokratik ... 
tamlerini vurıulaclı. Tıp 'e iiu· 
kuk Kurultayı bu aniamda de· 
malaatı kleım. • .... ımınıw 
ileri birkazarurndır. Bu Çalıımayı 
yapan Türklya Bamlar Birllgı vi 
Türk Tablpı.d BlrIIgl'nln, d .. 

mokraUk hak .e özplükltrln 

konınup ,.aıdriim"', daha ııae· 

Iıkh bır toplum yaratma yolun· 

dakı ,ör.vıednl blr ölçüd. yarın. 

,etirdiRin • •  e rııeaI.k kuruluılan 
olarak d.rnokrall ınUcad.I ....... 
eld • •  tUlılerl bu kazanımı, Ku' 

nıltay ıorıııçlıııııııı h.y.ta .. çı. 
d ....... ıçın yapıiaulı çaılfmaıar· 
la YI öııımllzdeki yınarda tekrar
lanacak ''Tıp vi Hukulı KulUl' 
\aytııı"yla ,uçı.ııdI�DI ını· 
DIYONI. 

Ülkemizin içinde bulunduğu koşUliMd. işçI YI ....ıcç ... YOICIOnınek __ (alınlan lIfÇonIzletdrmenln bır adımı olarak emperyalizme .......... ...... In 
!ÖzcUsil iktidorm Imuı.dığı kölelik .nl.şnwı SIA'ya IıIrwl � YI deıııOICnt bUdIıı allçlerlnln ,.,.... edılmeol dOIıUJtUSUnda iIneınIl adlrnlonn .lıldılı ....... 1 ya-
şıyoruz. TOrkiye Işçi P.rtisi'nin yükselıtiğl b.ğ ımSlılık bayni. dalp CIIIP bIIıIIn yuma clalplaıuyOl. 

SIA'y. ko,!ı müc.dele bilirmel sosy.listlerle bIrIIk1. III I1ft/I Ilerici. demoknt, vu- aDçlerln katılımıyla pnı,leyerek 1WtIy0l. BlIim.1 sooyailIder, çeJIdI 
..ndlk.ıilI', kitle örgüıı ... i, IşçII ... , .mekçiler, köylOler, lII'lÇler biiiiiıı ywt çapında Imza 1WnPanYaIan, mldn .... yIIrGylqler, topianıılar iifıiidiiyOl. Tllrldye iKi ParıIrI' 
nın "SIA'y. lI.yırl" diye yUksel.n sesi, Ulkenin dört bır llrafından yanlular pdrlyOl, II01IIıı ......... haıebdendlrlyOl, Tllrklye'nIn iqiiiiii barı, aDçlerl ...... panyayl ... 
Ilşılr .... k, yenı ve özgUn koıkıı.,d. bulunuok mOca.deIe baynltn yIIkIeIdyorIar. 

SIA'y. koi'jı mOadole, giinUn görevleri açısından bOYIIC IInom.QJI)'OI', bOYUk olanakları da beraberinde pılrlyOl. Şımdı SIA'ya hayır demek, emperyollzme uydu 
olmayoatoz domekıir. Şimdi SIA'yo hoy" domek. llkem1z ıııılık deliklir dlye baylunıak demektir. Şımdı SIA'yo hay .. demek, bır namus bofcucıur, erıeIennıesl 
mOmkOn olm.yon bir yurtseverlik gör.vidir. Bütün Ilericiler. cIonıokrallar. yuriiowrier SIA'ya kafiı rrıiic:acioieye etkın _ koliimalı Ye bu kölelik Mlapnalın .. Med. 
ler'de reddedilmesini soğbnulıclırbr. Bql.lıl.n hanlceı, eqıeryaIbme balımlıhAın uydu'" ve k61ellk ilitkileriyie peklJdrllmesinln önlenmeol lıarekeddlr ye ı.u 
mOmkOndUr. 

MümkOn obnı gerçekleştirm.k, SIA'ya korş. miicacioieyi ytlınu.llqtırmaklan, yaypılqtırmait .... pçlyOl. lI01IIıı blllmıel lOIyaIistler, Ilericiler, demokradar 
yurtsev.rl ... bu bllinçle SIA'nm reddedilme�ni .. �aıııaIodırlar. • YÜRÜYÜŞ 

DOZCE: 
CHP, MSP ve 
PARLAMENTERLER 
GöREVE ÇACRILlYOR 

'I\Irldye'nln dört bir yanmda, 
II II, Ilçe Ilçe yurtseverler ABD 
Ile Imzalanan SIA'ya kölelik ID· 
laşmasına karşı ."Ierinl yüksel . 
Uyar ve bu anla,manın Iptal edU· 
mellnl öneriyorlar. Düzce'de TIP 
Birlik Dayanışma ortak bır bildi· 
ri Ile IıIUelerı SIA'ya karşı akdr 
mUcadeleye çatırdı. Gene aynı 
örıUUer SlA'yı pro .... to eden 
kartpostallan, genış bir katılırm 
"Rlayarak parlamenterlere, 
yöredeki CHP, MSP ii ve Ilçe ör· 
giiUerine postabyorlar. 

ISTANBUL: 
BINLERCE BILDIRI". 

� !atanbul ii örıtlllinlln ha· 
zırladıRı "Vatan Topraklan Sı· 
tılık Detlldlr" broşüril binlerce 
Işçi ye emekçlye ula,brılırken, 
Gene; öncliler binlere. blldlrl·ba· 
&arık daeıbrnırıa b .. ladı. Birçok 
.. mtta 'lUrklye "çı Partililer 
otobinierin ıçınde ve duralılarda 
hükümetin Imzaladlfl kölelik an· 
laşmasının lçyüzünO aerglleyen 
konuşmalar yaparak tUm yurtse. 
verleri bu anlaşmaya karşı mUca· 
doleye çatınyorlar. 

ESK1SEHlR: 
ÇIFTELER VE 
SEVlTGAZI'DE MITING! 
ORTAK MOCADELE 
GELIŞIYOR". 

'l\lrlılye işçi Part\si Eskışehır 
D ör;ıUinün hazırladılı bildirinin 
daeıbm! .... rk.n�, TStP, Bir· 
lik Dayanışma ve Devrımcı De· 
mokrot!ann ortakla", hazırla· 
dıklan pullar kentin tüm alanla· 
rına yapıştınlıyar. Kentin duvar· 
ian SIA'ya kanıı yazılarla Risl .. 
nlyor. Hamlanan ortak bUdirl 
rnelnl �, TSıp Imzası ve BD 
Imzuı lle ayn ayn datıWıyor. 

21 ve 28 Hazıran tarihleri o
de ÇlCleler ve Seytt"",ı Ilçeı .. 
rbıde bWmsel sooyııUstlerin ön· 
derllRlnd. mitlnı yapılacak. 

BALIKESıR: 
CHP VE MSP 
ZIYARET EDILDI 

'l\lrldye işçi Partili 'nın öncü· 
IUttlnde yürüUilen mllcadele top
lumun tüm kellmlerlnl anyor. 
Sendikalar, demokratik Idt/e ör· 
;ıUed, pnçUk örııtiUerl OI'tak 
açıklamalarla köleUk arıIaımalı· 
ILI karıı direniyorlar. TIP lı yö
neticileri CHP .. MSP ii örlÜt. 
lerini zlyant edt",k, vıtan top
ra/tlanııın sıbfına karıı çıkmaya 
ı;a&ırdıIar. ller ıkı parti öraUtU de 
birer ...... zlyanUe oriaiı mUca· 
do .. oIuıaitIanru tartlııcaklannı 
blkl\nlllor . 

MUCLA: 
BIU�ISEL SOSYAUSTLER 
GENÇLER, EMEKÇILER, 
E L ELE! 

ıs Mayıs ;ınO TIP .. BIdIk 
Dayanışnıa 'nın orialdqa YIlP' 
tıklan miting kalabohlı bk 1tçI, 
emekçi klUeslnln kaldıaıı ile ..... 
çekleşd. Mitlneta TIP •• BIrIUı 
Dayanışma tamsllellorl bR ko
nuşma yaparak SIA'D1D neldodJI· 
mesl ıe .. ktlttnl bellıtlller. 
GençUel "'msllen kOD ...... Genç 
öncülü he 'lUrldye·cıe.ırun
gençlerin SIA'ya iıaqı oldulılan· 
nı belirterek kölellJı aııiqmuuu 
laneUedl. 

ıZMIR: 
ORTAK MOCADELE 
YOKSEUYOR! 

!amlr'ln UIm Uçelarlado yay
... bır .. kIIde lmIa kampaıı,.. 
�WWyM. �, � •• Bk� 
Da_'nm cırtakiqa YUrII\O 
lI1kIerI l ııııa iwııpuıyaa bltlml ... 
d. oriaiı bir delepayoDla Seııalo 
ye Mlıello .... 1WıIanYIa CHP YI 
MSP Geııol � 1JI<Iıı. 
ceit. Aynca Ep Uııı..nıı.oı III· 
nllm Uytleıl bu kODU)'Ia iiiii 
OIanIı ımı-a_ lııııa toplaya. 
nit .çıldama yapaeUlar. TIP .. 
�'ID oriaiı IıuırIodılılan blldJ. 
riierin dalıtunıııa .... laDdı. TM' 
bab YI MeDImID 1Içe_ mJ. 

MANISA: tl", yapmalı ıÇın ........... nır. 
BlUMSEL SOSYAUSTLER1N Idye "çı PutIoI'De uıyöııetlııı-
öNDERLICINDE WING! ce pnlıçe &öafeı'llmedtn 1zID .. 

"Kölelik anlaşiliiii SIA'ya ha· �At:U '  yır" ... Manba'da yı.aaıUJlyor. . 
işçiler, emekçiler, UIm yuıiat- MiTINGLER, 
verler bWıruel &OSyaIIatIorID 60, PANELLER, 
cülURUnde 30 Ma)'ll ..... U mili... GöROŞMELER ge katılıyorlar. TIP .. BIdIk Da- · ". 

yanışma'nın öndedlllDd_1 mi- SIA 'ya lıaql �1IIeıı ıııILC:a. 
tlng Manl.salı YıırtIIftIIIr\D SIA' d...ıD bır parçeaı lıIanIı K_· 
ya kanıı oesl.riDi y\llıMltmllI yo- t1'ndo ı HUInıı � TIP .. 
lunda bir forum oluyor. Birlik Dayaıı"ma'ııııı dlllaııley. 

..ııı.ı bir puıel yapıla_o 7 
� HuInıı'da .. ..... � .. BD' 
YASAKLAR DlD öııdWlUDde bır ıııltıııc yapı-
ORT AK EYLEMLE Jacak. Bu mi� .ııdIbJar YI 

kllla ö,.utıod attif bır tekIJdO 
KlRlLACAKTlRI dellıekllyorlar, CHP KOCMII U .... 

'lUrkiye "çı PuIIaI'ııID 1 Ha
ziran günU kapalı aaIOJı 1cıpIaıı1l· 
sı yapma \staRlne akJJIIaellıııı:e 
ızto .erUrned!. TIP, TSıP .. Bır· 
lik Dayanışma 'nın oriaiı ııu.ta. 
dıklan bildirinin daııı- ... 
varn edlUyor. Aynı lDııUJUtIar iii
nlş bır Imza � da 
b .. ladılar. 
BURSA: 
8 HAZIRAN'DA 
SEMPOzyınl! 

Buna'da ııenlş 1dIIIIIra ", 
bnian bildiri daRı _ ___ 
da duraluaınadan .... 1IIIJw. 
SlA'ya kirlI yürü .... .,..... 
8 Hazlran'da bilimiii ..,....... 
rln öncülOğünde Y8IIIIiIak _ 
pozywn Ue devarıi .... 

ÇANAKKALE: 
7 HAZIRAN'DA 
MITING! 

StA'ya 

nımhıIan ile YaPıIaD CIlditIM 
olumlu lOIIfIıbıı CHP U y&ıell
eiiori porIaıııeDtodaId ppiaıııwı 
kcııııı ile bıuiıuı dotraJluaıııdıı 
bonItet ..ıe..ıııonıı beiirttiior. 
81 Ma.,. fIDII ı. Geııç öDdIJI. 
\ir GobIe'do ıııllIDI yapocülar
dır. 
HATAY: 
CiiPVE MSP'NIN 
OLUMLU 1VI'UMU 
SEVINDIRIaDIR. 

SIVAS: 
KOY EMEKÇI LER! "SIA YA HAYıR! " DIYOR 

'l\lrlılye "çı PUtIOI S .... Merkez bçe ÖrıWi StA 'ya iıaql aWıı 
bır kampanya lilrdiriiyOl'. Savunma "blrUgı adı aitırıcia yapılan kil
lelllı anlqrııumııı neleiDI talep edtD lmIa kampanyw lıUYIiı bk D· 
iii vi katılımla cinlID ediyor. Toplanan binlerce imza SeDlto .. M ... 
ila Bqlraıılıldanııa IIetlleeelı. MerklZ bçeyo balllı birçok köyde SIA' 
ııııı lçYUZUııIIrı arıIaWdı&1 acılıbel topiantııan yapıcıı. ıs Ma.,. aıııııı 
NaIIı köyUııdo "tn .... BaRmımIık" mıllııci yapıcıı. M1l1ııp TIP 
Merlın Ilçe Bqkaııı CmıaIetııD mIDd •• Selınlerl ÖDlr Şe _ _  
kOllU'1IlI yapuak. 'l\lrlılye'cIeIıI "çl .. omoItçl ldtltlorlıı emporyaiii
miD oywılanııı ıı-catmı, bu _Dıa de m'ya hayır doddiiiııi 
beIIrtUIIr. Y.pdaıı bu açık .... topiaıı_ Akpmar, NaIII, DawJ. 
alan ye KaıaıO,IIIı köy muhtadan do birer kODliflili yapuak. ,-. 
110 bu lıampanyayı &öDIIIdoD cı.ı.1dedIkIcIııI ft SIA'ya lıaql çık· 
LILIDID bır yurtanodik cıı-ı oı.ıuaww boIIıtlller. 

ABD ile lıııZaIanaD kölelllı aııiqıııuıııı ..... ıuıo odoıı blıılıno bll-
diri, sı ... '. boIb lLçeIOnIO dalıtılclı. � ...... IZ bçe 1lrJIIIiI 81 Ma· 
.,. aıııııı _dllıa .. klllo iqitIedyle � .. CHP'deıı do ııo..tma ... 
1anııııı çeiniı okı"'" bır kapob ...... lopIaıılıa yapacak. 

. 

CEVAP VE DüZEL TME 
DaPılaIıı 17 &JIII 1'79 -a. 

- ,  .... _ """'"' .. 
fOtIn -.ıı" ........ iic ,.,.... 
.. _ ilc ,.... .. lftIn'daa 
- - _  ....... -
.. - - - - -
_ .... ' . .. 3 _ -
... _ ... ..... .. _ ıı.  
4OID - - 
....... 

.... .... 
ı- _  

-



IşÇı _rının cıttlkçe giıçlenen dlmılıl tum ıleriCIlere 
gerç.k bır �ç ve cllrenç klYD"ltI olurken. hiç icuıtu .... ö .... 
mIlzdekl cıınıerde ortaya çıkacü daha bilYIilt ... zorlu ıınnlar 
ıçın 6u1Uk1 . .... dikal ılanda bupden ) .. pılmuı coret.n ha· 
zırlıldar da ıını! bllinçti l,çU.rin en ÖDemIJ ıorunlan olarak 
karılıDIZI çıkıyor. 

BueUııkil Lo< kOfUlIar altınde DISK yöneııml 7 olatan 
erken cooei kUNI kıran aldı. HIç t",klllllZ ZONfID kotu11ar 
DISK'1n yenı dönemde deha �çii bir yôııeıım. kıw,ınuını 
da ZONnlU IaJmattadır. DISK ıçınde hiçbir �banı kalmam" 
bupkO Yuni� KUNlu'nun örgUtıi yönetip. yönl ... 
dlrrnedekl aczl ortode. Kimileri bır deha tpri dönmernek ilure 
.. ndıkı yöneUmlerlnden uzakIa,tınımı, ve hat� kimlii .. ndi· 
blanndan onur kuNlu brariarı Il. atılm" kl,Uerden oI",ln 
bır yüriitmt kurulu Ile DISK'ln yönetUem.yeceıınl lÖytemtye 
boe tp",t yoktur. DISK'ln bir konereye tprekılnlml vardır. 
Ama 011I1 bır konııre? 

Önce bemen beUrteom; DISK 6. Gen.1 Kurulu "t.k tip 
tiizük" karan almıı ve.n ıeç bu yılın (1980) NIan I)HOCIuna 
bder balb MmdIkaIanıım bunu kabulüııü tut kOfmu,tur. G ... • 
çekwn de NIan lODuna kader ILIm _ndlkalar wk Up tüzüi!ü 
bbul etmfk ıçın konıırelerlni toplarnltlardır. V. DISK'1n ha· 
zırladıfı lÜZÜIiI konııreleriııden IIÇIrml,lerdir. Ne var tı. 
DISK', batb _dikaiann bır bÖlllllJyIa bemen tamammın bu· 
rOntD yönetımı ve DISK del.payonu eotl antldemokratik tü
züklenı ronı bellrl.nrıılttir. Bunların lçIDde Genel·4 (ibi bır· 
ıt.I IıociltlDlD öııütlorıme. yen! tiiziilt ..... n uYlun oIdutun· 
dan, ytnl tiizük .ncilka yaPllUlde esaslı bır detı,iklik tptlmı .. 
",.kWdIr. Ama dlteria1ııln bugünkü yön.tIm .e d.lepayanu 
YOnI tiiziit. lönı yapılacü konmoJ"" önemIJ ölçiide delil· 
mey. 1D11ıkumdur. Bunların ıçınde .. dece Sosyal·4 y.ni tüzü· 
I' uyrun bır tonııre ylptbOmtıtlr. Bu • •  ncIlkalarde Çllışma ve 
.. cilkai mücadele anIa)'lfının ııplk bır ıÖllerge. ola re"klr. 
Kıaca DISK yönetıını erken renel kurul kıran alırken. 6. 
konıırenln a1dıtı karan k.ncIl yapıli içinde. hiç delu.. kencllnJ 
bellrlayecek konııre yapıli içinde yqaına reçlrememlftlr. 

• yavuz ünal 

DİSK 

GENEL KURULU'NA 

DoGRU 

(1) 
7. Genel Kurul'ı rı-o bu nedenle 6. Genel Kurul b· 

rarIan .kıit uyrularırıııt. ya da amaCIDI uyrun bir blçlmd. uy· 
ruJanoınamıtm. 01lC. bu noktayı ııptamak, lOD1'I da ned.nI 
!rurIııde duımak "",kır. Bunıın nedenlnı .uııcllye d.k yapılan 
konmoJerde re1ltrnekte ve piçlerırnekte olanı comek bulabUJ· 
ıiz. DISK tabaıwıda rellfmekı. ve tıüçlenmekll! ola.n ııırııf ıw. 
ketlcllr. Gl_yı. çökmeye duıan bt. sını! �macııı "nclltı 
büro_dir. DISK .. ndIkaIon ıçınde re1Ifen bu 1Ü.reÇ. wk Up 
tüzütün yqama bUlüniiyIo lI'çlrDtbnmtllyl. buPkü �Ier 
delltl'llnl kökilnden d.tiltlrebl1ecelı bır po-yel taıımakla· 
dır. KImI ömoi niyetlerin )'IIJLIIILII. erken rentl kurul \wm. 
n .... eI olarak hiç detU. ılrncIllik bu ..-.. etldn1leını anırla· 
mıılır. 

DISK'ln bueUnJdl yön.tImI. 6. Konııredekl taruiaruı 
DISK'ln bütünlüRüni! cözelmey.n. IlNpçu •• hatta turlyed 
anlayı,1arının bır IonllCll olarak ortaya çıkm'4b. Bu yönetim 
altınde Ç'IIW deCalar �eme II'I.n turıyıı "'tılmıeri bu ko
nude ",ç.kten Ilke U bır mücadel. wr.n bqta ThrIr.lY' 4çl 
hrtW ıooeiika yöneUdIorl ve mlUtanlan olmak ÜZere. öwtı ii. 
nıf ılJçl.rillCl durdurulmu,tur. 

7. Genel Kurul·un. beUrleyecett y.ni yön.tIm ıçın bu 
k ... lI'çınl,too alacalı UJC don, DISK yönetiminin tabınınde 
ıeOlon ııırııf haıek.tinln mücadele ve öncöıWerin. ahip olabU. 
meddir. Bu anlamdı ceçınlıln lıaata1ıklannden kurtulabllmoli. 
dır. Bu konude ,lmclld.n ,üpb.ler yara�n kimi Piflml.r d. 
vardır. Bunlardan biri Gıde·4 Yunitme Kurulu'nun detltUrU. 
mOlidir. Kontıred. yıpılamayan. GYK lçlnd. yapılm"br. 
Yenı tÜZWt yok .�. ell<I lüzüCe \lÖre keyfi yonımlarla �m 
bır any _ l.rçekl .. tIrtlmI,tir. DISK Genel Kurulu 
ö�.nde. bÖYI' bır rlrifhn. hiç ku,tusıız DISK yöneUmlnd.n 
haberlız II'rç.kle,ııra.ııındl. Aynı anla)'lf DISK Gen.1 
Kurulu'na de yaDıIblıra yenı .. çoecek yönetim. deha zor 
koıullar altınde &irdUrtilecek mücadele ıçınde burıınkü yöne. 
lim kıdar bII. ıyak� kalamıyacüm. DıhIII hem DISK'ln ve 
hem de balb .. ndıkalannın örgUbtl büWnlUgünü koruyabilmek 
bııhca """nlarden biri olacaktır. 

Burun ıçın oorumluluk v. cörev DISK'1n ve DISK'ln en 
bUyIit oendlkuuıın Genel Batbıu Abdullab Battürk'. aittir. 

BUJmael loıyaUIt har.k.t .e öwkl Anır (Uçleri. bu konu. 
daki UJc.1l ve kararlı bir mücadeleye azlmUdlr. 

YU"OY05 J HAziRAN neo . ,  

�/�el/ere karşi 
� sn/nn eylem biriig 

Fıılzm tezpbç.ı .mperya· 
uzın , .• lıblrUkçlll "'k.id bur· 
juvul II. demokratik hak v. öz· 
�ukl.ri koruyup reUııırm.k 
ıçın mücadel. eden i�çi .. nıb. 
.mekçl kitleler ve tüm demok· 
rui lÜçlerl aıuındakl kup tıün 
g\ın yenı boyutlara uilşarak. yo· 
tunlaşank devam ediyor. 

T.keOerIn toplumun büyük 
çotunlutuna karıı yön.lttiklerl 
.konomlk·pollllk·ldeolojik III· 
dın • •  n bııta liÇI sınıfının örgU� 
tü ktllınlerl olan poUııt v . .. ncil· 
kal har.ketleri Uzerinde )'Otun· 
IIfll1lk�dır . •  

12. Mart �ön.ınlnd. blflatı· 
ia.n IDI)..ıı.t parti bpttma yo
lunun yenıden açılmaslDdan. 
.. ndıkal haıekeıın .Uci kolunu 
bıt!ayacak yasal ıIiunl.melere 
kadar varan; buJu. terör, dna
y.t. toplu Iıı.n çıkannalar. lo
bvtl&r ç .. lUUJll ii. bu saldırılıır 
JOmUtlamyar. 

Geçııeımız tıarta. IIÇI JlIIırl· 
Dm sendlka1 mücadele alanında 
ıçın. ",o.n dön.min nltelWeri. 
ni. cornierini deha neU .. tIr.n 
reU,,,,,I,,, Ile reride bırakılde 

lıunabnun yilkünü berıtın bl· 
Lu daha I,çl sını!uun üitiin. yı. 
kıbllmek ıçın besap ve wrtlpler 
Içersinde olan işbirlikçi wkeld 
burjuvazinin .n ıerid.saldırgan 
kesımının wınslldlorlnden MESS. 
"lokart UYrubmaIlDI" ,.çoece. 
eı II!bdldlnl ııvurank saldırılann 
yotuıılqtınlacaeıDın ı .... ııci 
vercll. Ylllt melalurjl l,çUerinlD 
mücadel.ıı deha zor kOfullara 
ItIlmey. çabalaruyar. Bu IÇıkla. 

.\HMET :-lA LBANTOGLU 
mayı llk cevabı toplu ıırevteri kı· 
rarb bır .eklldı ııiirduren TekaW 
I,çlleri v.rdller. TekıtD Senelika· 
ii reçdRImIz tıarta 6 Iıy.rinde 
dehı ıırev baynlını delpbndı· 
rank toplam 20 bın l,çlSıyle gö· 
revlerinin blUnetnde olduRunu 
tı6I"'tdl. Içine rırOen dönemde 
lörn' mucadeı.nln .Udnleşöro· 
m •• ·.n �.ni, I,çl kOlimlerinin 
mücadeleye ıokulmaııdır. Görev; 
t&1epl.rlınlzI yillaelterek grevlert 
deha .t.lr.ln kılmaya çalıtırk ... 
deha yıyım ıırevl'" gidilmesin· 
de. l,kolJanndakl gmterin )'Ürü
türminü .... lüclimlü· kı1araIt mU. 
cadelenin blrle,tlrllm.ılnd. $c). 
mutJanmoktadır. TekilU lşçll.r. 
melalurjl Iılleri .e cam lşçller 
bu kanrbbkla yenı adımlar alı· 
yor

lfıSK'1 batb lfW<anı·4 Sen· 
dikaII lle 'I1lı:k·I,'e batb Krlllal· 
4 Sendikalan de daba önce bıı, 
lattıklan cam wkenerin. karıı 
ortok m!icadeleyl bır ıdım geU,· 
tlrclll.r. One. Mersın ACS ve Ça· 
yırova lıyerlerinde aynı fÜIIde ve 
... tte haıIattık.ları gmteri deha 
ıonnı Patababçe Ile beraber wm 
cam ı,kolunda yayeınıaştır· 
dıiar. 

ÇeşlW Işkollanndaki toplu 
grevler. toplu I' lÖz1eşmeıl ma· 
salannde tek ii!k .nelikalar ve Iş. 
kollan diluylnden kurtanbp. 
topluca lODuçlandırılaboclltl öı· 
çüde mücadele ve blflD yillael .. 
cektır. Böyiecıe wkellen \W'I 
.ylem blrUR\nde bır ıdım daha 
atılacaktır 

DlRer yandan. 'lUrk·I,·e bıtlı 
ARaç·lı. YSE.IŞ. Hava·lı. Tı· 

nm-4. Petrol·lt. Yol·I,. DYF·lı. 
Ham·4 v. Koo1"lı·ln de lçlnrle 
bulundu tu 12 .... dika adın. 
Tez·Büro·4 Genel Ba,bnı Ulur 
Baımazın 29 Mayıa'takl Thrk·4 
toplantwndan önce yaptıRI 
"g.n.1 iftv"öneriıinl lç ... n 
açıklama .. 'rurk·l, Cephelınden 
g.ç.n tıarta gelen ii!k olumlu .... 
tL Toplanb önc.ınd. Genel 
S.knwr Sadık Şlde'nln tqiat 
h .. k.t partilinin baıkanı Thr· 
k.ı·ln "I,çi haklıınnın korunma. 
ii doRnıltusundekl deııWını" ka· 
bul etmııl. Thrk·lı'ln yine eotisi 
etbl bekleme vi uzlaşma pouıı 
k ..... devam edeceeinln IŞlAtı. 
ni .. mıi,Ur. Hiltomoto karıı ta· 
kıruIacak �vnn COriltül.ceal top. 
la.nbya 8qbakan Demirel'in de 
katılmuı. ıonucu bqtan b.UrI .. 
rııtı ve Thrk,I"ln hUkümet Ile 
"uzIa,btı" toplantı ıonunde 
açıklanmı,tır. Neyin ıwai düzel· 
tUecetl bU. beUJ olmayan blrbç 
tuannın rert aiınmuı Thrk·lı·1n 
sözde tamnın de ıonu olmUfbır. 
Ancak ıçınde bulunduaurnuı 
loplwnsal kOfullarda nııt·4 
lçenlndekl olumiu .eSı.rlD daha 
lI.ri hedenen yönelUt ve kararlı 
kılinablJmel.rı, eylem blrURlnln 
ber biçimin zorlaıwü ıerçek· 
leşıırilme.ı görev! sınıf haıekeıı· 
nın önünde önemlı görev olarak 
durmaktadır. Eawıda kimi I,. 
kolJannde gellıtlrltmey. ve i(). 
mu t ıonuçlarının a1ınınuuıa 
blflaı:uın ortak deVllnış birliki .. 
rinin daha do geU,tlrDmes!. et. 
klnl .. tlrDrneol ve kabo kılınma· 
ii yolunda .omut ıdımbır atmak. 
ilçl ıınıfuun eylem blrUl1 yolun· 
dı yıııaınsal deler ta,ıyacaklır. 

KART AL DEMOKRASI GÜÇLERI ' "\IES� II \ŞKA\I GUlGE B.\şıı.\K.\:\t>m" 

l1b1ı:iye MadcJ».ı. Scndik.aa 4. Boıce Taıuücilili'Di.n K:aıu.l da ccrçcklc,tir� arnlede iLPti dayanqma toplan ...... ........ CHP. TIP. TSıP ıc..uı Ilçc Kwu!uoıan. DisK ıs. Sö .. TCDIJilcilili. 'etldm'4 Karta! Şube •• Bank.scn 2 B6Icc T""OIdJi\li. Tüm Hu-4 •. B ... Tcauilcil\li. Gcnd'4 ıc..uı Ifycri knUiI<iii\ii. <lillm emekçileri, /oIMO Karta! Uçc 1<m&kitiJi, 4ç; KiüIirii1a. Genç Ondlla. bcrid Gençler. iı.r;a KadUıIU. SoıyaIU, Gençla. DKB. Halk. Koop 7. Böl&ıe TcmAJciIiIi, ve Mı.Jt� HaJk Od.ua teaW.C:iJa:i k.amuoyuna ı...Ptıd.W a.çı.Uamayı yaptılar. "MESS B., ......... 16 .. b.,bokan o""". ;ktidanD .yaS ıitdilUıin ",ık bit J6 • ..,...diı Iktidu lfçUcrin ekODoım.ik.demok.nti.k ba.kJ.&n uiNDa yUriittü� if"krc açıkça ın. almlf' oı:ı.J.ua. pni c:rtcıcyc:rck ii"" hakkına yöne lik aldınlanıu artIr1:Iı..qtıJ'. 
'Bbylal kofUlla:rda ır-cvlcriııi, buyük bir brartılıkla JLı:rdUmı MetaL Tcutü ve cam ltç:ik:riı:ıln ""&flml b ... anya doiN _ckt<dlr. 

'"Bizler KART AL Il6Jıcılnd.c kun.ıJu ilerici ve aoıyaliıt paıtilc:r. lCDdibLar ve demomıik kurulutlu o1ank yiiit meta.l4çikriııiıı hakh crnlc:riDl 1OftU.fl,a. k.ad&r dntelttiyoruı. 
" Bu uiwda lI:u:rimiz.c dÜftn ıomlcri sonuna iı.:adu ytriDc: �tircrü tekellen: ve on1ann ıc:rid ayasi. iktida.nna �I ..... ....ı. YanIUmda olaa&muu bdlnit" ., 

SINIF UZLASM ACILAR ININ 
SARAY DARBESI  

Geçtilimiz hafta ol.J.lanwtü 
topWıa.n CIDA·lş cmd Y6nctım 
KwuAı. anıf lcodilı.acWtı ilkderi 
dolnıltuaında mUcad.c.1e tdaı Cc 
Ild Sdı.rı:tcr wc iki yia:'utmc- kurulu 
Cıyai.rıi. Frnden a1ank, halllnda 
�iU paraanı zimmctini crçy.· 
mı:lı..ıC'n csk.l ydnılınC kıı.rulunca Lo
Nıturma açılan Kan ,ube baıka· 
nıylı., rtnc bu do{vu.ltuda h.nht 
eden iki CYK uyrinl yiı.rtıtmc ku
rulu (ıydilJc:rine KÇtlÜttir. 

Nia&n ayı içinek ıopJ.ana.o Gıda. 
I, KonpC'a. Stndik.ı. Genci B .. b. 
N OmUrhan luncar'm, ulUl-.a har· 
c.ama yaptıtı idd.i.ı..tıylı. daha onec 
açı.b.rıı dava h("dC'nl ilc durdurolmu,. 
tu Davayı açan, Snıdika Onut Ku
rulu kann ik üydi..lı.teo .tıbn DisK 
YünitmC' Kun.ılu Dyea Kemal Ncbi· 
ollu idi. Koncrc. daha sonra.. KÇim 
yapmamak ve çı.lqm&lan ilin etmC'· 
mek koıuW iLC devam C'dC'bUml, 'VC' 
udC'(C' td. tip Wz(jk,'u kabul cdC'f'C'k 
da_b. 

Koncttdcn bu yan.ı.., GYK üyclc 
ri ili ındc &lrdı.ini.kn yolun kun. ve 

kin:i.kıine i.kram edilen ıcndik.a to
rC\'leri. kimi.krinin Kndi.k.a aidatla
nnı zinımetine �çinnc:ktc:n dolan 
batımWJkluı .... b. lOGuç VC'tTnif ola· 
cak. Lu. olq:anilstü topl.a.n.&n GYK, 
k.iıbul edlkn ymi tUzuie: 1Ö� yetki· 
ii olm&dtlı halde. "Kçim yapı.J.n:u. 
dıtı için CYK ça.1ıtınalannda. �L 
'ülü" ıeçc:rtidir" diye: bir 'yorum' 
yııpank uC; t.ı.tul ,endikacmn,ı ıorev
dm u.ukl.atnrabilınelt için yUn.ıt.mc 
kurulunu Mnüyk acrndcn alın". 
tu. YmWcn yap.ı.t.n lCC;bnltrlc de 
"criltn Wltı bÖYİ«c yerine �tiriJ. 
mitür. 

Scndib içinde tabanı olma)o'an 
ye illtelik bir çok Kndi.U lUçu ttze. 
rinde olan yerı. y6nctimi.n amacı, 
bu ..endilu içinde de aeJj,m�e b&J. 
tayan wuf .. ndikacdllUUl Iı..artı.. Il' 
ruf uzlqmaahA:uu hakim kLlmak. 
tır, Hiç ku,kuiUz bu Driılm DisK 
,,·6nedml..adm habC'rtiı dqiJdlr. NI· 
ıdilin DisK 'ını konuya ilitkin ola. 
rak Uu:ncn yonun. wrUC'n yanıt, 
yapıLana sOz yununarun tipik bir 
omcli obnuııur. 

Bu Prifimln aınaa. büyümek, 
ıcbtmek \'e pçlcnmck için ko,ulla· 
nıun en ola.nı..kJı oldutu bu sendi· 
kanın .. litrDC'ti.n1 durdu.ıma.k. ve 
hat� Fn"kinc .c:nd.ilLayı böbnek· 
tir. 

Daha 6nan.1iJi. DisK konJfl!1ii. 
oncesinde, DisK yonetiminin böy· 
k bir Prifime YC'pJ Ifık yakmuı, 
Konere ÜZerinde daha ,imdiden 
,üpheln uyandırabi.kcdt bir pritiı:rı 
olm.ı,tur Hiç ku,lı.uaız Gıda.l, 
eVX'nun aldıj:ı bu kan.r, 'benden 
.onn. turu' diyen NcbiolJu ve yan· 
dqLanna herketten çok 1e\'Indir. 
mı,tir. 

Gıda.I,'ln and billnçU Uyekri 
bu Pritim k.,...Ulnda auu ır..aıın.. 
yaOlIııJardu-. OuUi.k..k tnU kalnı. 
muı andcn be, DisK DIı yöneti· 
mWfir. 8u uny daıbaıl önlenmC'li, 
ve Kndilı.a .çi.ndC' yeri. lÜZiilc u)'lun 
dnnokntik. bir i,kyi, _,lanma1ı. 
dar. Aluıi ha�e bu Prillm tüm upli· 
krin ütll1nde blr anıt IUÇU olarak 
k.alac::alı.ur. 

NAZıM HIKMET'in EN ONI1MLI YANI 
1963'ün 3 Hazıran ııbehı ıu. V. ıöyle anna ırdlrlr "Sını· 

.. n Nazım \Ukmet 20. yüzyılın daki" ılrinl: 
en önde tpl.n bır kaç ,alrInIn 10nun ıçın; bqbyan. biton, 
• n ıörkeınlbldlr. BUfÜlle dek ii· be,lıyan Iı nı. i ıcqu 1oiu' 

naiı. yqamı ve qklanna delr yok.,,1 GldI, .11.1 Doru, yok ... 1 
çok d.lu.. de. önemlı yapıtlar. O mllyonlann milyonde blricllr.1 

.. ._ •. 1.. Ilrter ��nltndı O bır .... Dererlcllr ... /" anull. ,-. i ,-I' . 
Çalıtnayı. Iı yapmayı. ıönvl Bır tıün onun Inandılı bır partiye 

en ıyı ,ekıldı bııırmeyl bII. n Nı. ılrlşl ye çalıtmılan baltkmde 
belgeı ... deyalı. doRnı. yqamı· zım, partIU ÇlI'4ınanın dblpllnl. 
DI ı,ık tutacak yapıUar de .. rU.· n. kendblnl öyle .. md,U kı. iii· 
e.ktlr. O vatıt Nazım. bır bilWn IOIJlcaya kader düzenll yaııdı. 
olarak .Ie abnacak ve lInıyoruz VıkUnde BaIııJ.II·yl rıder. yazı· 

n I bır k t deha ta k lannı. ınıterlnl verircil. V.kllnd. kı yilce R i ii ca · 
N\flDtql'na çık ... Ipek Fılm'd •. tır. 
kı 1,I.rlnl yaper. vaktinde oI'Ine Çok ıenç ya,ta partiye cıren döneni\. Nazım Hikmet. parti kunnak. Hapillıanedı reçen çok uzun parti yön.tmek. partide çalı,a· yıllar ıçınde de öyl.ydl: rak Iktidan detı,ıınnek etbl ... · Vaktinde ii. bo,lar. ,ıır.. 'I. larla luÇlanml4. tutuklanml4. Ir. plye .. ply .. yazma. uzun haplalik ylfIJTU ıonunde o ya koyulur. kendini haplaUk me. devalardan b.ra.lI. kurtu1mu,· lıınkolJalne bptırınazdı. ot ıçın tur. ,unun bunun elini ell!aınl öpm .. 

Nazım otoblyoııran 'I irinde i ye detn. "rlca"ya bile wnezzül 
parthnden kopermala yel"'ncIl· etmezcil. yıeııçe yattı. Yıeıtçe 
ler beni l lÖkmedl i yıkılan pu� müaıdele verdi. yıeıtç. açlık ere
lann altınde de .zUm.dlm.1 dı· vln. çıkb ve ber InlNln Inan. 
yor. Parti ıçı ylltrndı çekeme· ber parti dblpUnI Ile yeuten 
mek rıbl kUçiik duyruJan de onurlu 1d,1 rıbl hapblen kurtul· 
ruUanır. başkalarını yetl,tlrlp du. yine dUzenll ş.tılde iıe ko
y. '"eltmek ıçın dldlnmeyl me.. yuldu. Nazım "çalışmayı". "ge;. 
lek ecllnınlı ordemlllerin buıun· rev bildiRI 1'"1 yapmayı en önde 
duRu de ,örütür. Nazım örgtiUü tuwdı. Bır şIIrinde yazdıCı rıbl 
çalışmade hep " .... ne!erl" ol· "o. ne öndeine arbde i sıradel 
mayı yetlemi,tIr. "Sıra neferı" sıııımızdoydı ... i Ve yanındaki· 

ni över Nazım. Şöyle: IBıılodı Işe nin kanlı bttı onun omuzuna 
/bIUrdl 111/· .. 1 Baılark.n lvu etUJneel ona .... g.Uncel .. yıa� 
ıvaz batırmadl.1 Bitirdi ve:1 • G.. nı .. ydı".1 
Un ııeyredln. cIIye i dört yanı Çı' Nazıın'dald bu (Üç nereden 
Rırmadı.1 kaynaklanıyordu? 

• KEMAL SÜLKER 
Yanıtı belU; 
"Benim kun.tlm;1 bu büyük 

dl1nyade yalnız ohnarnaklılım· 
dlı.1 Dilnyı ve In .. nIan yilro . 
1I\ınd. Iili Ilmimd. mutmma de· 
eıldlr\er.1 Ben kUNnp kelleını 
nlda ve ıual işaıeUerinden,/ bi.ı� 
yilk kupdal ıçık vi endl,tllzl 
etrdim .. lıma.1 V. dııınde bu ... 
Cınl toprak ve .. ni bın. kill rel. 
ml yoraunuz."1 

Dunya ve Ioıınlan bUen Na· 
zım HIkmet, çocuklann hunte
lerden kurtulup. blUının yolun· 
da .... nln &izlerIni çözmeyi bl· 
I.nı.ri okuyup öCrenmel.rlnl 
_llamay. kenclllerlnl .erenl.ri 
a1k"lardı. Alkışlanmayı dütün· 
mezdl ama. yazmaya. kl�p Çı' 
kannaya. ahnede yaşlUlan 
oyun yoluyla klUel.ri dolNyl. 
güzel.. ıyiye. yınl loıyaUzme 
yönıendirmeye önem verirdi. 
Çlinkü "K1�p rılzpr olmab. per· 
d.yi kaldırmabdır.1 ki�p. bn· 
ber toyı olıneb Şıb !JmaU ını ... 
nı aıtıDI alıpl devierin listüne 
welırmabılır." cIIyordu. "Yecll 
bqtı dev"ler dün vardı. burün 
var ama yann olmamalıydı.' 'Dev
ler"l mutlaka yenecekler olacak-
b. Olüdü şuydu; 

{"Onlan mutbkı yenteeklln. 
/Bır duvar yıkılacakl bır babç .. 
ye inecekllal 

Bu duvar emperyalizmin du· 
vonydı. Ona dellek olanlarla bır· 
IIkw göçecektl. Bunu bUJriz. bu· 
DU söyler t bUDU yazanz. Çünkü; 

" AnladıRını anlatmayan ai· 
çaktır ..... der koca Nazım, 

i HAZIRAN DüNYA ÇOCUK GüNO 

COCUKLAR İCIN 
BARI S DOLU, MUTLU BiR GELECEK 

_yayı ...... çocak\an hiç dotlbe .. .....
.ıı. PaDU bır babı .... ı ....ıım oyaaaaı. 
o,.....ıu ... 1diIa "ykyaü ,..ı.ıaı.... ......... 
dOoyayı çoaıklarıı ....um 
kocaman blr dına pbl ftl'CDm .KSCtk b .. ckmrk 

.omUllU pbi 
hiç "'iili< bır aıınıo ..... do,..._ 
dünyaYı (oculılan vCftllm 
bir pnlük de olu. 6fp'm11n diJny& arkadqblt 
çocuklar dünya)'1 alacak cUın.b:dcn 
6� -taçlar d1Iı.«cldn. 

Bu dlulCT, alt bir aunliJl'üne dclil. tümüyk dünyayı 
çoculı.lara veren bilimsel .oıya1izmin tcti.., 8l1mıcl lOIya' 
ti.ı:m aynca1ıklı tck ıu"ruu çocukların olutturdulu. hu 
,eyin 6ncelikle çocuklar için planla.Ddıll bır dünya yant· 

U. Bunun en pel Omelini 1979 Dünya Çocuk yılında. 
yqadı t1im dünya. Cowkbı' için iyi wc pel ,cykıin yal· 
NUa totyüıt ülkderde aerçekıC,tirikbUec:qini. Uplta· 
Ilıt tıllı.derde uc ancak ltçi vC' emckçl .a:uf1ann nıüca:klc
leri .onucu belli kannımiann ptıanabUccclinl J6rdü. Ka
pitaliı:min lna.nlıla ve manblm id«cilaiDı unıdu ço
cuklara \�rcbUeat:i hiçbir ,eyin obnadıltna taıUk oldu 
bir 

���1�80'deyiz ve Düny. Sal" OtpitO, DlIIlya Ç0-
cuk GunU'nün arefnlnde bu yıl ya..maca a.çbku.a 12 miı
yon çocutun 61tcc1ini a.ç.lıyor. lite kapltalamin dQtl· 
ya çoc:ulı.lanna ..acktlili 1980 __ Mllyon1arc:a çocuk daha 
61ccek açlıktan. .. Emperyalin Ji1ah trkclleriDbı ır....ıanı.a 
kana bu1&nmlf mlIyulann akabilınc:tl 1çta.. 

UhuLuaıuı Cocuk Vılı ıö.tcrdl Id. dllD lCltmı, ve a· 
�H,mi, kaph.lilt ülkelerde çocuklar lUt"" qlublikJc
M. yokıullulun. sömüNnün, UVaf� r ... mIn . .. ır. .y. 
runının, açhlm. elitimulllln .e'" �e

_��= 
kurbanı dun.ımundad .. , Salt KnnayaıID ç_ ... -
maya yönC'1Uı. bır toplumal polhikaIuD UytUlaDdlll bCi_ 
Wlı.elttde lı çi ve emekçi çoculUarl bOyIk IDl\lniada kaql 
1ı.ar,lyadU', Her ral bu çocu� SM) mUyonu dW __ 

kanundan batlayan yetenla bt-dmrDc ye aç" kOfulllno-
da zeb wc bedm yapalan . adl .... oiank )'afuaaya 
m�um edilmekte, Hcr yıl 42 müyo ... .. UIı ç= 
aıclyekrdc, fabrikalarda. IMden oc:üiuiada. 
çahı_U. Ve bcr y� ıaI1yo_ çocııIı _ blr P' 
,u. bumad.an 6bDdı.Ic, 

� ()-. \  

Oya tofY&liat .. km toru n.  ıı.ı..ni yak!qıyor? Anc.' 
rnak:ta )'vv var: Sovyet Devleti'nin ilk yua1&n çoculdara 
ilitldndi. Dunyada ilk olarak ana \it: çOcılk .alblını koru· 
ma .neml SSCB'de kuruldu. \'e bunun bir tulı.nu olına· 
dııtuu 60 yıllılr. IOlYwt Olkekr deneyimi aç*ça IÖneri· 
yor. Buıun de .o.ya.lin ülkelerde çocuk IONnu �ncl bir 
toplum politik ... olarak devlet ıı..ı-afından \'e önceliklC' ek 
alınır. ç6ztimlenit. Daha dC\Tirnin ilk JUDlcrinde 'u U1r.C' 
Lenin tuafınd&n Parti propmına alınml$tı: '"Toplumal 
qitimin dnzeltWneR \"'C' kadının kunuluıu için k.n:,Ic-den 
ve çocuk yuva1annd.an oıU,an Fn4 bir okul <ince. ku· 
rumlar ağının yuaulmuı." 

Ve buJU.n Sovyetler Birli';l'ndc 7 yq.ndan kUçük 1 3  
milyon çocuk. çocuk yuvalarmd.a ve iı.rc,ltrde bakıhyor. 
Dnlct yalıuzca bu kurumlan açmaıda kalmıyor, harcama· 
iannın da '" 80'iri kartllıyor. 

SolyaJizm.in kuruldulu 'bütün ülkelerde çocuk .orunla· 
ıma öncelik vnUmea, ıosyalbı "ıcnUn çocu,a ya�ı· 
mmı lOmuılamalı.w:hr, Bu ülkelerde k_ aı.rcde çoculr.1a· 
nn ..... ve bakNDe ko,uUan iyilc,�k 61lm ann· 
lanıun diltüriik1ülü ve çoculr.1ann a.llıklı yquna 01anaJr.· 
!anna kavu,ıwuldutu, okul öncni bakım kun.ım1an y.y. 
..... tınlank çocuUann çocukluklannı doyuıya yafa· 
...ıan. .. NI""'''. ettilm ola ........ be _ çoaaw. 
tamnarU. çOC\lkJ&ı aruawia toplumaı e,ltqin "'lannu· 
ya b .. ladılı torü1Qyor. 

ÇocukJan mutlu, 6ıpir blr FlCcck mücadc�, bant, 
danokrul, baIım-hiı. oc -valbm IDÜCldekAnin aynı· 
ma blr parçllDlhr. 

Bant mUc::adclai aynı ıam.anda .lah ıckcUcririn.�· 
LanDa akan müyaıı.nn çocuklann balı.uru. bt-akl\ll'le., ctı· 
timl için twaıuuu IDDcaddctılclı. Dnaoktul. ve balıııı' 
..... mBcadcIal aynı .amanda kapital .. WJr.elcr emekçi 
çocu.kIanun )'&lam koıuJlanıua lyUqlirilnK. mOcadele-
• dlr. Ve 100000m mOcadelai dolnuSm dolNya çocuk· 
lar Için 1iqGr, mutlu. bU'll dolu. 1CVIDÇ dOlU PDIn .. ca· 
d

n::,: .. o_a NUUD'm lDaDct w .. ei iUftkre olan JIM-
"'ylo .. . 
aıacı ...... ......... ç_ .... • 
...... ...... 
.-

Mo::.t;� ..... k __ • 

..... -
......... . 

NAZ�f HIKMET 
KAVGASıNA DEVAM EDIYOR HALA! 

Tirkly. ve dinya I,çl ıınıfı h .... kednln büyük OUIU! P.,. 
Udk müeıd.I,yi. yqamının kopanlmaz par<;uı ııyan ıer· 
çek .. ıtçı! şıırını yaşamının. yışamını I,çl unı!ı harok.· 
anın potasında ertlen, bütÜllle,tiren büyi.ı.k usta! Acılann, 
basretlerin ıynlıklann kuyumeo ... . . .  Tel k.lepçeleriD. d.· 
mlr pumaklıklann. IdUW kıpılann hap .. dll.mez. upt.ciil .. 
mn, teslim ılınama.z yltit saVl,çıa ! 

Bııyük kıybımızın bu 17. yılınde .. ni. IIY11yi •• ı .. etyle 
anıyoruz, Onutmu yaramızı; zıfere olan inancmıızm. yük. 
.elen öfkemizin ve dalga dalga yayılan mücad,l. bmndmi· 
lln çtrte çeBk öe(Ü5ııyle IIDyolUı. Yiaekı.riınlzi. )'Üretı· 
nin yanına ıtıyoıuz ve yazıyoruz her fi.iı. yenıden. kıpkızıl 
haykU'OD puntolarlı: 

''Nizun Hikmet ka'1lS1na devam ediyor hili!" 

SELAM 
ORHAN KEMAL 'E! 

futıye In .. nına .. vetyı .. ...... nIki. açılan bır yilrok •• 
.mekço.rlınlı. gelecek ıünl .... olan lnancıyia yakl ... n bır 
kalem. Orhan Keınal'ln yilretl . ... kalemi .,11l, on yıl olu. 

)'Or. Bu. gld.rek ölümsüziili' donufOn bır iuiu'. Orhan K .. 
mal T�tıy • •  m.kçll.rlnln beynind. ve yilnfInd. y.tlyor. 

Bır yuıı ıçın ölümsüzlük d.mek. çalını �ıUIt olabllm.k 
ve lei'cetI kuracak olıntann .. rınde yer a1abllm.k demek • 

Ur Orhan Kemal çatının �nıgıydı v. 1Wtıy.·nln aydınlık 
.iecetlnln ahlplerl Işçi ve .mekçoerin aCındaydl. Kal .. 
�nl. beynini. ,üciO!ü .. Imadı. ıçlık. yokıulluk. yoklunluk 
pthllUla. Yıkılmadı. bunalınadı. bunalım edebiyatının kol 
ezdıeı en umutsuz dönemı.rd. bii •. Orliılerlnln .n büyük 
�ıunJuıunu. burjuvazlnln Demokut parıı tlyle I,çl '" 
em.kçller • •  n _Ci laldırdıtı döıı.mierde .. bu wdın· 
lardan kimi ıydın vi SIIII1Çılaırm yıIıını"a kapılıp bır kIÇI, 
ed.blyıtını pU,ııldlkled zamanlarda .. rmal .. bunlum 

hiçbirinde .n küçük bır umulluzluıu •• kaıamuılılın izi· 
nın biI. ohnamuı bır rularıb dıllidir .Ibot. Ya�ı wt 
kendı .mıliYI' attayan bır _tçı olank ' ..... k .ilnl .. 
olan Inananı hiç yltlrm.mn futıyı bwju ..... cin _t. 
çılua yoldqımmdald umut kıncı boynlbklua )'IeılÇl .11-

IÜ5 ltftbllmeolnln lık IÜftnceol oldu. 
Zaldur 1Wklyw &Ibi .eri ka1aut bır Ilkedt aydın olma· 

nın _Çı olma ... onUN nu kONyabilmek. Znedur ..... 
pk_ıdır. JIÜI.ldlr. cIoyııırılllldur. Orhaıı KomaI dt � . 
ktmlcllr. 0_ KemaI'ln ODUN. ilçl _kçl ıuııliaım 
OnuNdur. 0_ KorııaI TIRkIyw'nlD aMl<çl lıoIbrıııı o .. · 
Ndur. 



Anıerika 
pisman 
Küba 
mutlu • • •  

Kiıbı'd� 'binlerce" inunın A· 
merikı'dı öııı"Ii;i' kOJmıIın. W ... 
hi,.ıon·dıı.ı ıklı <vv.lleri ilk � .. 
çok hoınut etm.Jti. Böy'eı,ine bir 
propıc>ndı mılz.me.ı kolıy kolıy 
bulurumudı. Amerik.ın buı" yay., 
orpnlın. ıu ... leri. dorıiı.n öııı"· 
1üI' kopn Kiıbı/llır., .n süı'l fo
tolraıflannı b�rırı.r, onlM hnkınd.ı 
en olcıkh hikayeleri ınıataı., 

"özıi6IUk ıöçü",.., �lıdlAı ilk 
holftı içinde kimse Fide! Cutro 'nun 
sözlerine kulık \lermedi Ameriu'· 
dı. Oy .. Fidel uyınyordu. Ülk.ı .. 
nni .. 'kedlp kıçan bu imonlırm 
" toplumun dltına dütmOı bir yığın 
işe yıtJmu, h�ulıklı, pMU.it" ol. 
dulunu söyliıyordu. 

Cırter Is. Wıshlnıton'dı "GÖn· • 
liJnüzü \le kOIlMımızl sızı açıyoruz" 
diyerel< h ... ri poılınnı ıiriyordu. 
Bir ham sorvı iıin ulı oraya çık. 
mıyı bIJlıyınu, Am.nkı/ılın bir 
d�cedir ı/dı. G.I.n Kübıhlır 
ha..kındı sorutrurrnı merlc.ezlerinde 
toplının billiler Fid.l·in hıkh oldı>
lunu ı_yordu. Ilk h.m sonun
dı Amerikı'dı özı;rlüi' kop" Ki). 
NJ ıWdoln 492'sinin, cirayer, soy· 
sun. yırıIımı ıibl ciddi suçlordın 
hiiklim ıiymiı olduklın orı.yı ç ık. 
u. Göçmenleri yerleıtirmdde s0-
rumlu Amerikılı görevliler bu öz· 
... Iii< merıkfısı 492 Kiibılıyı. "öz· 
prlilkl ... likesi Amerikı'dı dolru 
hıpishın.l" yollıdılır." G.I.nler 
.,...ndı "dıhı küçük" suçlordın 
h�is yarmlJ olınlMm sıyıs." n " bir 
kıç bin" oldDğunu ıçıklıyın Am .. 
riluh yetkililer kesin rıık.ı.m \lerme. 
diler. Gene. gelenler ilnSIndil "bir 
kıç bin" zllı""'; hısWıkh kiJi b", 
lundutu ıç ıklındı. AII'erikılılır bu. 
nil rağmen, Itle" Küb.il.lılu VUi� 
d.ıkl huulık oru\ının Amerilu'nll'1 
ı.nei orınındın dıhı .düşük old", 
tunu dı ıçıklımık zorundı kıld� 
lu 

Böylece. kollırını v. ,önllinO öz· 
prlük mll'ıkhg Kübıhı.,. .çın 
Cın .... bir h.m sonrı bir dönüı 
yıpırık. KObl'dın "ıöçmen" ı.ı� 
yın teknelerin " ceulilndınlilciljl'1l" 
ıçıklıdı. Şimdi Amerikıhlır. bu 
"öq\l"lUk 16çü"oü durdurmıyı çı. 
I"ıyoriır. H ... nı .. KObl'nın dilier 
kentlerinde isı milyonlıra Kubalı, 
udın. çocuk. ihtiyar, ne}ot Içinde 
yitüyor, [ikelerine" se ..... ilerini. sis
temlerine p;venltrini haykırıyoriili"; 
·'fidel uyumittı." 

YORÜYOŞ 

i 

AKDE iZ 
TOPU 

A - Z  DA 
Bnıkıei'd. yıpılan NA 1'0 Bakınıar Ko ... )1 toplantı· 

sma sunulan bir raporda. Dotu ve Batı a.r-.mdill ıerıtn· 
bklml, Akd.niz·in bir çatııma alanı lıalin. pl,bilecetı 
Ileri ui.lliyor. ıtalya, Yunanistan ve Thrkiye tanCından 
haıırlandı�ı .oylenen rapor, " AtıaniıLan 't" tr.n olıyla· 
nndan JOnra Akdeniz'deki denetleriD bozuldutunu" Ile-
ri ü .... k. ı.hUk.nin ahDda Sovy.U.r Biıl1gt'nln Orta 
Dotu'da u)1"ladıtl polUkadan ileri ı.ldigt Iddl",nı Dr· 
taya atıyor. 

NATO '\ız.manll.nnm" earip bır huylan 'If. Hazırl.· 
dtkJan bu tUr raporlarda, emperyalizmin ,özlme kestir· 
di21 \"t sUrtÜ$.me çıkartmak i.stedl� a1anlan bır bır Lin· 
layarak. buralarda Sovy.Uer·ln "müdahaled" bir poUU· 
ka I"Ittiklerinl .oyı,mek. twı suçu JOsyalJsı ilk.1en al· 
mak. Akdenl.zln "va i alanı olabil.�nI SÖyl.yeD rapor· 
d. dı, ıynı turden bır anı_N nr. Rapor, Akdeniı'n. 
Ortadotu petrol alanlannı yakınhıtını bır "ı.hUk." Cak· 
IÖru olarak ortaya kO)'llyor. Sankl. OıtadolU'nun p.trol 
alınlannın "ABD'nln ulusal çıkar alanlanaa" r1zdlaınl 
ıçıklıyın .Bmmy Carter d.�1ım11 �bi. Gen. nıpor. So.· 
y.U.r·in BaSTı K()rrezlnl kapallbllecetınl. bu YÜZd.n d. 
.' .. 1 çık,bil,eeainl SÖYluyor. Sınkl. Hlnl Okyenusu ·n. 
daki yiıılerce Amedkın .. vaş Itatisi tle yenıden silah 
)-ıem&tı yapılan Dieıo Guclı i.6si.müo amacı Basra Kör· 
rezlni kODtrol altını almak d.t1lmll �bi. !!opor. Suudl 
Anbi,lIn'ın "Bııı aI.yhtarı" bir lumlDl llnoe olasılıl!' 
nı dı ..... 1 ned.ni olarak "rabl'or. SÖyl .... petrol unı!. 
ni bu Arap ilknın. d. ıbı altından SOpI IÖlı.rillyor. 

NATO raporu bÖYI' dlyor. Soryalhl ilkelerin buna 
cenbı var. VUşO\ ... Pakb ilkelerinJn ı�n ay yaptaklll1 
toplanadı kıbul edil.n ortak blldld I .. Akd.nlz konu· 
&Undı iıIt�1 ilkeleri lönışm.l.re çotuıyor. dlR" bir çok 
alandı DidulU IIbl . Sosyalist ilk.ı.rin somul önertleri 
,oyle, Akd.nI.z·d.1d Jilahh kuvv.U.dn azaltılması. nük· 
leer silah tqıyan "va, ,.mlı.rlnln Akd.niz·d.n çıkartd. 
mm, Akdeniz'e kıyısı olan ilkelerin topraktan üzerinde 
nükleer slllhlann depola.n.mamssı. 

Arnı fiOSyalill ilkelerin bu önerileri ve çılnlan, NA· 
TO'nun �ır kulıkianDı Çlll>lP kalıyor. Çünkü .mper. 
yalizmln çıkar/an le,.,lnliklerin artuılm"ını ıorokUriyor. 

ÇATIŞ�IAl..ARl KİM ÇlKARTIYOR? 

:->ATO raporundı IÖ)'lendl�i gibi So,y.U.r BlrUI!! 'nin 
Suudi Arabi5l.an'l "Batlıılara kll11 kı,kırttıeı·' konusun. 
dı lözle lörLiii, elle tutulur bir karot yok ama, ABD'nın 
Orudo:u 'dakl ıı.ri karakolu lmll h.r ıün Liıbnan top
raklınnı kll11 &aldınlarda hulunuyor. Kadın. çocuk. Ih· 
tiyar demeden insanla" öldi.ırüyor. Sivil halka ka111 
IIVltU zırhh birUkler ve uçaklar kuUınıyor. Her ci.rı su
ren bu harekatın ıenkçesi FillılinII " terorllllere" eni'l 
olmık . FIli.dnl "ı.rörisUere" .ngel olmonın uk yolu F1. 
JiJtin halkmı kırnak d.til. Filistin hılkuun yasa1 haldan. 
nı tamına1<. 

Ctrl, Bıl�ılann .on aylardı lüm gerginliklerin kıyııı· 
iındı Cordukleri Aleanisıın'dakl çll14ma1an soaa erdlr· 
mek Için id:nlf kılını kıpardatmıyor. OlteDk, Canet'ın 
rlllUınwıı Zbiınlew Bnwnski Paklslln'da "nıra kıdar 
�dlp • •  Cnd. mıldn.U ıüt.k. sırlında ask.ri i.IıIrormıyl 
benz ... bır �ysl u. rotoerarçılara poz v.riyor. Afg ...... 
tIa·dalı.1 çll14malann uumUl lçln bır d. "JÜriÜnde Af· 
pnlstln hüküm.u" kurdunna çalı,malan y.pılıyor. Thm 
bu olu yıpılırk.n. Domokraıık AtıanJ.tarı hükümeUnln. 
Paldstarı le Iran ii. kll1�ıklı sıJdınnulılt anUqmUl lm. 
ııJlomasl •• bu anULımanın bir yandın sovy,ıı., RlıI1� 
bir yından a. ABD tarafından laranU edı1ms y()nimd •. 
ki öneri. ··mane\Ta" oIa.ı::a.k. nitelenlyor. 

Tlin bunlann nedeni, �a1"ma alanlannın daralması
nın ftnPft)'aHzmln ıerilemesine neden olllCall, barıtın 
her umın halklara, lIericilft"e, demokratJara vf blUmsel 
1oS)·alilllırt yanyacalı. \" e empf'ryalJzmln IlMıejl plan. 
alannın da bunun iytce bill nd nde olmaJan. 

YüROYüŞ'TEN 
OKURLARA 
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TORKIYE bltindl� &ibi 
N A TO pıklını �robil. 

mek ıçın "bıtılı ıüçl .. 
re" lkl kııı baı,'Urdu. 
Birinci baş'''UN, daha 
lsmet ınönü hükümeti· 
nin Körfv bııındi oldu
tu 1950 yılının Mıyı. 

ıyındı yıpıldı. Iklnd,; 

Ir.e Adnan ��entetel'n , 
Iktidara ,.Imeslnd.n ıonra 1 Atu.to •• 1950 d •. 
Iıııyı aracılıtı ll. yıpılın Ilk bışvuruyı. o sıralardı 

k,ndl aralannda ç.ldım.kte 0110 i nrııur. v. ABD 

cevıp ,·ermek zlhmetine bile . tlUınmamlflardl. 

Iklnd başvuruda i. Ankara hükiımeUnln "yaran. 

mı" poUıık'" emp'l1'aliz",ln Iııkdlrlerinl kazan· 

mışlı. ,ünkü, M.nd .... hükl6ned. NATO ıııı�ıkı. 
nı lirm.k ıçın bqvunruıdın tım yedl i .... onco 

Kore'ye 4.500 kişilik bır lWk lu �ayı IDnd.rm. kı· 

ruı/l1 alıyordu. Artık Am.rikal�ar. Ankara'dald 

bu "sadık muıufikl" ıtımı .. lkl.n ı.le",clordl. 

ZAAIAI,1N basınında yıyınlarıanlar d.h .. IU. lWk 
ask.rleri Kore'y. Kore halkının öıı;.luklerinl ko· 
rumayı �dlYDriardl. Çünkü Kor. halkı bır komu. 
ni,l solduısı klf1lSındl kalmıı. dışını IırDleına II· 
karak. "komünisU.dn ortadan kaldıraclQı ö�iır· 
lüklerini" .. VUDUYOrdU. Onı yardım bır 1II5Iniık 
,()rev/ydl. 

• onur guvenli 

KORE ! 
1950-1980 ••• 

1950 YlLINDA. bu .. rs.lllara klf11 çıkan bilim· 
'.1 sosyalistler. ıı.rieller. d�mokraııar Bant .... r· 
ler CemlyeU Içinde toPlaıurullardı. B.n' .... rl., 
Cemly.ö 'nln Ge".1 Başkanı B.lılcı Boran. C ... I 
Sekı.ı.ri ise Adnan Cem�l·dl. Onlana yını sıra. 
dahı bır çok d.mokralk. lIericl C.mly.I·ln çal,,· 
malınnı katıhyorlardı, Ban'lfYerler CemJyed, 
28 Temmuz 1950 tarihlnd. Kore·y. askor ıönd.· 
dımesin. kırşı tir bildlri yıyımladl. Bu bildirid. 
... "ın "aslınd. ızmlık bır ıruP çıkareının ışın. 
yaradıRı" beBıtiliyor, vatan çocuklannm bu mace
rlya üUklenmem.l.ri ı.ı.nlyordu. Blldlrid. Kore 
.. vışının Tiırkly.·nln d.gtı. Am.rikı·nın çıkarıı. 
nna hızmet ettiği de açıkça ortayı konuyordu . 
Bildirinın basılıp dılıtılmuı ıonucu. Ankara'dakl .
... dık müı",nkln" .mri ii. Ban.ı .... rı.r C.mlyeU 

kapatıldı ve yöcetidleri hapse Ibldı, 

1980 YlLll\1N Mıyıs ıyındı Kore·d. paılak veren 
olıylara bakın". 1950 yılında BII1l ... .,I.r Cemi. 
yeli'nin Kore savaşmı bakıŞ IÇISl btr kez daha kı· 
nıUanı}'or. Bir azmhk adına ıöm.iıiJ ve t.a1an poUti· 
klSıl adını sava.şlldlRı içindir kı, Kore'de 5Ivaş son. 
rası eelen düzen bır diktı düzeni olmuştur, ABD 
emperyalizmi .e IŞbirUkçU.ri hesabını lik. yön •. 
Uldltl içlndlr kı. varolan 'ınırlı ()zgilrlukler JÜrOldl 
budınmak zoru nda kalmı" ,.ni, hılk kltl.ı.rlnin 
uzmnde devlet terörü unulanmı,br. Olayımn 
pıtlak ,ermnlnden ıonn. ilke yönetimini nllen 
elinde tutan Silahlı KuneUer Komutaru General 
Çon Tu Hnn muhaleret mllletveklll.rinl hıp .. il. 
Iınnı,. ",yasal her türlü çal14mayı yeaklamı •• ba. 
sını sıkı bir sansür koymuf, "yenız &Öylentiler 
yıyınllnn vf lşl.ri .. ,etmeyenlerin" otır cezalara 
Çarphnlacaklannı lçıklamı,Iır. 

GENERAL Hnn'ID Amedkan d"�Rind.1d .ker. 
ı.ri. JIlahm halk IdUelerinln üZev/n. lIn1daril. mı. 
kln.U ıüt.klerl •• rok.Uorl. yiaümÜflor. yüzdon çok 
Insanı OIdiırmüller. binl.rc. Idşlyt hap. Ilmı,ı.,. 
dır, Tinı buniara ralmen, halkın dlrenl,l lÜrtnekte. 
dır. Dırenı, .ı.şI lüm toplum kesimlerini urmak. 
la, devlet terör'; 'ziHp geçilmekte, kentler ele lfo
çirilmekte ,'t Kore halkı ·'gerçek özıia'lüklerlne" 
adım adım yaklaımıklldır. 

KORE'NIN eli kan h y()n.UmI. lüm bunlar klf1l. 
ıındı ulanmazca olayım "Kuzey Kore'nln" kı" 
kırtllCınl SÖ)·lfvebllmekledlr. Amı 1950 yıllın ar· 
Iık ,erid. kalmıılır. KDrt'dr olup bıı.nl.r. 1950 
yılında hak az bır savaşa klll11 çıktıklıınndın hapis
lerf' ıtılan t-iUmıel IolylUıUerin. lIerlcilerfn, de . 
mokrlUınn ne Ijenli haklı ve saalam lörü,lere aa· 
hlp olduklannı bir kez daha kıruUımlftır. 

HIPERY ALIZAnN ye u,ak lannın Ulreyen mumu. 
hılkllnn parlıyın ,.r.Cındl sönm.kı.dlr. Bir dahı 
)'anmamak üzere ! 
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